
Regeringens proposition 

1986/87: 100 
med förslag till statsbudget för budgetåret 

1987/88 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag 

ur regeringsprotokollet den 18 december 1986 för de åtgärder och de 
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

Ingvar Carlsson 
Kjell-Olof F e/dt 

Propositionens huvudsakliga ändamål 

Del i 1987 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1987/88 visar en omslutning av 345 847 milj. kr. Delta innebiir 

en ökning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår 
med 5 832 milj. kr. Budgetförslaget ut visar ett underskott på 36 943 milj. kr. 

Detta innebär en minskning av underskottet med 3 589 milj. kr. i förhållan
de till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna I -20 i budgetpropositionen redovisas regeringens förslag till 
de i statsbudgeten ingående inkomst och utgiftsposterna närmare. I bi
laga I behandlas dels den ekonomiska politiken mot bakgrund av den 
samhällsekonomiska utvecklingen. dels budgetpolitiken och budgelförsla
gel. 

I Riksdagen 1986187. I .mm/. Nr 100 

Prop. 
1986/87: I 00 



Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1987/88 
Inkomster: 

Skatter 
Inkomster av statens verk>amhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

Underskott 
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272375601000 
28 025 487 000 

106100000 
4927187000 
3 468905000 

Summa kr. 308 903 280 000 

36 943 226 000 
Summa kr. 345 846 506 000 

2 



Utgijisanslag: 
Kung. hov- och slotsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Uthildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter m. m. 
Riintor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad ö1Tiga mcdel.1jiJrbrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utgijisbl'lwl', netto 
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34654000 
10329890000 
11 630 769 000 
26 377 902 000 
91 262 293 000 
11531782000 
20690370000 
43 169 057 000 
6190907000 

21249721000 
15762574000 
5 080904000 
3 168 109000 
4888871000 

477703000 
63 000 000 000 

I 000000 

1500000000 
500000000 

9000000000 
Summa kr. 

334 846 506 000 

2000000000 

9000000000 
345 846 506 000 
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Specifikation av statsbudgetens inkomster för budgetåret 

1987/88 

1987/88 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I/ 10 Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisationsi·inst och riirelse: 
1111 fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers sk(lf/ pil i11ko111st. 
realisationsrinst och rDrdse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofiirde/bara skatter pil inkomst. 
realisatio11sri11st och riirelse: 
1131 Ofördelbara skatkr på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 
I J.10 ÖiTiga inkomstskaller: 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
l l44 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifler: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsiikringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelscns 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 

13/0 Skatt på fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Fastighetsskatt 

1320 Förmiigenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och g<iroskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

Tusental kr. 

48933 000 

17 426000 

1 100000 

160000 

5000 
3000 

1795000 

40849000 
660000 

9512000 
1121000 
1938000 

125 100 
8658000 

420000 
4879000 

1 875000 

48000 

1050000 
230000 
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48933000 

17 426 000 

1100000 

1963 000 69422000 

62863100 62863100 

5 299 000 

I 923 000 

1280000 4 
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1340 Ö1Tig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på värdepapper 
1343 Tillfällig förmögenhetsskatt för 

livförsiikringsbolag, undcrstiids
föreningar och pensionsstif
tclser 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försii(iningsskatter: 
1411 Mcrvärdeskatt 

1420.1430 Skatt på specifika \'(/ror: 
142 l Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
143 l Särskild avgift för oljeprodukter 

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

1440 Överskott vid försii(ining av 1•11ror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 
1450 Skatt på tjänster: 

1451 Rescskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatorskatt 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på vä{{trq{ik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pcl import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på rnror och tjiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

Tusental kr. 

2670()(,l() 
~ 399999 

72 400000 

12 100000 
929000 

1472000 
4 300000 
5900000 
2 260000 
1550000 

12700000 

500 

1302000 
103000 
143 000 
970000 

80000 

200000 

140000 

302000 
772000 
460000 
I 10000 

3 210000 
2 175000 

1940000 
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6 070000 14572000 

72400000 

43809500 

340000 

1644000 

5385000 

1940000 

125518501 
Summa skatter 272 375 601 
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2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

21 /0 Affärsverkens inlevererade överskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Affärsverket FFVs inlevererade 

överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 
2120 Övriga myndigheters inlevererade 

överskott: 
2121 Vägverkets inlevnerade över

skott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 
2130 Riksbankens inlevererade ö1·erskott: 

2131 Riksbankens inlevererade över
skott 

2150 Ö1•erskotl från spelrerk.rnmhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvalt
ning: 

2210 Ö1·erskott av fastighet.1förvaltni11g: 
2211 Överskott av krirr.inalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrcl

sens verksamhet 
2215 Överskott av gen•!raltullstyrcl

sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

23 !0.2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2313 Ränteinkomster på statens 

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på lån till 

kerinäringen 

av-

fis-

Prop. 1986/87: I 00 

Tusental kr. 

47010 

201000 

188000 

77000 

2 486000 

101000 3 /00010 

41100 

51000 

77400 169500 

6000000 6000000 

1384690 
870000 2 254690 11524200 

500 

606800 

1626 608926 608926 

260000 

160 

6695 
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2316 Ränteinkomster på vattenkrafts
lån 

2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Räntor på televerkets statslån 
2325 Räntor på postverkets statslån 

2330 Räntor på bostadslån: 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

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

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2150 Räntor pil energisparl«Jn: 

2351 Räntor på energisparlån 
2360 Räntor på medel al'satta till pen

sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2370 Räntor på beredskapslagrif1~: 

2371 Räntor på beredskapslagring 
och förrådsanläggningar 

2380,2390 Öl'riga ränteinkomster: 
238 l Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dcntkårlokalcr 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

Tusental kr. 

179 
1596 

14500 
49 

156000 

3620 
250000 
46240 

6450000 

240 

300 

5 

9000 

370000 

7000 

870000 

550 

2000 

l 000 

130 

11600 

300 
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739039 

6450540 

9 005 

370000 

7000 

870000 
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2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2396 Ränteinkomster p:l. det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster av statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2517 Trafiksäkerhetsavgift 
2522 Avgifter för granskning av fil

mer och videogram 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fy!Jnadsprövning inom skol
väsendet 

2527 Avgifter för statskontroll av 
krigsmaterieltillverkning 

2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och 

registrcringsväsendet 
253 l Avgifter för registrering för-

enings- m. fl. register 
2532 Utsökningsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

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

del och handelsgöd:>el 
2539 Täktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkarut

bildningen 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2544 Avgifter i ärenden om lokala ka

belsändningar 
2545 Närradioavgifter 

Tusental kr. 

3100 
25000 

100000 

1430000 

530702 

626125 

32 
50800 

3 600 

1560 

I 
3460 

159600 

31 700 
93400 

620 

137250 
133475 

3 200 
43400 

110500 
10000 
33 500 

16490 
2 672 000 

3 770 
2686 
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I 573 680 10019 264 

530 702 530702 

4137169 4137169 
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2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av 
verksamhet 

statens 

Prop. 1986/87: 100 

Tusental kr. 

150200 

10025 

300 

49500 
210025 210025 

262 500 
203 200 

I 465 701 465 701 . 

529 500 529 500 529500 
Summa inkomster av statens verksamhet 28025487 

3000 lnkomster av försåld egendom: 

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

3110 Affiirn•erkens inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner: 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Affärsverket FFVs inkomster 
av försålda fastigheter och ma
skiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3120 Statliga myndigheter.i· inkomster av 
j(Jrsålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrclsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Vägverkets inkomster av för
sålda byggnader och maskiner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

30000 

1000 

30000 61000 

300 

7 500 

200 

4000 
9 
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3126 Genera\tullstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

Tusental kr. 

50 

I 050 

32000 
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12050 73050 

I 050 I 050 

32000 32000 
Summa inkomster av försåld egendom 106 mo 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 !O Återbetalning lB' indusrrilån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 
4120 Återbetalning av jordbrnkslån: 

4122 Återbetalning av statens avdik
ningslån 

4123 Återbetalning av lån till fiskeri
näringen 

4130 Återbetalning av övriga niiringslån: 
4131 Återbetalning av "attenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skepp:;fartcn 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrelsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

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

290000 

500 

29845 

243 
2409 

19621 
77 

110000 

1800 

50000 

2 500000 

600 

290000 

30345 

184 150 504495 

2 500600 2500600 
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4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

4519 Återbetalning av statens bosätt
ningslån 

4521 Återbetalning av lån för inventa
rier i vissa specialbostäder 

4525 Återbetalning av lån för svenska 
FN-styrkor 

4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affärsverkens avskrivningar: 
5115 Affärsverket FFVs avskrivning

ar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 
5120 Avskrivningar på fastigheter: 

5121 Avskrivningar på fastigheter 
5130 Uppdragsmyndiglzeters komplement

kostnader: 
5131 U ppdragsmyndigheters m. tl. 

komplementkostnader 

Tusental kr. 

35 

9000 
1487000 

300000 

2500 

10100 

125 

6000 

15000 

10000 

I 350 

33 550 
47 432 
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1496035 1496035 

300000 300000 

126057 126057 
Summa återbetalning av lån 4 927 187 

135 000 

2 350000 2485000 

298 200 298200 

107925 107925 

Il 
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5140 Öl'riga avskrirningar: 
5 l4 l Vägverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensions<tVgiftcr. netto 

Prop. 1986/87: 100 

Tusental kr. 

192 700 

231725 

55 355 479 780 3370905 

98 ()l)l) 98000 98000 
Summa kalkylmiissiga inkomster 3468905 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 308903280 

12 



Specifikation av utgiftsanslagen 
I. Kungl. hov- och slottsstaterna 
A Kungl. hovstaten 

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

B Kungl. slottsstaten 

De kungl. slotten: Driftkostnader,förslagsans/ag 
2 Kungl. husgerådskammaren, Jörslagsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

Summa kr. 

12 850000 
12850000 

16752000 
5052000 

21804000 
34654000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 

I Statsrådsberedningen, förslag sans/ag 
2 Justitiedepartementet, förslagsanslag 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Information om lagstiftning m. m., reservationsanslag 

B Polisväsendet 

l Rikspolisstyrelsen,förslagsanslag 
2 Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m. m., 

förs lagsanslag 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium,förslagsanslag 
4 Lokala polisorganisationen, förslagsanslag 
5 Utrustning m. m. för polisväsendet, reservationsanslag 
6 Underhåll och drift av motorfordon m. m.,förs/ag.rnnslag 
7 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg, 

förslag sans/ag 
8 Diverse utgifter, förslagsanslug 
9 Byggnadsarbeten för polisväsendet. reservationsanslag 

C Åklagarväsendet 

I Riksåklagaren, förslag sans/ag 
2 Åklagarmyndigheterna, förslag sans/ag 

D Domstolsväsendet m. m. 

Dom stolsverket, förslag sans/ag 
2 Allmänna domstolarna, förslagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna, förslagsanslag 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m .. förslags

ans/ag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reserwltionsanslag 
6 Byggnadsarbeten för domstols väsendet, reservatio11sans/ag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

18590000 
34 771000 
21530000 

1200000 
810000 

76901000 

532529000 

*163 199000 
22308000 

4953 784000 
188 786000 
113 024000 

I 000 
4321000 
9680000 

5987632000 

12 500000 
295 516000 
308016000 

44161000 
1068 354000 

343 293 000 

39 296000 
14910000 
30000000 

1540014000 
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E Kriminalvården 

I Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsans/ag 80840000 
2 Kriminalvårdsanstalterna, förslagsanslag l 549946000 
3 Frivården, förslag sans/ag 233153000 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservationsanslag 14800000 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reservations-

anslag 10 150000 
6 Utbildning av personalm. tl., reservationsanslag 15 993 000 
7 Byggnadsarbeten för kriminalvården, reservationsans/ag 22000000 

1933882000 

F Rättshjälp m. m. 

1 Rättshjälpskostnader, förs/agsanslag 259000000 
2 Rättshjä\psnämnderna. förslagsanslag 8841000 

Allmänna advokatbyråer: 
3 U ppdragsverksamhet, f örslagsanslag l 000 
4 Driftbidrag, förslagsans/ag 2405000 2406000 
5 Vissa domstols kostnader m. m., förslag sans/ag 42400000 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet, förslag sans/ag llQQQOOQ 

323647000 

G Övriga myndigheter 
l Justitiekanslern, förs/agsanslag 3175000 
2 Datainspektionen, förslag sans lag 1000 

Brottsförebyggande rådet: 
3 Förvaltningskostnader, för.dagsans/ag 7775000 
4 U tvecklingskostnader. re servationsans/ag 3 841 QQO 11616000 
5 Bokföringsnämnden, förslagsanslag 2756000 

Brottsskadenämnden: 
6 Förvaltningskostnader, för slagsanslag 2818000 
7 Ersättning för skador på grund av brott, förs/agsans/ag 7 40000!.} 10218000 

27766000 

H Diverse 

1 Svensk författningssamling, förs/agsans/ag 6960000 
2 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område, reservationsanslag 50000 
3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m., 

förslagsanslag 2400000 
4 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 95500000 
5 Allmänna val, förslag sans/ag 2712200Q 

1J20J2000 
Summa kr. 10 329 890 000 
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III. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

I Utrikesförvaltningen, förslag sans/ag 
2 Utlandstjänstemännens repwsentation, 

reservationsanslag 
3 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen, reservatio11sa11slag 
4 Inventarier för beskickningar, delegationer och 

konsulat, reservatio11sa11slag 
5 Kursdifferenser. förslagsanslag 
6 Olönade konsuler, Jörslagsans/ag 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslagsanslag 
8 Nordiskt samarbete, förslagsanslag 
9 Vissa nämnder m. m., förs lagsanslag 

10 Utredningar m. m., reservationsanslag 
11 Extra utgifter. reservationsans!ag 
12 Officiella besök m. m . .förslagsanslag 
13 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare 

i utlandet m.m. ,förslagsanslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

Förenta Nationerna, förslag.rnnslag 
2 Nordiska ministerrådet,förslagsanslag 
3 Europarådet. förslagsanslag 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (0ECD), förslag sans/ag 
5 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A). 

förslagsanslag 
6 Organisationer för internation~ll handd och 

råvarusamarbete m. m .. Jörsla{:sanslag 
7 Internationell råvarulagring, ji)rslagsanslag 
8 Övriga internationdla organisationer m. m .. 

förslagsanslag 

C Internationellt utvecklingssama.rhcte 

Bidrag till internationella biståndsprogram. 
resen·ationsanslag 

2 Utvecklingssamarbete genom SIDA, reservatio11sa11.11aR 

3 Information. re servationsans/ag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

försla{:sanslag 
5 Nämnden för u-landsutbildning, ji'irslaf?sanslag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). 

resen·ationsanslag 
7 Nord i ska afrikainstitutct, ji"irslngsanslag 
8 Övriga u-landspoliliska insatser m. m., 

rescn·ationrnnslaR 

Prop. 1986/87: 100 

I 013576000 

15 527000 

51000000 

11131000 
I 000 

9962000 

34608000 
1413000 

600000 
2 743 000 

700000 
7636000 

3 740000 
1152637000 

79025000 
175000000 
16500000 

15 500000 

13 400000 

7004000 
3000000 

1205 000 
310634000 

2815000000 
5 026343 000 

27240000 

200804000 
21131000 

265 000000 
3 803000 

1321000000 
9680321000 
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D Information om Sverige i utlandet, m. m. 

Svenska institutet, reservationsans/ag 
2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 

re servationsanslag 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, 

resen·ationsans/ag 
4 Utrikespolitiska institutet, reservationsans/ag 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 

Kommerskollegium. rmnw1.1·/ag 
2 Exportfrämjande verksamhet, reserl'ationsanslag 
3 Exportkreditnämnden. täckande av vissa utgifter 

för skadeersättningar, ji'irs/agsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen. förslagsanslag 
5 Intcramerikanska utvccklingsbanken. förslag.rnns/ag 
6 Importkontoret för u-landsprodukter. reser\'{lfion.rnnslag 
7 Forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna, 

förslagsanslag 

F Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m. m. 

Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska 
området. reservationsanslag 

2 Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESKJ. 
jårslagsanslag 

3 Information om freds- och nedrustnings
strävanden m. m., reserl'{lfionsanslag 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut (SIPRll. reservationsans/ag 

5 Forsknings verksamhet för rustningsbegränsning och 
nedrustning, förslag sans/ag 

6 Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet. 
resen·u t io11s1111slag 

*Beräknat belopp 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100 

Prop. 1986/87: 100 

42 968000 

*35 235000 

14 602 000 
4528000 

97333000 

36245000 
232030000 

I 000 
I 000 

25 000000 
I 000 

45 000000 
338278000 

6140000 

750000 

5 607000 

15766000 

21273000 

2030000 
51566000 

Summa kr. Il 630 769 000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

I Försvarsdepartementet, förs lagsanslag 
2 Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret,förs/agsanslag 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservation.rnnslag 

B Armcförband 

Armeförband: 
Ledning och förbands verksamhet, förslagsanslag 

2 Materielanskaffning. förslag rn11slag 
3 Anskaffning av anläggningar, förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 

C Marinförband 

Marin förband: 
Ledning och förbands verksamhet, förslagsans/ag 

2 Materielanskaffning, fiirs/agsa11s/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, förs/agsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 

D Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
Ledning och förbands verksamhet, förslagsanslag 

2 Materielanskaffning, förs/ag.rnnslag 
3 Anskaffning av anläggningar,förs/agsa11s/ag 
4 Forskning och utveckling. förslagsa11slag 

E Operativ ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
I Ledning och förbands verksam het, förslagsanslag 
2 Materielanskaffning, förslagsans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, fors lagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslag sans/ag 

*Beraknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

35 150000 
7630000 
8 200000 

700000 
51680000 

*6 057 000 000 
* I 687 000 000 

*249 500000 
*350000000 
8343500000 

* I 882 000 000 
*1217000000 
* 138 000 000 
*183000000 
3420000000 

*3 129000000 
*2 613 000 000 

*320500000 
* I 723 000 000 

7785500000 

*632400000 
* 179900000 
*186160000 

*24350000 
I 022810000 
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F Gemensamma myndigheter m. m. 

I Försvarets civilförvaltning, förs/agsanslag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse. ji'jrslagsans/ag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förs lagsanslag 
4 Försvarets materielverk, förslags1.mslag 
5 Gemensam försvarsforskning, förslag sans/ag 
6 Anskaffning av anläggningar för försvarets 

forskningsanstalt, förs lagsanslag 
7 Försvarets radioanstalt, förslag sans/ag 
8 Värnpliktsverket, förslagsanslag 
9 Försvarets rationaliseringsinstitut, förslagsanslag 

10 Försvarshögskolan, förslag sans/ag 
11 Militärhögskolan, förslagsanslag 
12 Försvarets förvaltningsskola, förs/agsans/ag 
13 Försvarets läromedelscentral, förslagsanslag 
14 Krigsarkivet, förslag.rnnsla!? 
15 Statens försvarshistoriska museer, .fbrsla1;.rnnslag 
16 Frivilliga försvarsorganisationcr m. m., 

förslagsanslag 
17 Försvarets datacentral, Jörslagsanslag 
18 Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret, 

förs/agsanslag 
19 Reglering av prisstegringar för det militära 

försvaret, j()rslagsanslag 

G Civil ledning och samordning 

Överstyrelsen för civil beredskap 
Förvaltningskostnader, förs/agsanslag 

2 Civil ledning och samordning, reservativnsans/ag 
3 Civilbefälhavarna. förslagsanslag 
4 Signalsky<ld, reservation.wnslag 
5 Vissa skyddsrumsanläggnigar. re servationsanslag 
6 Vissa teleanordningar, reservationsanslag 

H Civilförsvar och fredsräddningstjänst 

Befolkningsskydd och räddningstjänst, 
förslagsans/ag 

2 Anläggningar för fredsorganisationen, 
Jörslagsanslag 

3 Skyddsrum, förslagsans/ag 
4 Reglering av prisstegringar för civilförsvar 

m.m., förslagsanslag 
5 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst 

m.m., förs lagsans/ag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

* 105 540000 
*28 700000 

*173000000 
*605 400000 
*336200000 

*46500000 
*224 500000 
* 108 000000 

*21 350000 
*3 520000 

*41800000 
*10600000 

*I 000 
*7930000 

* 12500000 

*96 740000 
*3 501 000 

*13 890000 

* 2 000 000 000 
3839672000 

*32 100000 
*35 860000 
* 19120000 

* 1820000 
*9 500000 

*53 200000 
151600000 

*464000000 

*35000000 
*578 700000 

*100000000 

*4000 

19 



6 Idcntitetshrickor, j()rslagsanslag 
7 Beredskap för olje- och kem~kaliehekämpning till 

sjöss, förs/ag.rnnslag 
8 Båtar för oljebeämpning, reservation.rnnslag 

Psykologiskt försvar 

Styrelsen för psykologiskt försvar,förslagsanslag 

J Övrig varuförsörjning 

Drift av bcrcdskapslager,.fön/ag.rn11s/ag 
2 Beredskapslagring och induscriella åtgärder, 

re .1· erl'a tion sans I ag 
3 Överstyrelsen för civil beredskap: U ppdragsverksamhet, 

Jörslagsans/ag 
4 Täckande av förluster till följd av statliga 

beredskapsgarantier m. m., pirs/ag.rnnslag 

K Övriga ändamål 

I Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad 
uppdrags verksamhet, Jörslagsanslag 

2 Flygtekniska försöksanstalten, förs lagsanslag 
3 Bcredskapsstyrka för FN-tjänst, jors/agsanslax 
4 FN-styrkors verksamhet utornlands,fiirs/ag.rnnslag 
5 Övcrvakningskontingenten i Korea, fi'irslagsanslag 
6 Anliiggningar m.m. för vissa militära ändamål. 

resen'ali<111sanslag 

'Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

*877 000 

*11600000 
*970000 

1191151000 

*5415000 
5415000 

*243 020000 

*146800000 

*I 000 

*I 000 
389822000 

*I 000 
*7 150000 

*33 000000 
* 133 400 000 

*3 200000 

"l 000 
176752000 

Summa kr. 26377902000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

Socialdepartementet, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m., reserl"ation.H111s/ag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbcte samt försöksverksamhet, 

resen·ationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Särskilda medel för bekämpningen av 

AIDS, reserl'atio11sa11slag 

B Administration av socialförsäkring m. m. 

Försäkringsöverdomstolen, förslag sans/ag 
2 Försäkringsrätter. förs/agsanslag 
3 Riksförsäkringsverket. fiJrslag.rnn.1 lag 
4 Allmänna försäkringskassor, f()rsla{{sanslag 

C Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 
I Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Bidrag till föräldraförsäkringen . .forslagsanslag 
3 Vårdbidrag för handikappade barn,förslagsanslag 
4 Bidragsförskott, .fårslagsanslag 
5 Barn pensioner, ji'irslagsanslag 
6 Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn. förslag.rnnslag 

D f<'örsäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

I Bidrag till sjukförsäkringen. förslagsans/ag 
2 Folkpensioner, fiirslagsanslag 
3 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension. för

slagsanslag 
4 Vissa yrkesskadeersättningar m. m .. fiirs/agsanslag 

E Hälso- och sjukvård m. m. 

Socialstyrelsen, fi>rs/agsanslag 
2 Statlig kontroll av läkemedel m. m.,förslagsanslag 
3 Statens rättskemiska laboratorium, .fUrslagsanslag 
4 Statens rättsläkarstationer, förslagsanslag 
5 Rättspsykiatriska stationer och kliniker, 

förslagsanslag 
6 Statens miljömedicinska laboratorium. förslagsanslag 
7 Statens giftinformationscentral, förslagsanslag 
8 Hälso- och sjuk vårdens ansvarsnämnd, förslagsanslag 
9 WHO-cnheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar, 

f<)rslagsw1slag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

23 445000 
26000000 

*35 661000 
1769000 

80000000 
166875000 

11 490000 
41505000 

344661 000 
440203 000 
837859000 

10 100000000 
1165000000 

535 000000 
1745000000 

211 000000 
5 600000 

13 761600 000 

5 703 000000 
50 630 000 000 

1524000000 
2 700000 

57 859 700 000 

156830000 
I 000 

23 636000 
26997000 

81527000 
20506000 
5 486000 
4851000 

1709000 
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10 Statens institut för psykosocial miljömedicin, 
förslags anslag 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

11 Uppdragsverksamhet,förslagsanslag 
12 Centrallaboratoricuppgifter, förslagsanslag 
13 Försvars medicinsk verksarnhet, förs lagsanslag 
14 Utrustning, reservationsan.ilag 
15 Bidrag till hälsoupplysning, resen·atiorisans/ag 
16 Epidemiberedskap m. m. ,förslagsmzs/ag 
17 Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings-

och rationaliseringsinstitut 
18 Bidrag till allmän sjukvård m. m., förslagsans/ag 
19 Specialistutbildning av läkare m. m., reservationsans/ag 
20 Beredskapslagring och utbildning m. m. för hälso-

och sjukvård i krig, reservationsanslag 
21 Driftkostnader för bcredskapslagring m. m., 

förslag sans/ag 
22 Bidrag till undervisningssjukhus m. m. ,förslag sans/ag 

F Omsorg om barn och ungdom 

l Bidrag till kommunal barnomsorg.förslagsa11slag 
2 Bidrag till hemspråksträning i förskolan, förslagsam/ag 
3 Barnmiljörådct, Jörslagsans/ag 
4 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, 

förslag sans/ag 

G Omsorg om äldre och handikappade 

l Bidrag till social hemhjälp, fön lagsanslag 
2 Bidrag till färdtjänst,fi:irs/agsanslag 
3 Kostnader för viss omsorg om handikappade, 

förs/agsanslat: 
4 Kostnader för viss utbildning av handikappade m. m., 

förslag sans/ag 
5 Ersättning till televerket för te~ttelefoncr, 

förs/ags anslag 
6 Ersättning till postverket för b1~fordran av blindskriftsför

sändelser, förslags anslag 
7 Kostnader för viss verksamhet för synskadade och 

döva, förs/agsanslag 
8 Statens hundskola, förslag.rnns/ag 
9 Statens handikappråd, förslag.rnnslag 

10 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsans/ag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

I 000 
21694000 
*4036000 
2190000 

32l5000 

27921000 
2913000 

30233000 

20400000 
4 564 182 000 

35 141000 

*85 464000 

*56099000 
*I 128 000000 
6275 lll 000 

*8 490 000 000 
31050000 

3 243 000 

3 792.000 
8528085000 

2 234000000 
460000000 

37990000 

31936000 

24350000 

40651000 

24 358000 
2600000 
4049000 

55 470000 
2915404000 
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H Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Upplysning och information på drogområdet m. m., 
reservationsans/ag 

2 Bidrag till missbrukarvård m. m.,förslagsans/ag 
3 Bidrag till organisationer, reservationsanslag 
4 Utvecklings- och försöksverksamhet, 

resen•ationsans/ag 

I Internationell samverkan 
Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt 
socialpolitiskt samarbete m. m .. förs lagsanslag 

2 Vissa internationella kongresser i Sverige, 
reservationsans/ag 

Prop. 1986/87: 100 

5031000 
810000000 

47 310000 

29020000 
891361000 

24298000 

2000000 
26298000 

Summa kr. 91262293 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartementet m. m. 

Kommunikationsdcpartementet, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m .. reservationsans/ag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Vägväsende 

Vägverket: Ämbctsverksuppgifter m. m., förslag sans/ag 
2 Drift av statliga vägar, reserrntionsans/ag 
3 Byggande av statliga vägar, reservationsanslag 
4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

reserva tionsanslag 
5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. 

re.ven·a tionsanslag 
6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar. 

resen·a tionsanslag 
7 Tjänster till utomstående, förs/agsanslag 
8 Vägverket: Försvarsuppgifter. reser)'{ltionsanslag 

Försvarsuppgifter, reserrntionsanslag 
9 Särskilda bärighetshöjande åtgärder, reservationsans/ag 

C Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhets verket: 
Trafik och administration, )ors/agsanslag 

2 Fordon och körkort, förs/ag.rnnslag 
3 Bil- och körkortsregister m. m. ,förslag.1·a11s/ag 
4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande 

D SJ-koncernen 

l Investeringar i järnvägens infrastruktur, 
reservations a 11 s I ag 

2 Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa 
tjänster, reservationsanslag 

3 Försvarsinvesteringar vid stat1!ns järnvägar. 
reservationsans/ag 

4 Särskilda investeringar vid statens järnvägar, 
reservationsans/ag 

Prop. 1986/87: 100 

26 151 000 
I 000 
I 000 

186!0000 
4000000 

430000 
23040000 

10450000 
4 543 760000 
I 020000000 

663 718 000 

370000000 

407 800000 
33 940000 
35 300000 
35 300000 

575000000 
7659968000 

26153000 

29100000 
55253000 

760000000 

1364000000 

14900000 

100000000 
2238900000 
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E Sjöfart 

SjöflirtsFerket 
Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster, 
förslagsans/ag 
Öl'ri{?a sjöfartsändamål 

2 Handelsflottans pensionsanstalt 
3 Handelsflottans kultur- och fritidsråd.förs/agsanslag 
4 Ersättning till viss kanaltrafik m. m., fiir.1·/ag.rnnslag 
5 Stöd till svenska redcrier.förslagsanslag 

F Luftfart 

I Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag 
2 Ersättning för särskilda rabatter 

vid flygtrafik på Gotland. j()rslagsanslag 
3 Bidrag till kommunala flygplatser m. m., 

re servationsans/ag 
4 Civil trafikflygarutbildning, reserFationsanslag 
5 Statens haverikommission 

G Postväsende 

Ersättning till postverket för befordran av tjänste
försändelser, förs/agsans/ag 

2 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

H Transportstöd m. m. 

Transportrådet, förslag.rnns/ag 
2 Transportstöd för Norrland m. m .. förslagsans/ag 
3 Transportstöd för Gotland, jiJrs/agsanslag 
4 Riksfärdtjänst, förslagsanslag 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv person

trafik, förslagsanslag 
6 Kostnader för visst värderingsförfarande,förs/agsanslag 

I Transportforskning 

I Statens väg- och trafikinstitut.förslag.rnnslag 
2 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut. 

re.1·ervationsanslag 
3 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, 

reservationsa11slag 
4 Transportforskningsberedningen, reservationsans/af? 

Prop. 1986/87: 100 

101406000 

I 000 
I 000 

47900000 
25000000 

174308000 

12 900000 

14500000 

15 000000 
39000000 

1000 
81401000 

586000000 
30000000 

616000000 

17 404000 
242 100000 
52000000 
63 300000 

117000000 
I 000 

491805000 

I 000 

35011000 

500000 
26853000 
62365000 
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J Övriga ändamål 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
förs/ag.rn11slag 

2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, reservationsanslag 

3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Utrustning, reservationsans/ag 

4 Statens geotekniska institut, förslagsanslag 
5 Bidrag till statens geotekniska institut, reservationsans/ag 
6 Statens geotekniska institut: Utrustning, 

reservationsans/ag 
7 Viss internationell verksamhct,.forslagsans/ag 

Prop. 1986/87: 100 

I 000 

105 800000 

10400000 
I 000 

9395000 

330000 
2 815 000 

128742000 
Summa kr. 11531782000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 

I Finansdepartementet, förs lagsanslag 
2 Finansråd/ekonomiska attacheer, förs lagsans/ag 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsans/ag 

B Skatte- och indrivningsväsen 

Riksskatteverket, förslag.rnnslag 
2 Regional och lokal skatteförvaltning, 

förs lagsanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, förslagsanslag 
4 Stämpelomkostnader, förs lagsanslag 
5 Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsanslag 
6 Ersättning till postverket m. tl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m., förs lagsanslag 

C Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

I Marknadsdomstolen, förs lagsanslag 
2 N äringsfrihetsombudsmanncn, förslag sans/ag 
3 Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag 
4 Konsumentverket, förs lagsanslag 
5 Allmänna reklamationsnämnden, för slagsanslag 

D Vissa centrala myndigheter m. m. 

I Byggnadsstyrelsen, Jörslagsanslag 
2 Inköp av fastigheter m. m., reservationsanslag 
3 Energibesparande åtgärder i statliga byggnader m. m., 

resen·ationsanslag 
Tullverket: 

4 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 
5 Drift och underhåll av teknisk materiel m. m., 

förslag samlag 
6 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 
7 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket, reservationsanslag 
8 Konjunkturinstitutet, Jörslagwnslag 
9 Statens förhandlingsnämnd, jikslagsanslag 

10 Bankinspektionen, reservationsanslag 
11 Försäkringsinspektionen, reservationsanslag 
12 Statens arbetsgivarvcrk,förslagsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

843 161 000 

63 862000 
2600000 

20093000 

50990000 
2540000 

21300000 
I 120000 

75950000 

541104000 

1886665000 
565 525000 

2847000 
133000000 

57937000 
3187078000 

2599000 
6786000 

38019000 
51161000 
8882000 

107447000 

l 000 
20000000 

20000000 

929 716000 
15974000 
3990000 

I 000 
I 000 

26269000 
1015952000 
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E Bidrag och ersättningar till kommunerna 

1 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
förslag.rnnslag 

2 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet 
av den kommunala företagsb1:skattningen,förslagsanslag 

F Övriga ändamål 

Bidrag till vissa internationella byråer och orga
nisationer m. m., förs/agsansiag 

2 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 
förslag sans/ag 

3 Bidrag till vissa investeringar. Jörslagsanslag 
4 Exportkreditbidrag, fiirslagsa11s/ag 
5 Täckande av förluster till följd av vissa statliga 

garantier, för slagsanslag 
6 Kostnader för vissa nämnder, fhrslagsanslaR 
7 Sparfrämjande åtgärder, rese1vationsanslag 
8 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m.,förslagsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

12681000000 

1569000000 
14 250 000 000 

250 000 

16 500000 
I 000 
I 000 

1000 
1 190000 

36000000 

2 000 000 000 
2053943000 

Summa kr. 20690370000 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

U tbildningsdepartcmentet, förs/agsatulag 
2 Utredningar m. m., reserl'ativnsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Skolväsendet 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

Skolöverstyrelsen, förslag sans/ag 
2 Länsskolnämnderna, förslagsans/af< 
3 Länsskolnämndernas utvecklingsstöd, reser\'llfionsanslag 
4 Statens institut för läromedel. 

förslagsanslag 
5 Utvecklingsinsatser på läromcdclsområdet m. m., 

resen•a tionsanslag 
6 Stöd för produktion av läromedel, reservation.rnnslag 

För sko/väsendet gemensamma frågor 

7 Forskning och centralt utvecklingsarbctc inom skol
väsendet, reservationsanslag 

8 Fortbildning m. m .. reservationsans/ag 
9 Nationell utvärdering och prov, 

reserva tionsanslag 
10 Kopiering av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväscndet, förslagsanslag 
11 Särskilda insatser inom skolområdet 

Det obligatoriska sko/väsendet m. fil. 

12 Bidrag till driften av grundskolor m. m.,j('jrs/agsanslag 
13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m .. 

förslagsanslag 
14 Sameskolor, förslagsans/ag 

Specialskolan m. m.: 
15 Utbildningskostnader, fiirslagsanslag 
16 Utrustning m. m., reservationsans/ag 
17 Bidrag till driften av särskolorm. m., 

j()rslagsans/ag 
18 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

förslags1ms/ag 

Gymnasiala skolor fil. m. 

19 Bidrag till driften av gymnasieskolor,ji5rs/agsanslag 
20 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljnings

ansvar för ungdom under 18 år m. m., förslag.1·wzslag 
21 Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial 

nivå, förslag sans/ag 

lnvesteringsbidrag 

.,., Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m., 
re serva tionsan.1·/ag 

Prop. 1986/87: 100 

200 709 000 

34500000 
21953000 

951 000 
57404000 

128592000 
154 159000 
31 930000 

18378000 

6127 000 
7 483000 

29572000 
23 797000 

14655000 

9 750 000 
192 700000 

15 017 000000 

31817000 
15 130 000 

6616000 207325000 

582 273 000 

I 000 

4899227000 

224007000 

89713 000 

108 340000 
21791976000 
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C Vuxenutbildning 

Bidrag till kommunal utbildning för vuxna, 
förslag sans lag 
Statens skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnader. förs lagsanslag 
3 Undervisningsmaterial m. m., reservationsanslag 
4 Bidrag till studieförbunden m. m., förslagsanslag 
5 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

j()rslagsanslag 
6 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m., 

förlag sans/ag 
7 Bidrag till viss central kursverksamhet 
8 Bidrag till kontakttolkutbildning,förslagsanslag 

D Högskola och forskning 

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. 

Universitets- och högskoleämbetet. förs/agsanslag 
2 Regionstyrelserna för högskolan,förslag.rnnslag 
3 Redovisningscentralerna vid universiteten,jorslagsanslag 
4 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 

Stockholm, förslag sans/ag 
5 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, 

förslagsanslag 
6 Vissa tandvårdskostnader, reservationsanslag 
7 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

reservationsanslag 

Grundläggande högskoleutbildning 
8 Utbildning för tekniska yrken .. reservationsanslag 
9 Utbildning för administrativa, ekonomiska och 

sociala yrken, reservationsandag 
10 Utbildning för vårdyrken, reserw1tionsanslag 
l l Utbildning för undervisningsyrken. reservationsanslag 
12 Utbildning för kultur- och infc.rmationsyrken, 

reservationsanslag 
13 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

reserva tionsanslag 
14 Bidrag till kommunal högskokutbildning m. m., 

re servationsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

17 223 000 
4812000 

I 044860000 

22035000 
981 85 2 000 

221450000 

499 820 000 
37132000 

2 977000 
2810126000 

89922000 
13 470000 

1 000 

I 000 

I 359 723 000 
88 813000 

9044000 

815 141000 

345 794000 
408 050 000 
831523000 

222 120000 

421110000 

183 949000 
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Forskning och forskarutbildning inom högskolan m. m. 

15 Forskningsanknytning av grundläggande högskole
utbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete, 
reservationsanslag 

16 Humanistiska fakulteterna, re servationsanslag 
17 Teologiska fakulteterna, reservationsanslag 
18 Juridiska fakulteterna, reservationsanslag 
19 Samhällsvetenskapliga fakulteterna, reservation.rnnslag 
20 Medicinska fakulteterna, reservation.rnnslag 
21 Odontologiska fakulteterna, reservationsanslag 
22 Farmaceutiska fakulteten, reservationsanslag 
23 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

reservationsanslag 
24 Tekniska fakulteterna, reservationsans/ag 
25 Temaorienterad forskning, reservation.rnnslag 
26 Kungl. biblioteket, reservationsans/ag 
27 Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

reservationsanslag 
28 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål, 

reservationsanslag 

Övriga forskningsfrågor 

29 Forskningsrådsnämnden, reservationsanslag 
30 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

reservationsanslag 
31 Medicinska forskningsrådet, reservationsans/ag 
32 Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m., 

reservationsanslag 
33 Nationell halvledarforskning, reservation.rnnslag 
34 Delegationen för vetenskaplig och teknisk informations

försörjning, reservationsanslag 
35 Europeisk forskningssamverkan, förslagsans/ag 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
36 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 
37 Materiel m. m., reservationsanslag 
38 Kiruna geofysiska institut, reservationsanslag 
39 Institutet för internationell ekonomi, reservationsanslag 
40 Vissa bidrag till forskningsverksamhet, reservationsanslag 
41 Bidrag till EISCAT Scientific Association, 

förslag sans lag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

*15 607000 
*2586000 

*17121000 
"'193 417 000 

*13879000 
*17939000 

*224 718000 
*499037000 
*55 154000 
*18328000 

*450642000 
*438 339000 
* 18 293 000 
*48 764000 

*3 747000 

*52155000 

*47211000 

*90552000 
* 195 348 000 

*279708000 
*7000000 

*9125 000 
*168234000 

18 193 000 
*16919000 

*3 250000 
* 14368000 

*700000 
7690802000 
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E Studiestöd m. m. 

Centrala studiestödsnämnden m. m .. ramanslag 
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning 

av studiesocialt stöd,förslag.rnnslag 
3 Studiehjälp m. m., .fc.Jrslag.umslag 
4 Studiemedel m. m. ,förslag.rnnslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m .. reserrationsans/ag 
6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

förs/agsanslag 
7 Kostnader för avskrivning och inlösen av vissa 

studielån med statlig kreditgaranti, j('jrs/agsanslag 
8 Bidrag till vissa studiesociala ändamål. 

resen ·a t ionsa ns I ag 

F Kulturverksamhet m. m. 

Allmän kulturverksamhet m. m. 
I Statens kulturråd, f<'irs/agsanslag 
2 Bidrag till kulturverksamhet i11om organisationer 

m. m., reservationsanslag 
3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, 

resen·ationsansla1: 
4 Bidrag till samisk kultur 

Ersättningar och bidrag till konstnärer 

5 Yisningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
6 Bidrag till konstnärer, reservationsanslag 
7 Inkomstgarantier för konstnärer, för.dagsans/ag 
8 Ersättning åt författare m. fl. for utlåning av 

deras verk genom bibliotek m. m .. förslag.rnnslag 
9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

Teater, dans och musik 

10 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsa11s/ag 
11 Bidrag till Operan, reservativr.sans/ag 
12 Täckning av vissa kostnader vid Operan, Rikskonserter och 

regionmusiken, f<'irslagsans/ag 
13 Bidrag till Dramatiska teatern, reserrntionsanslag 
14 Rikskonsertverksarnhet, reser,•atio11sa11slag 
15 Regionmusiken, förs/ag.rnns/ag 
16 Bidrag till svenska rikskonserter, reservationsanslaR 
17 Bidrag till regional musikvcrksamhet. förs/agsanslau 
18 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förslagsans/ag 
19 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, 

resen·ationsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

83 888000 

12885000 
2065 645 000 
4517900000 

992 100000 

160 300000 

2000000 

81507 000 
7916225000 

16042000 

19215000 

4485 000 
2193000 

32 203 000 
15 627 000 
7 606000 

51846000 
3 000000 

128215000 
154007000 

l 000 
86675000 
28040000 
58 019000 
21748000 
61500000 

240470000 

35 675 000 
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20 Bidrag till Musikaliska akademien 
21 Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet, 

reservationsans/ag 

Bilbiotek 

22 Bidrag till folkbibliotek, reservation.rnnslag 
23 Bidrag till regional biblioteksverksamhet, 

förs/agsanslag 

Bild- och form 

24 Statens konstråd,förs/agsans/ag 
25 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

reservationsans/ag 
26 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
27 Vissa bidrag till bild och form, 

reservations ans/ag 

Arkiv 

28 Riksarkivet och tandsarkiven, förslag.rnns/ag 
29 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, 

förslagsanslag 
30 Svenskt biografiskt lexikon,förslagsanslag 
31 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m .. reservationsanslag 
32 Bidrag till vissa arkiv 

Kulturminneswlrd 

33 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader. 
förslag sans/ag 

34 Kulturminnesvård, rescrvationsanslag 
35 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet. 

· förslagsanslag 

Museer och utställningar 

36 Statens historiska museer, fiirs/llf.:SllllSlag 
37 Statens konstmuseer. förslag sans/ag 
38 Utställningar av svensk konst i utlandet, 

res c rva t ionsans I ag 
39 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 

museet' förslagsanslag 
40 Naturhistoriska riksmuseet, förslagsanslag 
41 Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader, 

ji)r si llf.: sans I ag 
42 Statens sjöhistoriska museum: U ndcrhållskostnader 

m. m., reservationsans/ag 
43 Etnografiska museet, förs/agsanslag 
44 Arkitekturmuseet, fiirs/ag.rnnslag 
45 Statens musiksamlingar., ji}rslag.rn111·/ag 

3 Riksdaf?1'11 /<J86!87. I sam/. Nr /011 

Prop. 1986/87: 100 

1646000 

10848000 

13 584000 

22 477 000 

2622000 

26520000 
I 243 000 

8527000 

79045000 

15 809 000 
2 113000 

3 181000 
2 713000 

51 120000 
25 958000 

l 000 

35 251000 
41135000 

1136000 

14546000 
38 738000 

16 702000 

I 000 
14651000 
2054000 

13 696000 
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46 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar 
och samlingar m. m., reservationsanslag 

47 Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag 
48 Bidrag till Sveriges Tekniska museum,förslagsanslag 
49 Bidrag till Skansen,förslagsanslag 
50 Bidrag till vissa museer 
51 Bidrag till regionala museer, förslagsanslag 
52 Riksutställningar, reservationsanslag 
53 Inköp av vissa kulturföremål, fors/ags anslag 

Forskning 
54 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kultur

området, reservationsanslag 

G Massmedier m. m. 

Film m.m. 

1 Statens biografbyrå, förslagsanslag 
2 Filmstöd, reservationsanslag 
3 Stöd till fonogram och musikalier, reservationsanslag 

Arkivet för ljud och bild: 
4 Förvaltningskostnader, fors lagsanslag 
5 Insamlingsverksamhet m. rn., reservationsans/ag 

Dagspress och tidskrijier 

6 Presstödsnämnden, försla{?wnslag 
7 Stöd till dagspressen,forslagsanslag 
8 Lån till dagspressen, reserva tionsanslag 
9 Stöd till kulturtidskrifter, res~rvation.rnnslag 

10 Stöd till radio- och kassettidningar, reservationsanslag 
Il Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhctsinformation. 

re servationsanslag 

Litteratur 

12 Litteraturstöd, reservationsanslag 
13 Kreditgarantier till bokförlag. Jörslagsanslag 
14 Stöd till bokhandel, reservationsanslag 
15 Distributions stöd till fackbokhandel m. m., 

förslag sans/ag 
16 Lån för investeringar i bokhandel, reservationsanslag 

Talboks- och punktskriftsbibliotcket: 
17 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
18 Produktionskostnader. re sen·ationsanslag 
19 Bidrag till Svenska språknämnden, förslagsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

8 780000 
392000 

14 588 000 
33 205 000 

10506000 
37 828000 
8677000 

12 201 000 
12 366000 
36281000 
20880000 

100000 

656000 
1551379000 

4 275 000 
37804000 
8471000 

9172000 

2439000 
455 800000 

25000000 
18000000 
12 903 000 

2575000 

36981000 
I 000 

2944000 

2609000 
1925000 

47793000 
1638000 
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Prop. 1986/87: 100 

Radio och television 

Sveriges Radio m. m. 
Kabelnämnden: 

20 Förvaltningskostnader, Jörs/agsanslag 2042000 
21 Stöd till lokal programverksamhet, 

reservationsanslag 1000000 3042000 
22 N ärradionämnden, Jörslagsanslag 2 245000 
23 Sändningar av finländska televisionsprogram, 

reservationsamlag 1352000 
676969000 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Kulturellt utbyte med utlandet 
Kulturellt utbyte med utlandet, reservationsanslag 6885 000 

2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m .. 
förs lagsanslag 16525 000 

3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i 
Sverige, reservationsanslag 648000 

4 Bidrag till svenska institut i utlandet 3 175000 
5 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m., 

reservationsanslag 6790000 
34023000 

I Investeringar m. m. 

l Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 
för.slagsans/ag 10 153 000 

2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde, reservationsanslag 275000000 

3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskole-
enheterna m. m., reservation.sans/ag *355000000 

640153000 
Summa kr. 43169 057 000 

*Beräknat belopp 35 



IX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

I Jordbruksdepartementet, .förslagsanslag 
2 Lantbruksråd. fiirslagsanslag 
3 Utredningar m. m .. reservationsanslag 
4 Extra utgifter. reservationsanslag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

Lantbruksstyrelsen. förslagsanslag 
2 Lantbruksnämnderna. förslagsanslag 
3 Bidrag till jordbrukets ratiom.;Jisering, m. m., 

ji"irslagsans/ag 
4 Markförvärv för jordbrukets rntionalisering, 

resen•ationsanslag 
5 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

förslagsamlag 
6 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, 

m. m.,förslagsanslag 
7 Främjande av trädgårdsnäringen, reser\'(/fion.rnnslag 
8 Stöd till innehavare av fjälläg1~nheter m. m., 

resen·a tionsanslag 
9 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservationsanslag 

10 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 

C .Jordbruksprisreglering 

Statens jordbruksnämnd, jiJrslagsanslag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, .förslag.wnslag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, 

.förslagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för heredskapslagring, 

resen·a tionsanslag 
5 Kostnader för beredskaps lagring av livsmedel m. m .. 

järslagsanslag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige,förslagsanslag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permam:nt skördeskadeskydd m. rn .. 

.förslagsanslag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

15 726000 
4315000 
2800000 

700000 
23541000 

*39678000 
*220297000 

40000000 

1000 

20000000 

7000000 
900000 

1700000 

215 000 
20063000 

349854000 

26 309000 
2 581 000 

2 907670000 

*9200000 

*231968000 
510000000 

1000 

800000 
3688529000 
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D Skogsbruk 

Skogsstyrelsen, förslagsanslag 
2 Skogsvårdsstyrelserna, fiirslagsanslag 

Skogsvårdsstyrelserna: 
3 Myndighetsuppgifter. förslagsans/ag 
4 Frö- och plantverksamhet, jOrslagsanslag 
5 Investeringar, reservationsanslag 
6 Bidrag till skogsvård m. m. ,förslag sans/ag 
7 Stöd till byggande av skogsvägar,förslagsans/ag 
8 Främjande av skogsvård m. m., reservationsanslag 

9 Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare, 
rese rl'a t ionsa ns I ag 

E Fiske 

Fiskeristyrelsen, förslagsanslag 
2 Fiskenämnderna. förslag.rnnslag 
3 Främjande av fiskerinäringen. reser\'ationsanslag 
4 Bidrag till fiskehamnar m. m .. förslagsans/ag 
5 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen. j('irslagsanslaR 
6 Bidrag till fiskets rationalisering m. m., 

för.slagsans/ag 
7 Lån till fiskerinäringen, re.<.erl'Gtionsanslag 
8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske, fiirs/agsanslag 
9 Prisrcglerande åtgärder på fiskets område, 

förslag sans/ag 
10 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m., 

förslag.1·ans/ag 
11 Bidrag till fiskevård m. m., reservationsanslag 

F Livsmedelskontroll m. m. 

Statens livsmedels verk, fiirsiaRsanslag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m .. 

förs l agsa nsl ag 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdrags

verksamhet, förslagsans/ag 
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt, 

reserva tion.rnnslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. m. m., 

förslagsanslag 
6 Statens utsädcskontroll: Uppdragsverksamhct, 

fiirslagsans/ag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

166338000 
I 000 

44660000 

30627000 
I 000 

210999000 
270000000 
50000000 

*10900000 

20000000 
592527000 

36010000 
9011000 
2 239000 
4657000 

I 000 

9000000 
35 000000 

1000 

1000 

3 000000 
5 119000 

104039000 

62 667 000 

1000 

I 000 

49798000 

7 000000 

I 000 
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7 Bidrag till statens utsädeskontroll, reservationscmslug 
8 Bekämpande av växtsjukdomar.förslagsanslag 
9 Lantbrukskemisk laboratorievcrksamhet, 

reservationsanslag 
10 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet, 

förslagsanslag 
11 Bidrag till statens maskinprovningar, reservationsanslag 
12 Statens växtsortnämnd, förslag sans/ag 
13 Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: 

U ppdragsverksamhet, förs lagsanslag 
14 Bidrag till djurens hälso- och ~jukvård, reservationsanslag 
15 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, 

förslagsanslag 
16 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, 

reserl'<llionsanslag 

G Utbildning och forskning 

Sveriges lantbruksuniversitet, reservationsanslag 
2 Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruks

universitet, förs lagsanslag 
3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet 

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

lantbruksuniversitet m. m., reservationsanslag 
5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, reservationsanslag 
6 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag 
7 Bidrag till växtförädling, reservationsanslag 
8 Bidrag till Skogs- och lantbruk:;akademien, 

förslag sans/ag 

H Ungdomsorganisation m. m. 

Statens ungdomsråd, fi_irslag.1·anslag 
2 Bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala 

verksamhet m. m.,förslagsansiag 
3 Bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verk

samhet, förslagsans/ag 
4 Lotterinämnden, Jörslagsanslag 

l Idrott, rekreation och turism 

I Stöd till idrotten, reservationsa.'1slag 
2 Stöd till turism och rekreation, reservationsans/ag 
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2000000 
250000 

5 715 000 

1000 
5 337 000 

299000 

1000 
6 193 000 

1950000 

*2577000 
143791000 

*406328000 

* 174 296000 

*23 800000 

*28 400000 
*102 298000 

*21000000 
*23000000 

*620000 
779742000 

3912000 

59016000 

91300000 
1329000 

155557000 

233 850000 
80392000 

314242000 
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J Diverse 

Bidrag till vissa internationella organisationer 
m. m., förslagsanslag 

2 Ersättningar för viltskador m. m., 
förslagsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

26 765 000 

12320000 
39085000 

Summa kr. 6190907000 
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X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

Arbetsmarknadsdepartementc:t, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m., reservation.rnnslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Internationellt samarbete, förslag sans/ag 
5 Arbetsmarknadsråd, förslagsonslag 
6 Jämställdhetsombudsmannen m. m.,förs/agsans/ag 
7 Särskilda jämställdhetsåtgärdt:r, reservationsans/ag 

B Arbetsmarknad m. m. 

I Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, 
ramanslag 

2 Arbetsmarknadsservice, förslag sans/ag 
3 Arbetsmarknadsutbildning, re.1ervation.rnnslag 
4 Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildnings-

hidrag, förslagsanslag 
5 Sysselsättningsskapande åtgärder, reservationsanslag 
6 Statsbidrag för ungdom slag, förslagsanslag 
7 Statsbidrag till inskolningsplat:;er, 

re servationsanslag 
8 Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer, 

förslagsans/ag 
9 Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning, 

resen·ationsanslag 
AMU-gruppen: 

10 Uppdrags verksamhet, förslagsanslag 
11 Bidrag till vissa driftutgifter, reservationsanslag 
12 Investeringar, reservationsans/ag 
13 · Arbetsdomstolen,förslag.rnnslag 
14 Statens förlikningsmannaexpedition, förs/agsanslag 
15 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

förslag sans/ag 
16 Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 

konfektionsindustrierna, förs la i(Sanslag 
17 Bidrag till vissa affärsvcrksinvcsteringar, 

förs/af: sans/ag 
18 Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten, reservationsanslag 

*Beräknat belopp 

Prop. 1986/87: 100 

I 000 
25 300000 
15000000 

29811 000 
17 833 000 

400000 
13 775 000 
4 360000 
2450000 
9000000 

77629000 

1817048000 
123920000 

2350000000 

3 632824000 
2479500000 
1140000000 

250000000 

*7 323000 

23 500000 

40 301 000 
6213000 
1402000 

40000 

95000000 

I 000 
22 500000 

11 989 572 000 
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C Arbetslivsfrågor 

Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning,förslagsanslag 
2 Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig 

apparatur, reservationsanslag 
3 Yrkesinriktad rehabilitering, reservationsanslag 
4 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssel

sättning, förs lagsans lag 
5 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag, förslagsanslag 
6 Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare, reservationsanslag 

D Invandring m. m. 

1 Statens invandrarverk, förs lagsanslag 
2 lnformationsverksamhet, reservationsanslag 
3 Åtgärder för invandrare, reservationsanslag 
4 Översättningsservice, förslagsanslag 
5 Överföring och mottagning av flyktingar m. m., 

förslag.rnnslag 
6 Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 

m. m.,förslag.rnnslag 
7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

m. m.,förslagsanslag 

4 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100 
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318 849000 

3 305000 
554464000 

3 423694000 
3216000000 

363000000 
7879312000 

82 558000 
10250000 
12189000 

200000 

411000000 

785100000 

1911000 
1303208000 

Summakr. 21249721000 
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XI. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 

I Bostadsdepartementet, förslagsans/ag 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, re servationsans/ag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer 

m. m., reservationsanslag 

B Bostadsförsörjning m. m. 

Bostadsförsörjning 
I Bostadsstyrelsen, förslag sans/ag 
2 Länsbostadsnämnderna, förslag sans/ag 
3 Vissa lån till bostadsbyggande,förs/agsanslag 
4 Räntebidrag m. m.,förslagsanslag 
5 Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 

lägenheter m. m., förslag sans/ag 
6 Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus 

m. m., förslag sans/ag 
7 Bostadsbidrag m. m.,förs/agsanslag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m.,förs/agsanslag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön, förslagsanslag 

10 Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m.,förslagsans/ag 
11 Lån till allmänna samlingslokaler ,förslag sans/ag 

Byggnadsforskning, energihushållning m. m. 

12 Byggnadsforskning, reservationsans/ag 
13 Lån till experimentbyggande, reservationsans/ag 
14 Statens institut för byggnadsforskning,förslagsans/ag 
15 Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, 

reservationsanslag 
16 .Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, 

reservationsans/ag 
17 Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostads

beståndet m. m., reservationsanslag 
18 Information och utbildning m. m., reservationsanslag 
19 Bidrag till fonden för fukt- oc·1 mögelskador, 

förslag.rnnslag 
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22844000 
5500000 

300000 

1351000 
29995000 

64102000 
57674000 

110000000 
12 400 000 000 

198000000 

100000000 
1573 000000 

345000000 
70000000 

140000000 
15 000000 

*162000000 
*37000000 

*I 000 

*35 550000 

*l 000000 

1000 
20500000 

100000000 
15 428 828 000 
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D Lantmäteriet 

1 Lantmäteriet, förs lagsanslag 
2 Plangenomförande, ramanslag 
3 Landskapsinformation, ramanslag 
4 Försvarsberedskap, reservationsanslag 
5 Utrustning m. m., reservationsanslag 

E Fastighetsdataverksamheten 

I Centralnämnden för fastighetsdata, förs lagsanslag 
2 Utrustning m. m., reservationsanslag 
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1000 
54 202000 

147617000 
*3018000 
7765000 

212603000 

51388000 
1300000 

52688000 
Summa kr. 15762574000 

43 



XII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

I Industridepartementet, förs lagsanslag 
2 Industriråd/industriattache, förslag sans/ag 
3 Utredningar m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Bidrag till FN: s organ för industriell 

utveckling, Jörs/agsanslag 

B Industri m. m. 

Statens industriverk: 
I Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
2 Utredningsverksamhet, reservationsamlag 
3 Sprängämnesinspektionen, förslag sans/ag 
4 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, 

reservationsanslag 
5 Främjande av hemslöjden.förslagsanslag 
6 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit,förslagsanslag 
7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m. m.,förslagsans/ag 
8 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kredit

givning till u-ländcr, forslagsarzslag 
9 Kostnader för viss kreditgivni;·1g hos Sveriges 

Investeringsbank AB, förslag sans/ag 
10 Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin, 

reservationsanslag 
l I Branschfrämjande åtgärder, resermtionsanslag 
12 Småföretagsutveckling, reservation.mm/ag 
13 Täckande av förluster vid viss garantigivning, 

m. m., förslagsanslag 

C Regional utveckling 

Visst regionalpolitiskt stöd. förslag.rnnslag 
2 Lokaliseringsbidrag m. m., reservationsanslag 
3 Lokaliseringslån, reservationsanslag 
4 Regionala utvecklingsinsatser m. m., reserwllionsans/ag 
5 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m. ,förs/agsa11slag 
6 Ersättning för nedsättning av socialavgifter. förslagsanslag 
7 Sysselsättningsstöd, förs lagsanslag 
8 Expertgruppen för forskning om regional utveckling, 

reservationsanslag 
9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för 

Västnorden, reservationsanslag 
10 Särskilda regionalpolitiska insatser för 

infrastrukturutbyggnad m. m., re serw1tio11sa 11slag 
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*52000000 
*4500000 

29871000 
782000 

14100000 
400000 

4900000 
50053000 

56500000 
I 000 

* 12000000 
6171000 

420000000 

200000000 

140000000 

10000000 

80000000 
* 16638000 

*143 275 000 

*50000000 
1134585000 

5000000 
362000000 
300000000 
488000000 

I 000 
395 000000 
169000000 

4300000 

1904000 

300000000 
2025205000 
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Prop. 1986/87: 100 

D Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
1 Geologisk kartering m. m .. reservationsanslag 71074000 
2 Utrustning, reservationsanslag 1300000 72 374000 
3 Bergsstaten, förs/ag.rnnslag 3 216000 

Statens gruvegendom: 
4 Prospektering m. m .. resermtionsanslag 43414000 
5 Egendomsförvaltning m. m.,förslagsans/ag 5 839000 49253000 
6 Delegationen för samordning av havsresurs-

verksamheten. reservationsanslag 2552000 
127395000 

E Statsägda företag m. m. 

I Kostnader för kronotorp, förslagsanslag 1800000 
2 Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning, 

reservationsans/ag 220300000 
3 Räntestöd m. m. till varvsindustrin,förs/agsans/ag 250000000 
4 Förlusttäckning till följd av statliga garantier 

till svensk varvsindustri och beställare av 
fartyg, förs/agsanslag 30000000 

5 Ränta och amortering på statens skuld till 
SSAB Svenskt Stål AB,förslagsanslag 44 243 000 

6 Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB. 
förslagsanslag 46575000 

592918000 

F Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag *655 445000 

2 Förvaltningskostnader, Jörslagsans/ag *70455000 
3 Utrustning, reservationsam·lag *I 000 725901000 
4 Europeiskt rymdsamarbete m. m .. förslag sans/ag 211100000 
5 Bidrag till Tele-X-projektet,fiirs/agsanslag 11500000 
6 Nationell rymdverksamhet, reservationsans/ag 35020000 
7 Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. 

reservations ans/ ag *1 000000 
8 Statens provningsanstalt: U ppdragsverksamhet, 

förslagsanslag 1000 
9 Bidrag till statens provningsanstalt, reservation.rnnslag 35747000 

10 Statens provningsanstalt: Utrustning, reservationsanslag 9000000 
Il Statens mät- och provråd, reservationsans/ag 3 502000 
12 Bidrag till vissa internationella organisationer. 

förslags anslag 2 940000 
13 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 4808000 
14 Bidrag till Standardiseringskommissionen 15 253000 
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Patent- och registreringsverket: 
15 Immaterialrätt m. m.,förslagsanslag 
16 Bolagsärenden, förslagsanslag 
17 Patentbesvärsrätten, förslagsanslag 
18 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar. 

förslag sans/ag 
19 Industriell utveckling inom mikroelektroniken, 

reservationsanslag 
20 Forskningsbidrag till teknikba:>erade småföretag, 

reservationsanslag 
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2449000 
42468000 

Summa kr. 

44917000 
6805000 

54000 

*21500000 

*21700000 
1150748000 
5080904000 
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XIII. Civildepartementet Prop. 1986/87: 100 

A Civildepartementet m. m. 

l Civildepartementet, förslagsanslag 28625000 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 10600000 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 478000 
4 Regeringskansliets förvaltningskontor, förslagsanslag 199825000 

239528000 

B Statlig rationalisering och revision, statistik m. m. 

1 Statskontoret, ramanslag 70282000 
2 Anskaffning av ADB-utrustning, reservationsanslag 372500000 
3 Riksrevisionsverket, förslagsanslag *101260000 
4 Kammarkollegiet, förslagsanslag 11779000 
5 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, 

förslag sans lag l 000000 
Statistiska centralbyrån: 

6 Statistik, register och prognoser, ramanslag 310122000 
7 U ppdragsverksamhet, förs lagsanslag l 000 310123 000 
8 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 699000 
9 Statens person- och adressregisternämnd,förslagsanslag 580000 

868223000 

c Statlig lokalförsörjning 

Byggnadsarbeten för statlig förvaltning, 
reservationsanslag 198500000 

2 Inredning av byggnader för statlig förvaltning m. m., 
reservationsans/ag 10197000 

208697000 

D Statlig personalpolitik m. m. 

l Statens löne- och pensionsverk, ramanslag 46508000 
2 Statlig personaladministrativ informationsbehandling, 

förs lagsanslag l 000 
3 Statens arbetsmarknadsnämnd, förslag sans/ag 23074000 
4 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 

förslag sans lag 28000000 
5 Vissa trygghetsåtgärder för lärare, reservationsanslag 4000000 

Statens institut för personalutveckling: 
6 Bidrag till myndighetsuppgifter 7240000 
7 U ppdragsverksamhet, förslag sans lag 1000 7241000 
8 Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder, 

förslag sans/ag 15000000 
9 Statens arbetsmiljönämnd, förs lagsanslag 1163000 

10 Kostnader för vissa nämnder m. m., för.dagsanslag 215000 
11 Bidrag till stiftelsen Statshälsan,förslagsanslag 296800000 
12 Viss förslagsverksamhet m. m.,förslagsanslag 1000 
13 Vissa skadeersättningar m. m., förslal(sanslaR 100000 
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14 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån, 
förslagsanslag 

15 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt 
reglerade området, reservationsanslag 

16 Externa arbetstagarkonsulter, förslag sans/ag 

E Länsstyrelserna m. m. 

Länsstyrelserna m. m., förslag sans/ag 

F Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnd1:rna m. m.,förslagsanslag 
2 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
3 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
4 Bidrag till trossamfund, resermtionsanslag 
5 Byggnadsbidrag på det kyrkliga området, 

reservationsanslag 

G Övriga ändamål 

Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 
verksamhet, förs/agsans/ag 

Prop. 1986/87: 100 

I 000 

100000000 
6791000 

528895000 

1223 433000 
1223433000 

14 335 000 
28500000 

756000 
40527000 

12415000 
96533000 

2800000 
2800000 

Summa kr. 3 168 109 000 
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XIV. Miljö- och energidepartementet 

A Miljö- och energidepartementet m. m. 

1 Miljö- och energidepartementet, 
förslag sans/ag 

2 Utredningar m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslaR 

B Miljö 

l Statens naturvårdsverk, förslagsans/ag 
2 Miljövårdsinformation, reservationsanslag 
3 Övervakning av miljöförändringar, m. m., 

reservationsanslag 
4 Miljövårdsforskning, reservationsans/ag 
5 Åtgärder mot försurningen. reservationsanslag 
6 Särskilda projekt på miljövårdens område, 

re serva tionsanslag 
7 Mark för naturvård, reservationsanslag 
8 Vård av naturreservat m. m., reservationsanslag 
9 Vård av hotade arter m. m., reservationsans/ag 

10 Restaurering av Hornborgasjön, reservationsanslag 
11 Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet, 

förslag.wnslal? 
12 Bidrag till statens strålskyddsinstitut, reservationsanslag 
13 Kemikalieinspektionen, förslag sans/ag 
14 Koncessionsnämnden för miljöskydd,förslagsanslag 
15 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, 

förslag sans lag 
16 Bidrag till vissa internationella miljöorganisationer, 

försla{?sanslag 
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17 463000 
7800000 

250000 
25513000 

103 313 000 
6500000 

31200000 
*68150000 
163 000000 

15 500000 
40000000 
47 300000 
2000000 
6100000 

I 000 
21255000 

I 000 
9420000 

17000000 

3 850000 
534590000 
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Prop. 1986/87: 100 

c Energi 

Statens energiverk: 
I Förvaltningskostnader, ramanslag 33070000 
2 Utredningar m. m. och information, reservationsanslag 13 161000 46231000 
3 Statens elektriska inspektion, ramsans/ag 9874000 
4 Täckande av förluster i anledning av statliga 

garantier för oljeersättande åtgärder samt för utveckling och 
introduktion av ny energiteknik, m. m.,förslagsanslag 1000 

5 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer, 
förslagsanslag 110000000 

6 Energiforskning, reservationsanslag *305000000 
7 Visst internationellt energisamarbete, förslag sans/ag 15983000 

Statens kärnkraftinspektion: 
8 Förvaltningskostnader, rese rvationsanslag l 000 
9 Kärnsäkerhetsforskning, reservationsanslag l 000 2000 

lO Statens kärnbränslenämnd, reservationsanslag I 000 
11 Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m., 

reservationsanslag *2 910 000 000 
12 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB, 

reservations ans lag 41600000 
13 Avveckling av forskningsreaktorer, m. m., 

reservationsans/ag 26100000 
14 Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, 

m. m .. reservationsanslag 15 000000 
15 Verksamheten i Ranstad, reservationsans/ag 5 875 000 
16 Drift av beredskapslager, förslagsanslag *669630000 
17 Beredskaps lagring och industriella åtgärder, 

reservationsanslag *173460000 
18 Särskilda kostnader för lagring av olja, motor-

bensin, m. m. ,förslag sans/ag *1000 
19 Oljekrisnämnden, förs lagsanslag *10000 

4328768000 
Summa kr. 4888871000 
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XV. Riksdagen och dess myndigheter 

A Riksdagen 

Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m., 
förs/agsanslag 

2 Riksdagsutskottens resor utom Sverige, 
förs lagsanslag 

3 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 
4 Bidrag till IPU, RIFO m. m. ,förslag sans/ag 
5 Bidrag till partigrupper, förslagsanslag 
6 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, 

reservationsans/ag 

B Riksdagens myndigheter 

Riksgäldskontoret 
1 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
2 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m., 

förs lagsanslag 
3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 

förslag sans/ag 
4 Riksdagens revisorer och deras kansli,förslagsanslag 
5 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
6 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 
förs/agsanslag 

Prop. 1986/87: 100 

42579000 

59833 000 

Summa kr. 

160010000 

2131000 
425000 

l 048000 
12811000 

159590000 

450000 
336465000 

102412000 

17111000. 
7 473 000 

5442000 

8800000 
141238000 
477703000 
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XVI. Räntor på statsskulden, m. m. 

I Räntor på statsskulden. m. m.,j(Jrslagsans/ag 

* Beräknat belopp 
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*63 000 000 000 
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Prop. 1986/87: 100 
XVII. Oförutsedda utgifter 

I Oförutsedda utgifter,förslagsans/ag 1000000 
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Utdrag ur protokoll vid regerings:;ammanträde den 18 december 1986 

Närvarande: Statsministern Carlsson, ordförande och statsråden Feldt, 
Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, S. Andersson, 
Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, 
Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist 

Föredragande: statsråden Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm
Wallen, Peterson, S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. 
Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, 
Lindqvist, G. Andersson, Lönnq\'ist 

Proposition med förslag till statsbudget för 
budgetåret 1987 /88 
Statsråden föredrar inriktningen av den ekonomiska politiken under nästa 
budgetår samt de frågor om statens inkomster och utgifter m.m. som skall 
ingå i regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88. Anföran
dena och i förekommande fall översikter över förslagen redovisas i under
protokollen för resp. departement. 

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

för nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och 
utgifter upprättats. 

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

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1987/88. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 
att genom propositon förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 
för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i underprotokollen 
jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen enligt följande: 

Finansplanen Bilaga l 

Gemensamma frågor Bilaga 2 

Kungl. hov- och slottsstaterna 
(första huvudtiteln) Bilaga 3 
Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) Bilaga 4 

Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) Bilaga 5 
Försvarsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) Bilaga 6 
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(femte huvudtiteln) Bilaga 7 
Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) Bilaga 8 
Finansdepartementet 

(sjunde huvudtiteln) Bilaga 9 
Utbildningsdepartementet 
(åttonde huvudtiteln) Bilaga 10 
Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) Bilaga 11 
Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) Bilaga 12 
Bostadsdepartementet 
(elfte huvudtiteln) Bilaga 13 
Industridepartementet 
(tolfte huvudtiteln) Bilaga 14 
Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) Bilaga 15 
Miljö- och energidepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) Bilaga 16 
Riksdagen och dess myndigheter 
(femtonde huvudtiteln) Bilaga 17 
Räntor på statsskulden 
(sextonde huvudtiteln) Bilaga 18 
Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) Bilaga 19 
Beredskapsbudget för 
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Bilaga I till budgetpropositionen 1987 

Finansplanen 

Finansdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Feldt och, i vad avses särskilda frågor avsnitten 
8 och 10, statsrådet Johansson 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

1 Den ekonomisk-politiska strategin 

1.1 En ny period av industriell expansion 

Huvudlinjen i regeringens ekonomisk-politiska strategi sedan 1982 har 
varit att åstadkomma en ny period av industriell expansion i Sverige. Det 
är bara en stark och utvecklingskraftig ekonomi, baserad på god konkur
renskraft, som långsiktigt kan trygga sysselsättningen och den sociala 

välfärden. 
Devalveringen i oktober 1982 förbättrade radikalt de svenska företagens 

konkurrenskraft på både hemma- och exportmarknaderna. Genom att 
efterfrågan vreds om till att i ökad utsträckning rikta sig mot svensk 
produktion, möjliggjordes en betydande ökning av industriproduktionen. 

Uppgången förbättrade kraftigt näringslivets lönsamhet. Soliditeten har 
stärkts, vilket har gjort företagen mer motståndskraftiga. Det starkt höjda 
kapacitetsutnyttjandet har i förening med den förbättrade lönsamheten 
skapat underlag för en kraftig uppgång av industriinvesteringarna, särskilt 
vad gäller byggnadsverksamheten. Framtidsoptimismen har stigit och ny
företagandet har ökat påtagligt. 

Statsmakternas subventioner till olönsamma branscher och företag har 
till största delen avvecklats. Detta har förstärkt statsbudgeten, samtidigt 
som det har medverkat till ett sundare affärsklimat. De expanderande 
delarna av näringslivet har förmått att dra till sig arbetskraft och kapital 
från olönsamma och tillbakagående verksamheter. 

En snabb och omfattande omstrukturering av den svenska industrin har 
ägt rum. Den svenska industrin, med sin utpräglat internationella inrikt
ning, står därmed bättre rustad att möta framtiden. med god lönsamhet, 
gott kostnadsläge, stärkt självförtroende och konkurrenskraftig teknik. 
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En väsentligt bidragande faktor till den internationellt sett snabba indu
striella omvandlingen är den stora. enigheten i vårt land om att den måste 
ske i socialt acceptabla former. Erfarenheter från andra länder bekräftar, 
att strukturomvandling motarbeta:; när alternativet för dem som är syssel
satta i stagnerande branscher v;:,rit arbetslöshet och social utslagning. 
Regeringen har därför genomfört omfattande arbetsmarknadspolitiska, in
dustripolitiska och regionalpolitiska insatser för att stödja dem som berörts 
av strukturomvandlingen. Därigenom har industriell utveckling och social 
trygghet understött och befordrat varandra. 

Den industriella expansionen har varit av avgörande betydelse för att 
öka exporten och förbättra utrikeshandeln. Som ett resultat av denna 
utveckling har Sverige nu ett överskott i bytesbalansen. Den utländska 
skuldsättningen har kunnat reduceras. 

Samtidigt har den vitaliserade industrisektorn medfört en högre tillväxt i 
hela samhällsekonomin. Arbetslösheten har minskats med nästan en tred
jedel. Fallet i reallönerna har hejdats och vänts till en uppgång. Den sociala 
tryggheten har kunnat värnas. 

I många väsentliga avseenden har således de ekonomiska obalanserna 
från 1970-talets industrikriser kunriat hävas. Likväl är fortfarande pris- och 
kostnadsstegringstakten för hög. Den nuvarande ökningstakten är inte 
förenlig med en långsiktigt stabil utveckling mot full sysselsättning och 
bestående överskott i bytesbalansen. 

Det är en hörnsten i regeringens ekonomiska politik att slå vakt om och 
ytterligare förbättra betingelserna för en fortsatt industriell expansion. 
Endast härigenom kommer det all: bli möjligt att fortsätta att öka syssel
sättningen och höja levnadsstandarden, samtidigt som utrikesbalansen kan 
fortsätta att förbättras. 

Detta kräver en målmedveten och konsekvent politik för att minska 
inflationen, dämpa lönekostnadsutvecklingen, öka sparandet och förbättra 
ekonomins funktionssätt. Dessa strävanden har varit vägledande för de 
ekonomisk-politiska riktlinjer som redovisas i det följande. 

1.2 Politik för tillväxt och rättvis fördelning 

Under 1986 fortsatte den svenska t:konomin att förbättras i en rad avseen
den. Den ekonomiska tillväxten hölls uppe på en nivå om nära 2 %. 
Bytesbalansen svängde från ett underskott om 10 miljarder kr. 1985 till ett 

överskott om drygt 8 miljarder kr. 1986. Härigenom blev det möjligt att 

nettoamortera den statliga utlands:;kulden. Budgetunderskottet minskade 
från 57 miljarder kr. 1985 till 40 miljarder kr. 1986. Även underskottet i den 

konsoliderade offentliga sektorns finanser minskade. 
Prisökningen uppgick under loppet av 1986 till ca 3 %. Detta skall jäm

föras med en prisökning 1985 om knappt 6 %, vilken i sin tur var klart lägre 
än under de föregående åren. Den inhemska räntenivån sjönk påtagligt 
under 1986. Medan de totala investeringarna endast ökade långsamt, 
uppvisade näringslivets ir:vesteringai" en fortsatt god tillväxt. 

Även för männi:;kornas levnad~;standard centrala faktorer som reallöner 
och sysselsättning utvecklades gynnsamt 1986. För första gången på åtskil-
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liga år har reallönerna ökat markant de senaste två åren. Sysselsättningen 
ökade med drygt 30000 personer och arbetslösheten fortsatte att sjunka till 

i genomsnitt 2,7% under 1986. 
Den ekonomisk-politiska strategi som regeringen följt alltsedan 1982 

har således varit framgångsrik. Obalanserna har minskats och i vissa fall 
helt eliminerats, tillväxten har blivit högre och framtidstron har stärkts. 
Utvecklingen under 1986 har inneburit en fortsatt konsolidering av den 

svenska ekonomin. 
Den tredje vägens ekonomiska politik måste fullföljas med fasthet och 

konsekvens. Strävan är alltjämt att vi fullt ut skall utnyttja våra produktiva 
resurser under yttre och inre balans och på ett sätt som medger en stigande 

levnads standard. 
Den gynnsamma utvecklingen för den svenska ekonomin - inte minst 

den högre ekonomiska aktiviteten - ställer emellertid den ekonomiska 
politiken inför delvis nya krav. Det gäller i första hand uppgiften att 
bekämpa inflationen i en situation som präglas av högt kapacitetsutnytt
jande, förbättrat arbetsmarknadsläge och hög likviditet i näringslivet. Det 
gäller även risken för att den privata konsumtionen ökar i en takt som 
överstiger det samhällsekonomiska utrymmet. Med oförändrade mål för 
den ekonomiska politiken måste därför medlen fortlöpande anpassas i takt 
med att den omgivande verkligheten förändras. 

Det kraftiga oljeprisfallet, dollarns fall och den internationella räntened
gången har på kort sikt förbättrat betingelserna för den svenska ekonomin 
liksom för flertalet andra industriländer. Förbättringen av bytesbalansen 
och nedgången av inflationen kan till stor del förklaras av dessa faktorer. 
Det förefaller ej realistiskt att räkna med en dylik draghjälp även under 
kommande år. Tvärtom finns det tecken på att oljepriserna på nytt kom

mer att stiga. 
Den underliggande bytesbalanssituationen och inflationstakten är ännu 

icke tillfredsställande och det kommer att krävas fortsatta insatser för att 
befästa och förstärka den positiva utveckling som har ägt rum under det 
senaste året. 

Trots den avsevärda förbättring av arbetsmarknadsläget som skett de 
senaste åren måste ytterligare ansträngningar göras för att fortsätta att 
stärka sysselsättningsläget och minska arbetslösheten. Betydande problem 
finns alltjämt, bl. a. när det gäller långtidsarbetslösheten och arbetsmark
nadsläget i vissa delar av landet. 

Budgetunderskottet har minskat kraftigt de senaste åren och en fortsatt 
minskning beräknas ske även nästa budgetår. Målet på sikt är att på nytt 

etablera ett överskott i den offentliga sektorns sparande som ett led i 
strävandena att öka det totala sparandet i ekonomin. För att åstadkomma 
detta, liksom för att minska trycket på penningpolitiken, måste målmed
vetna insatser göras för att kommande år ytterligare minska budgetunder
skottet. 

Den privata konsumtionen bedöms 1986 ha ökat med ca 3 1/2 %. Tillväx
ten av den privata konsumtionen kan förklaras av llera samverkandl.! 
omständigheter: Stigande realinkomsti.:r för hushållen, en lättare kredit-
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marknad, stigande konsumtionsu~rymme till följd av förmögenhetstillväx
ten för bl. a. fastigheter och aktier samt en ökad framtidstro hos hushållen. 

Det är tillfredsställande att den privata konsumtionen kunnat öka i god 
takt både 1985 och 1986 - en utveckling som väntas fortsätta även 1987. 
Denna utveckling återspeglar otillfredsställda konsumtionsbehov, som är 
en följd av den svaga konsumtionsutvecklingen under en tidigare period. 

På kortare sikt skapar denna ökning av den privata konsumtionen inga 
problem, så länge bytesbalansen visar överskott och investeringsaktivite
ten är dämpad. Utvecklingen av den privata konsumtionen under 1986 
tyder emellertid på en gradvis acceleration. Om denna skulle fortsätta 
under kommande år, samtidigt som investeringsaktiviteten ökar, finns 
risker för en överhettning i ekonomin och för att bytesbalansen på nytt 
försämras. 

Sett i ett något längre perspektiv måste sammansättningen mellan kon
sumtion och kapitalbildning förskjutas, så att kapitalbildningen - dvs. 
investeringar och nettoexport - svarar för en större del av den totala 
ekonomiska tillväxten. Den främsta förutsättningen för att åstadkomma 
detta är att löne- och prisökningarna blir låga, så att konkurrenskraften 
stärks. 

Kostnadsutvecklingen utgör alli:jämt ett problem i den svenska ekono
min. De löneavtal för tvåårsperioden 1986-1987 som nyligen slöts i den 
offentliga sektorn föregicks av en utdragen och konfliktfylld avtalsrörelse. 
Det är visserligen glädjande, att förutsättningar nu skapats för en märkbar 
dämpning av löneökningarna under 1987, men de totala löneökningarna i 
Sverige ligger alltjämt högre än i våra viktigare konkurrentländer. 

Det är en central uppgift för den ekonomiska politiken att under medver
kan av arbetsmarknadens parter skapa förutsättningar för en lönebildning 
som gör det möjligt att ytterligare nedbringa inflationen, att upprätthålla 
freden på arbetsmarknaden och att åstadkomma önskade lönerelationer 
mellan olika sektorer och yrkesgnipper på arbetsmarknaden. Detta måste 
ske på ett sätt som möjliggör fortsatta reallöneökningar för löntagarkollek
tivet och som bidrar till rättvis fördelning och trygghet i arbetslivet. 

Den ekonomiska tillväxten har sedan 1982 varit högre än under de 
närmast föregående åren. Jämfört med utvecklingen under exempelvis 
1960-talet är emellertid den nuvarande tillväxten klart lägre. En högre 
ekonomisk tillväxt skulle förbättra möjligheterna att höja levnadsstandar
den, öka sysselsättningen och finansiera den offentliga verksamheten. 
Stora ansträngningar måste därför göras för att öka produktiviteten inom 

såväl den privata som den offentliga sektorn och att på olika sätt förbättra 
ekonomins funktionssätt. En bibehållen och helst förbättrad konkurrens
kraft är därvid av utslagsgivande b1!tydelse. 

1.3 Den ekonomiska politikens inriktning 

Den ekonomiska politik som har förts de senaste åren har inneburit att de 
ekonomiska obalanserna har minskat och att den sven-;ka ekonomin nu 
står betydligt starkare än vid 1980-talets böljan. Den ekonomisk- politi~ka 

kursen ligger fast. Nu när de mest akuta problemen i den svenska ckono-
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min har undanröjts, bör det vara möjligt att ägna ökad uppmärksamhet 

både åt att utveckla och förstärka välfärden och åt att angripa mera 
långsiktiga och strukturella problem i ekonomin. 

Reformer för social rättvisa 

Genom de besparingar och omprioriteringar som föreslås i budgeten ska
pas utrymme för förbättringar av den sociala välfärden på flera områden. 
För de sämre ställda pensionärerna föreslås en kraftig förbättring av det 
kommunala bostadstillägget (KBT). Vidare föreslås att basbeloppet, ut

över sedvanlig priskompensation, höjs med 400 kr. fr. o. m. den I juli 1987. 
Vid samma tidpunkt återställs den tidigare ersättningsnivån om 65 % för 

alla med delpension. 
Sjukförsäkringen förbättras för viktiga grupper på arbetsmarknaden, 

såsom privatanställda arbetare och deltidsanställda, genom att karensda
gen försvinner, fridagsregeln tas bort och den s. k. timsjukpenningen ge
nomförs den I december 1987. Härigenom likställs olika arbetstagarkollek
tiv. Reformen finansieras genom att avgiften till sjukförsäkringen höjs med 
0,8 procentenheter 1988. 

Barnfamiljernas situation förbättras genom att barnbidraget fr. o. m. 
1987 höjs med I 020 kr. År 1988 föreslås förbättringar ske av bostadsbidra
gen, så att de blir mera inriktade på att underlätta för barnfamiljer att 
skaffa sig större bostad. 

Dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen föreslås bli höjd till högst 400 
kr.Idag. Samtidigt höjs det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) och 
utbildnings bidragen. 

Politik för ref?ional ha/ans 

Ett av de centrala målen för den ekonomiska politiken är regional balans. I 
en särskild forskningsproposition och en proposition om näringspolitiken 
som läggs fram våren 1987 kommer en rad förslag av regionalpolitisk 
betydelse att läggas fram. 

Redan i denna budgetproposition föreslås åtgärder i syfte att bidra till en 
ökad regional utjämning. Ett tioårsprogram på närmare 6 miljarder kr. 
läggs fram med syfte att förstärka bärigheten i vägnätet, särskilt i skogs
länen. Särskilda insatser görs för de regionala högskolorna och kommunala 
flygplatser i skogslänen. Vidare genomförs ett treårsprogram för ökad 
prospektering med tyngdpunkt inom regionalpolitiskt prioriterade områ

den. 
Det förslag till reformerat skatteutjämningssystem som läggs fram i 

budgetpropositionen har som huvudsyfte att ge systemet en mera mar
kerad regionalpolitisk profil. Ett liknande syfte har det beslut som rege
ringen nyligen har fattat om ett nytt frisläpp av investeringsfonderna för 
byggnadsinvesteringar, där storstadsområdena har undantagits. Detta be
slut i kombination med fortsatta möjligheter att ta i anspråk investerings
fonderna för maskininvesteringar i stödområdet bidrar till att främja en 
regionalt sett jämnare utveckling över landet. 
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Politik för ökad tillväxt 

I 1986 års kompletteringsproposition underströk jag vikten av en hög 
ekonomisk tillväxt. Ett antal förslag med detta syfte lades fram och har 
sedermera beslutats av riksdagen. Detta arbete måste fortsätta. 

Forskningen är ett prioriterat område med hänsyn till dess betydelse för 
den långsiktiga tillväxten i den svenska ekonomin. I den forskningspropo
sition som statsministern kommer att presentera våren 1987 föreslås ansla

gen till forskning räknas upp kraftigt för den närmaste treårsperioden. 
Regeringen har kommit överens med representanter för de svenska 

affärsbankerna om särskilda insatser för att stärka basresurserna för sådan 
forskning som är av särskild betydelse för utvecklingen av det svenska 
näringslivet. Svenska Bankföreningens styrelse har med anledning härav 

föreslagit affärsbankerna att sammanlagt avsätta minst 200 milj. kr. årligen 
under 1987. 1988 och 1989 till stifö~lser med uppgift att stödja forskningen 
vid universitet och högskolor. 

Skattesystemets utformning är av stor betydelse för bl. a. ekonomins 
funktionssätt, för investerings- oc:,, sparandeutvecklingen och för den to
tala tillväxten. Viktiga reformer har genomförts på skatteområdet under 
senare år. Det gäller bl. a. marginalskatte- och avdragsreformen 1983-
1985, reformer av företagsbeskattningen och ett omfattande förenklingsar
bete, exempelvis genom den förenklade självdeklarationen. Möjligheterna 
att genom en mera genomgripande reform av i första hand inkomst-, 
kapital- och företagsbeskattningen förbättra skattesystemet bör nu prövas. 
Regeringen kommer därför inom kort att inbjuda oppositionspartierna till 
överläggningar om den framtida skattepolitiken. 

Av central betydelse för möjligheterna att åstadkomma en hög ekono
misk tillväxt är vidare att lönebildningen fungerar bättre. Jag återkommer 
till detta i det följande. 

Fortsatt stram finanspolitik 

Sedan budgetåret 1982/83 har budgetunderskottet minskat från 86,6 mil
jarder kr. till beräknade 40,5 miljarder kr. under innevarande budgetår. 
Uttryckt som andel av BNP motsvarar detta en nedgång från 13,1 till 
4.1 %. Budgetunderskottet måste nedbringas ytterligare. Härigenom kan 
det totala sparandet i ekonomin öka och förutsättningarna förbättras att 

nedbringa inflationen och lätta trycket på penningpolitiken. 
Det budgetförslag som nu läggs fram präglas av en strävan att fortsätta 

att föra en stram finanspolitik. Genom de besparingar som föreslås skapas 
utrymme för såväl utgiftsökningar på vissa prioriterade områden som en 

fortsatt minskning av budgetunder~.kottet. 

Budgetunderskottet beräknas nu minska från 40,5 miljarder kr. under 
budgetåret 1986/87 till 36.9 miljarder kr. under budgetåret 1987/88. Ut
tryckt som andel av BNP innebär d1!tta en nedgång från 4,1till3,6%. Även 

det s. k. underliggande budgetunderskottet, dvs. det kassamässiga budget

underskottet exkl. engångsåtgärder och bokföringsmässiga åtgärder. be

räknas minska i motsvarande takt. 
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Den fortsatta budgetkonsolideringen bör ske genom utgiftsbegränsning
ar och med hjälp av en god ekonomisk tillväxt. Det totala skattetrycket bör 
inte stiga. Den av riksdagen beslutade s. k. engångsskatten för livförsäk
ringsbolagen m. tl. innebär visserligen en temporär höjning av skatte
trycket under 1987. Därefter beräknas dock skattetrycket återgå till den 

tidigare lägre nivån. 

Åtgärder för att öka hushållssparandet 

Ytterligare bidrag till att öka det totala sparandet i ekonomin bör kunna ges 
av hushållen. Hushållens sparkvot har alltsedan 1982 legat nära 0, dvs. 
hushållen har i stort sett inte haft något nettosparande. Villkoren för 

hushållssparandet har dock förbättrats avsevärt under senare år. Realrän
tan är hög och inflationen har gått ned kraftigt. Marginalskatterna har 
sänkts och det skattemässiga värdet av underskottsavdragen har begrän
sats. De stigande realinkomsterna under senare tid har också förbättrat 
förutsättningarna för ett ökat hushållsparande. 

Härtill kommer en rad riktade insatser, bl. a. i form av allemanssparan
det, ändrade regler för vinstsparandet, det fördubblade sparavdraget och 
ökade informationsinsatser till hushållen, främst genom spardelegationens 
försorg. I detta sammanhang bör också nämnas den överenskommelse som 
slöts i november 1986 mellan riksbanken och de olika instituten på kredit
marknaden för att öka amorteringstakten och därmed sparandet vid kredit
givning till hushållen. 

Dessa insatser bör i sig leda till ett ökat hushållssparande i takt med att 
hushållen hinner anpassa sitt beteende till de ändrade betingelserna. Jag 
anser likväl att det nu finns skäl att föreslå ytterligare åtgärder. 

Statsrådet Johansson föreslår i det följande att de som deltar i allemans
sparandet får möjlighet att göra en extra insättning om högst 5 000 kr. 
Under förutsättning av ett riksdagsbeslut härom före mars månads utgång 
bör denna extrainsättning kunna göras under det andra kvartalet 1987. 
Genom denna möjlighet skapas bl. a. incitament för de skattesparare, 
vilkas sparmedel frigörs efter årsskiftet 1986/87, att föra över en del av 
dessa sparmedel till allemanssparandet. 

Därutöver har riksgäldsfullmäktige beslutat att emittera ett sparobliga
tionslån under februari 1987. Även detta bör ge god stimulans till ett ökat 
sparande. 

2 Utvecklingen 1986-1987 

2.1 Den internationella utvecklingen 

Den ekonomiska aktiviteten i industriländerna har under 1986 utvecklats 
svagare än väntat. En avmattning inträdde under årets första hälft, framför 
allt till följd av att exporten minskade i oväntad omfattning till länder 
utanför OECD-området. Lägre oljepriser och fallande internationella rän
tor har under året endast successivt återverkat positivt på realinkomster 
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och efterfrågeutveckling i flertalet industriländer. För året som helhet kan 
förutses en tillväxt av den samlade bruttonationalprodukten i OECD-Iän
derna om drygt 21/4%. 

De olje- och råvaruproducerande u-länderna har fått ett drastiskt för
sämrat bytesförhållande och har tvingats till kraftiga nedskärningar av sin 
import. Tillväxten i u-länderna som grupp torde för 1986 ha stannat vid 
2 1/2 %. Världshandelns volym har för året i sin helhet ökat med omkring 
3 112 %, dvs. i ungefär samma takt som under 1985. 

Trots att industriländerna nu har bakom sig mer än fyra år av stadigt 
sjunkande inflation och relativt stabil tillväxt, ligger arbetslösheten kvar på 
en oförändrat hög nivå. I Västeuropa har den t. o. m. fortsatt att öka och 
uppgår idag till närmare 20 miljoner människor. 

De senaste årens ekonomiska tillväxt har också skett till priset av att 
betydande obalanser uppstått i världsekonomin. En utpräglat expansiv 
finanspolitik har bedrivits i Förenta staterna. Det växande budgetunder
skott som blivit resultatet har inte uppvägts av ett ökat inhemskt privat 
sparande utan har måst täckas g.~nom ett växande kapitalinflöde från 
omvärlden. Japan och de större västeuropeiska länderna har däremot fört 
en restriktiv ekonomisk politik. Detta har bidragit till de skillnader i till
växttakt och till den över- respektive undervärdering av viktigare valutor 
som de senaste åren kännetecknat den ekonomiska utvecklingen i industri
länderna. 

Följden har blivit externa obalanser mellan de större länderna av tidigare 
icke skådade dimensioner. Förenta staterna har på några år fått se sin 
bytesbalans försämras från jämvikt till ett underskott som 1986 beräknas 
uppgå till närmare 150 miljarder dollar. Japan och Förbundsrepubliken 
Tyskland har å sin sida utvecklat bytesbalansöverskott, som för 1986 
beräknas uppgå till 80 resp. 35 milja.rder dollar. 

Det råder i internationella sammanhang enighet om att en minskning av 
dessa obalanser krävs för en fortsatt stabil tillväxt av produktion och 
världshandel. Men frågan är om en sådan minskning kan komma till stånd 
utan att den leder till en uppbromsning av tillväxten eller t. o. m. framkallar 
en lågkonjunktur i världsekonomin. Viktiga förändringar har dock ägt rum 
under det senaste året, vilka har förbättrat förutsättningarna för att en 
sådan utveckling skall kunna undvikas. 

Således har en betydande anpassning skett av växelkurserna för de 
större valutorna. Dollarns effektiva värde gentemot övriga industriländers 
valutor har sedan böi:ian av 1985 sjunkit med mer än 25 %, medan den 
japanska yenen och den tyska marken apprecierat med närmare 40 resp. 
drygt 15 %. Kursanpassningen har gått snabbare än väntat. Den har hittills 
inte utlöst allvarligare störningar på valutamarknaden och den kan på sikt 
förväntas få utjämnande effekter på handels- och bytesbalanserna. 

En annan viktig förändring är att fallande oljepriser och sjunkande 
räntor i förening med växelkursernas rörelser för oljeimporterande länder 
har lett till en radikal förbättring av deras bytesförhållande med åtföljande 
förstärkning av realinkomsterna. Detta gäller i synnerhet för Västeuropa 
och Japan. Härigenom har förutsättningar skapats för en expansion av den 
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interna efterfrågan i dessa länder, vilken skulle kunna utgöra ett annat 
viktigt bidrag till en minskning av betalningsobalanserna. 

Den samlade effekten av dessa förändringar torde bli positiv för tillväx
ten i industriländerna under det kommande året och även bidra till en 
fortsatt låg inflation i varje fall utanför Förenta staterna. Däremot kan till 

en början endast små förändringar förutses i de större ländernas bytesba
lanser. 

Mycket talar för att den växelkursanpassning som hittills har ägt rum i 
sig är otillräcklig för att åstadkomma den eftersträvade utjämningen av de 
nuvarande över- respektive underskotten i bytesbalanserna. En anpass
ning av den inhemska ekonomiska politiken i de större länderna torde 

också vara nödvändig - i åtstramande riktning i Förenta staterna och i 

expansiv riktning i en rad länder i Västeuropa samt i Japan. 

Inte minst är det av vikt att en fast och konsekvent budgetpolitik bedrivs 
i Förenta staterna som tar sikte på att nedbringa det stora underskottet i 
den federala budgeten. För 1987 räknar man nu visserligen med att budget
underskottet kommer att reduceras och att finanspolitiken kommer att få 
en åtstramande inverkan på ekonomin. Men stor osäkerhet omger den 
fortsatta budgetkonsolideringen under åren därefter. I Förbundsrepubli
ken Tyskland och Japan har penningpolitiken under det gångna året getts 
en flexibel och tillväxtbefrämjande inriktning. Men motståndet synes allt
jämt vara stort hos dessa länder när det gäller att använda finanspolitiken 
för att understödja en mer dynamisk utveckling av den inhemska efterfrå
gan under de närmaste åren. 

Ser man till utsikterna för 1987 kan emellertid i Västeuropa en relativt 
stark utveckling av den interna efterfrågan förutses till följd av oljeprisfal
let och räntenedgången, en fortsatt måttlig löneutveckling och en relativt 
expansiv penningpolitik. Detta kommer i varje fall delvis att uppväga ett 
minskande bidrag från nettoexporten. En BNP-tillväxt i Västeuropa om ca 
21/2 % synes sannolik. 

I Japan har efterfrågan hållits uppe både av realinkomstförbättringen 
och av vissa ekonomisk-politiska stimulansåtgärder som vidtagits, senast 
under hösten 1986. Det är emellertid osannolikt att dessa kan generera en 
inhemsk efterfrågeexpansion som är tillräckligt stark för att kompensera 
den kraftigt reducerade nettoexport som blir följden av yenens apprecie
ring. En för japanska förhållanden blygsam BNP-tillväxt om ca 2 1/2 % kan 
därför förutses 1987. 

I Förenta staterna är utsikterna mer osäkra. Det är i och för sig rimligt 
att anta att den privata konsumtionen fortsätter att utvecklas relativt starkt 
till följd av de sänkta oljepriserna och den relativt expansiva penningpolitik 
som förs. Exporten torde också skjuta fart under inverkan av dollarns 
depreciering. En BNP-tillväxt 1987 om 21/2-3% ter sig under dessa 
betingelser realistisk. Men en betydligt sämre utveckling kan inte uteslu
tas. En höjd inflationstakt till följd av dollarns depreciering är oundviklig 
och inflationsförväntningarna i ekonomin kan komma att förstärkas ytterli
gare av den osäkerhet som omger budgetpolitikens utformning efter 1987. 
Ett sviktande förtroende kan bli följden och ta sig uttryck i en fortsatt press 
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nedåt på dollarn. En åtstramning av penningpolitiken vore i en sådan 
situation sannolik med höjda räntor och en avsaktande tillväxt som följd. 

Under förutsättning att ett dylikt scenario för den amerikanska ekono
min kan undvikas, bör det emellertid vara möjligt att för industriländerna 
sammantagna räkna med en BNP-tillväxt 1987 om drygt 21/2 %. Inflatio
nen kan väntas öka något, till omkring 3 % i genomsnitt för året. Trots en 
förutsedd sysselsättningsökning är det inte realistiskt att räkna med någon 
nämnvärd minskning av arbetslösheten, som torde förbli drygt 8 % i 
OECD-området. 

Ett oroande inslag i konjukturbilden för 1987 är den dämpning av tillväx
ten som kan förutses i några av våra närmaste grannländer. I synnerhet 
Danmark och Norge tvingas på ~;rund av tilltagande problem med den 
externa balansen genomföra ekonomisk-politiska åtstramningar, vilka 
kan förväntas hålla tillbaka tillväxten under det kommande året. 

Det kan också konstateras att den relativt gynnsamma bild av 1987 som 
tecknats för industriländerna ingalunda saknar element av osäkerhet. En 
anpassning sker nu till de ovanligt stora förändringar i relativa priser och 
inkomster som ägt rum och prognoser blir i sådana skeden särskilt vansk
liga. Frågetecknen kring utvecklingen i den amerikanska ekonomin har 
nämnts. Växelkursernas och oljeprisets fortsatta utveckling är svåra att 
förutse och kan på ett avgörande sätt förändra betingelserna för tillväxt 
och inflation. 

I vilken omfattning u-länderna tvingas till fortsatta nedskärningar av sin 
import är en annan viktig fråga, som är svår att bedöma. Långtgående 
nedskärningar skulle negativt påverka möjligheterna för skuldtyngda 
u-länder att genomföra den tillväx,:orienterade anpassning som nu efter
strävas. Förvärrade skuldproblem och påfrestningar på det internationella 
finansiella systemet skulle återverka negativt på tillväxt och handel. 

Det är viktigt att resultat snart kan uppvisas när det gäller att minska de 
stora externa obalanserna mellan de större industriländerna, inte minst för 
att avvärja det hot mot världshanddn som ett fortsatt starkt protektionis
tiskt tryck innebär. Det är av stor vikt att industriländerna axlar ett 
gemensamt ansvar för att den nödvändiga anpassningen sker utan att 
äventyra en fortsatt god tillväxt i vhrldsekonomin. En ökad beredvillighet 
till internationellt ekonomiskt samarbete från de större industriländernas 
sida har varit en väsentlig faktor bakom den anpassning av räntor och 
växelkurser som har ägt rum. Även 'Jeslutet att inleda nya handelsförhand
lingar inom Gatt är ett uttryck för att dessa länder nu insett vikten av en 
vidareutveckling av frihandeln. De ökade meningsskiljaktigheter som gjort 
sig gällande på senare tid kan förhoppningsvis överbryggas och en effektiv 
internationell samordning komma till stånd för en omläggning av den 
ekonomiska politiken i de större 12nderna med sikte bl. a. på att stärka 
tillväxten i Västeuropa och, framför allt. i Japan. Den svenska regeringen 
avser att fortsätta att i olika internationella fora verka för en sådan samord

ning. 
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2.2 Den svenska ekonomin 

Tillväxten i den svenska ekonomin förväntas bli 2,2 % 1987. Inflationen 
väntas bli något lägre än 1986. Bytesbalansen väntas uppvisa ett överskott 
1987, om än något mindre än 1986. Sysselsättningen beräknas fortsätta att 

öka i relativt snabb takt och därmed möjliggöra en fortsatt reduktion av 
arbetslösheten. 

Inhemsk efterfrågan och tillväxt 

Den privata konsumtionen har expanderat starkt 1986, särskilt under andra 
halvåret. Det är främst bilinköp, inköp av andra varaktiga konsumtions
varor och turistutgifter i utlandet som har ökat. Till största delen har 
konsumtionsökningen sin grund i att löner och pensioner har ökat mer än 
priserna. Hushållens realt disponibla inkomster har sålunda ökat relativt 
kraftigt 1986. Konsumtionstillväxten beräknas ha varit ännu något starkare 
än ökningen av de disponibla inkomsterna 1986, vilket innebär att hushål
lens sparkvot har minskat ytterligare. 

En kraftig ökning har skett under 1986 av utlåningen från banker och 
bostadsinstitut till hushållen. Denna ökning har dock delvis bestått av en 
överflyttning av krediter som före slopandet av utlåningsregleringen i 
november 1985 låg vid sidan av dessa institut. Dessutom har hushållens 
finansiella tillgångar ökat. Trots detta torde utlåningsexpansionen ha bi
dragit till konsumtionsökningen. 

Efter den svaga inkomstutvecklingen i början av 1980-talet - hushållens 
realt disponibla inkomster minskade med 5 % mellan 1980 och 1983 - har 
en återhämtning skett och hushållens förväntningar om framtida inkomst
ökningar har stärkts. Detta i kombination med de goda möjligheterna att få 
lån torde göra hushållen benägna att även 1987 öka sin skuldsättning, trots 
att realräntan är högre än tidigare och att det är mer lönsamt att spara än 
tidigare. Den privata konsumtionen beräknas öka med ca 3 % 1987. 

Tabell 1 Försörjningsbalans 1985-1987 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1985 

1985 1986 1987 

BNP 862,S 2,2 1,7 2,2 
Import av varor och tjänster 282,9 7,7 3,7 4,0 

Tillgång 1145,4 3,5 2,2 2,7 

Privat konsumtion 438,6 2,7 3,6 3,0 
Offentlig konsumtion 239,8 1,9 1,3 1,0 

Stat 64.8 0,4 -0,1 -0,3 
Kommuner 175,0 2,5 1,9 1,5 

Bruttoinvesteringar 164,8 6,3 0,3 2,5 
Lagerinvesteringar -1,4 0,61 -0,31 0.41 
Export av varor och tjänster 303,6 2,3 2,8 2.5 

Användning 1145,4 3,5 2,2 2,7 

Inhemsk efterfrågan 841,8 3,9 2,0 2,8 
Nettoexport 20,7 -1,s 1 -0,21 -0.41 

1 Förändring i procent av föregående års BNP. 
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Den offentliga konsumtionen beräknas öka med ca I% både 1986 och 
1987. För statens del förutses en viss minskning båda åren, medan den 
kommunala konsumtionen beräkna:; öka med 11/2-2 % båda åren. Syssel
sättningen fortsätter att öka inom kommuner och landsting. 

Efter den svaga investeringskonjunkturen 1986, främst ifråga om indu
stri- och bostadsinvesteringarna, beräknas de totala bruttoinvesteringarna 
öka med ca 2 1/2 % 1987. Inom industrin är lönsamheten god och kapaci
tetsutnyttjandet högt. År 1987 förutses en ökning av industriinvestering

arna med 12%, med en koncentration till verkstadsindustrin. Under 1986 
beräknas det ha skett en betydande neddragning av lagren i industrin och 
handeln. Under det kommande året förutses i stort sett oförändrade lager. 
Lagerutvecklingen beräknas därigenom ge ett positivt bidrag till den in

hemska efterfrågeförändringen 198i. 
Sammanlagt beräknas den inhemska efterfrågan öka med 2,8 % 1987. 

Till följd av ett väntat negativt bidrag från nettoexporten beräknas 
BNP-tillväxten stanna vid 2,2% 1%7. 

Efter en viss försvagning av BNP-tillväxten 1986 skulle således BNP 
1987 öka i något snabbare takt igen. Produktionstillväxten skulle därmed 
fortsätta i relativt god takt för femt~ året i rad. Den genomsnittliga årliga 
tillväxten under perioden 1982-1987 beräknas bli 2,5 %. Den utveckling 
som just har redovisats innebär emellertid att BNP-tillväxten har kommit 
att i allt högre utsträckning bäras upp av ökad konsumtion, medan kapital
bildningen lämnar obetydliga bidrag till den ekonomiska tillväxten under 

perioden 1985-1987, se tabell 2. 

Tabell 2 Bidrag till BNP-tillväxten 1983-1987 
Årlig procentuell volymförändring och bidrag därtill 

1983 rn.~4 1985 1986 1987 

BNP -2,4 4.0 2.2 1,7 2,2 
Bidrag från: 
- konsumtion -0.7 1,4 1,9 2.1 1,8 
- kapitalbildning1 3.1 2.6 0.3 -0,4 0,5 

1 Bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och nettoexport. 

Bytesbalans 

Exportens ökning väntas bli ca 21/2 % 1987. Exportorderingången m. m. 
tyder på att exporten av bearbetade varor till OECD-området kommer att 

öka i relativt god takt 1987, trots att marknadstillväxten väntas bli lägre än 

1986. Den totala exporten dämpas emellertid av exporten till de oljeprodu
cerande länderna och statshandclsländerna, samtidigt som fartygsexporten 

och råvaruexporten utvecklas svagt. 
Importen beräknas öka kraftigt 1987 till följd av den relativt starka 

efterfrågeutvecklingen, särskilt på områden med hög importandel, och av 
att de svenska företagen fortsätter att förlora marknadsandelar på hemma

marknaden. De svenska företagens priser på bearbetade varor har de 

senaste åren ökat 2 a 3 procentenheter snabbare per år än importpriserna, 
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vilket väntas leda till att importen av bearbetade varor ökar 2 procentenhe
ter snabbare än efterfrågan 1987. 

Bytesbalansen har svängt om från ett underskott på 10 miljarder kr. 1985 
till ett beräknat överskott på drygt 8 miljarder kr. 1986, se tabell 3. För 

1987 förutses ett fortsatt överskott men av mindre storlek. försämringen 
beror främst på den tidigare nämnda minskningen av nettoexporten. 

Tabell 3 Bytesbalans 1984-1987 
Miljarder kr., löpande priser 

1984 1985 1986 1987 

Export av varor 242,8 260,5 267.0 278,8 
Import av varor 218.4 244,5 233,5 247,5 
Korrigeringspost -I.I -1,3 -1.7 -1.7 

Handels balans 23,3 14,7 31,8 29,6 

Tjänstebalans 7,0 5,7 4,3 3, I 
Transfereringsnetto -27,3 -30,8 -27.6 -29,1 

Bytesbalans 3,0 -10,4 8,5 3,6 

Beräkningar av bytesbalansen är alltid behäftade med en betydande 
osäkerhet. Prognosen för bytesbalansen är som brukligt baserad på anta
ganden om oförändrade valutakurser. Sålunda antas en dollarkurs om 6,97 
kr., motsvarande nivån i mitten av december 1986. Skulle dollarn falla med 
25 öre beräknas, allt annat oförändrat, bytesbalansen förbättras med ca I 
miljard kr. Vidare är prognosen baserad på oförändrat råoljepris (15 dollar 
per fat, motsvarande genomsnittet för 1986). I mitten av december 1986 
har dock en tendens mot stigande oljepriser förekommit. Om råoljepriset 
skulle stiga till exempelvis 18 dollar per fat 1987, beräknas bytesbalansen 
försämras med ca 3 miljarder kr .. vilket i stort sett skulle radera ut 
överskottet i bytesbalansen 1987. 

Priser och löner 

De senaste åren har inneburit en snabbare pris- och löneökning i Sverige 
än i våra viktigare konkurrentländer. Till följd av dels en god produktivi
tetsutveckling 1983 och 1984 i samband med snabbt stigande kapacitetsut
nyttjande, dels att vissa viktiga valutor har stigit i värde gentemot den 
svenska kronan, har skadeverkningarna av denna högre pris- och löneök
ningstakt på den svenska ekonomin tillfälligt begränsats. 

Inflationen har dämpats markant 1986. Mellan årsgenomsnitten 1985 och 
1986 beräkas priserna ha stigit med drygt 4%. Dämpningen av inflationen 
under 1986 är främst en följd av sänkta oljepriser och räntor. lnflationstak
ten under loppet av 1986 beräknas ha varit ca 3 %. Skillnaden mot den 
prognos för året på 2,3 %, som gjordes i den reviderade finansplanen i april 
1986, beror på att timlönerna har ökat mer än vad som då förutsattes och 
att vinstmarginalerna har ökat något för näringslivet som helhet. Dessa 
båda faktorer har delvis motverkats av att räntorna har fallit något och att 
importpriserna har stigit mindre än förutsatt. 

Mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987 förutses konsumentpriserna stiga 
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med knappt 4 % , dvs. något mindr·~ än föregående år. Under 1987 förvän
tas inflationen hållas nere av lägre timlöneökningar, fortsatt låga interna
tionella prisökningar och genomslag av 1986 års låga inflation. Därutöver 
förutsätts att företagen visar återh:illsamhet i prissättningen och inte ökar 
sina vinstmarginaler. Inflationstakten under loppet av 1987 beräknas bli ca 

4 %. vilket är något mer än under 1986. Skulle oljepriserna stiga mer än 
förutsatt så kan inflationstaktcn bli något högre. 

Prognoserna utgår från de löneavtal, som har slutits på den privata och 
den offentliga arbetsmarknaden och en avtagande löneglidning i näringsli
vet. Timlöneökningen i hela ekon•Jmin beräknas bli ca 8 % 1986 och ca 
51/2% 1987. Därmed sker en dämpning av löneutvecklingen 1987, dock 
inte ned till nivån i våra viktigare konkurrentländer. Den genomsnittliga 
timlöneökningen i OECD-området beräknas 1987 bli ca 4%. 

Sysselsättning 

Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att förbättras 1986. Den totala 
sysselsättningen beräknas ha ökai: med drygt 30 000 personer trots en 
betydande minskning av antalet penoner sysselsatta i arbetsmarknadspoli
tiska åtgärder. Arbetslösheten har reducerats till i genomsnitt 2,7% för 
1986. 

Tillgängliga indikatorer rörande utvecklingen på arbetsmarknaden är 
gynnsamma, men samtidigt finns orostecken, särskilt i vissa regioner, som 
ger anledning till ökad uppmärksamhet. Å ena sidan ligger antalet lediga 
platser på en hög nivå och antalet arbetstagare som är berörda av varsel 
om permitteringar och avskedanden är lågt. Bristen på yrkesarbetare och 
tjänstemän inom industrin är fortfarande relativt stor. Å andra sidan har 
tillväxten i sysselsättningen och neögången i arbetslösheten minskat under 
1986. Totalt sett beräknas antalet sysselsatta öka med ca 30 000 personer 
1987. Särskilt inom den privata tjän~•tesektorn och kommunerna är ökning
en påtaglig, men även inom industrin och byggnadsverksamheten beräknas 

antalet sysselsatta öka. 

2.3 Penningpolitiken 

Ränteutveckling och valutaflöde 

Sjunkande internationella räntor i kombination med överskott i bytesba

lansen och en fortsatt minskning av budgetunderskottet har under 1986 

medgivit en fortsatt sänkning av räntenivån i Sverige. Såväl de kortare 
penningmarknadsräntorna som obligationsräntorna har sjunkit. En nor

malisering av räntestrukturen har d.irvid skett efter sommaren i så måtto, 
att avkastningen på längre placeringar på nytt blivit högre än på kortare. 

Under 1985 var bilden den motsatta, då riksbanken på grund av en svag 
utrikesbalans tvingades hålla de korta räntorna på en mycket hög nivå. 

Riksbanken har sänkt diskontot inalles fyra gånger under 1986, från 10.5 
till 7,5%. 

Under perioden januari-maj 1986 ackumulerades ett valutainflöde på 
över 14 miljarder kr. Både bytesbalansen och den privata kapitalbalansen 
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gav därvid ett nettoinflöde. Därefter och fram till mitten av december 
registrerades emellertid ett valutautflöde på 6 miljarder kr. Utflödet kan 
hänföras till kapitalbalansen, medan bytesbalansen visat fortsatta över

skott. 

Kredit u tvecklinge 11 

Kreditmarknaden har under det gångna året starkt präglats av den omlägg
ning av kreditpolitiken som genomfördes i slutet av 1985. Som följd av att 

utlåningstaken för banker, bostadsinstitut och finansbolag avskaffades, 
expanderade den totala kreditgivningen från dessa institut kraftigt. En 

betydande del av denna expansion var dock skenbar, eftersom den berod

de på att krediter som tidigare låg vid sidan av statistiken, den s. k. grå 
kreditmarknaden, överflyttades till banker, bostadsinstitut och finansbo
lag. Denna utveckling - som ligger i linje med förväntningarna - torde 
komma att fortsätta även under 1987. 

Även om en stor del av den redovisade kreditexpansionen är av rent 
statistisk art, är det ändå tydligt att nettokreditgivningen har stigit. Denna 
kreditgivning har delvis använts till placeringar i relativt likvida finansiella 
tillgångar. Den torde också, som tidigare nämnts, ha bidragit till ökningen 
av den privata konsumtionen. 

I syfte att dämpa den snabba tillväxten i hushållens kreditefterfrågan och 
öka sparandet träffade riksbanken i november en överenskommelse med 
banker, bostadsinstitut och finansbolag om skärpta amorteringsvillkor för 
nya lån till hushållen. De tidigare möjligheterna till amorteringsfrihet -
som hade ökat betydligt i omfattning sedan utlåningstaken avskaffades -
kom därmed att försvinna. Nya lån skall nu amorteras med minst 6 % per 
år eller, för lån från bostadsinstitut, med minst 3 % per år. Nyproduktion 
av bostäder har dock undantagits från dessa bestämmelser. 

Statens lånebehov 

Finansieringen av statens lånebehov har skett i allt större utsträckning på 
marknadsmässiga villkor. Sedan placeringsplikten för försäkringsbolagen 
och Allmänna Pensionsfonden upphörde att gälla vid utgången av novem
ber 1986, sker inte längre någon statsupplåning med stöd av regleringar. 
Avvecklingen har underlättats av att statens upplåningsbehov minskat i 
omfattning, samtidigt som de finansiella marknaderna utvecklats. 

För 1987 förutses en ytterligare markant nedgång i statens lånebehov. 
Budgetunderskottet beräknas detta år uppgå till 38 miljarder kr., men 
eftersom den tillfälliga förmögenhetsskatten på försäkringsbolag m. fl. vän
tas inbringa ca 15 miljarder kr., minskar det återstående lånebehovet till ca 
21 miljarder kr. En bedömning av hur detta lånebehov kan komma att 
täckas redovisas i tabell 4. 

Trots det minskade lånebehovet kommer upplåningen på den inh\!mska 
markn;i.den att ökäjämfört med 1986. Det är en följd av ett markant omslag 
i statens upplåning i riksbanken. Förklaringen är att företags och kom
muners behållning p;1 olika k,mton i riksbanken minskar kraftigt under 
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året. De medel som sattes in på likviditetskonton i augusti 1984 och januari 
1985 betalas ut den 30 april 1987, vilket frigör ca 6 miljarder kr. Även de 
innestående beloppen på investeringskonton och förnyelsefondskonton 
minskar under året. 

Målet att staten inte skall nettolåna i utlandet ligger fast. Ett positivt 
valutaflöde kan medge att en nettoamortering sker på den statliga utlands
skulden, såsom skedde under 1986. 

Tabell 4 Finansiering av statens lånebehov 1985-1987 
Nettobelopp, miljarder kr. 

1985 1986 1987 

Statens budgetunderskott 1 61 39 38 
Valutaförluster på statliga utlandslån 8 4 2 
Engångsskatt 0 0 15 

Statens lånebehov 53 35 21 

Finansiering: 
I. Riksbanken 3 22 -5 
därav: företags och kommuners 

insättningar i riksbanken 15 8 -10 
kassakravsmedel 0 8 1 
övrigt -12 6 4 

2. Inhemsk marknad 39 25 26-31 
därav: allemanssparande 9 15 12 

premie- och sparobligationer 9 13 6 
övrigt2 21 - 3 8-13 

3. Utlandet Il -12 -5-0 

Summa finansiering 53 35 21 

1 Budgetunderskottet anges här enligt riksgäldskontorets kassamässiga principer 
och skiljer sig något från det budgetunderskott som riksrevisionsverket redovisar. 
2 Inkl. prioriterade statsobligationer. 

Källa: Riksbanken. 

3 Budgetpolitiken 
3.1 Budgetpolitikens inriktrning 

Budgetpolitiken spelar en avgörande roll för den ekonomiska politikens 
framgång på både kort och lång sikt. På kort sikt skall budgetpolitiken 
bidra till intern ekonomisk balan:; i form av låg inflation och tryggad 

sysselsättning. Den totala efterfrågan i ekonomin får inte heller utvecklas 
så att ett underskott i betalningarna med utlandet uppstår. 

På längre sikt är en av budgetpoföikens uppgifter att bidra till en sådan 
fördelning av resurserna att en god tillväxt uppnås. Hög tillväxt kräver att 
kapitalbildningens andel av den totala resursanvändningen är tillräckligt 
hög. Konkret innebär detta att BNP-tillväxten i tillräckligt stor utsträck
ning disponeras för investeringar och nettoexport. Med de strukturella 
problem som fortfarande kvarstår i den svenska ekonomin i form av en för 
liten utlandskonkurrerande sektor och en betydande utlandsskuld, måste 
budgetpolitiken bidra till en sådan efterfrågeutveckling, att en för snabb 
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tillväxt av konsumtionen - vare sig privat eller offentlig - inte tränger ut 

kapitalbildningen. 
Såväl långsiktiga som kortsiktiga överväganden leder således till att 

budgetpolitiken, i det läge den svenska ekonomin f. n. befinner sig, måste 
utformas med betydande stramhet. 

Detta innebär bl. a. att de senare årens gynnsamma utveckling av stats
finanserna i form av ett sjunkande realt budgetunderskott inte får brytas. 
Kännetecknande för denna utveckling har varit att skatteinkomsterna, vid 
ett i stort sett oförändrat skatteuttag, har stigit till följd av den ökade 
tillväxten, och att de offentliga utgifternas tillväxt kraftigt har dämpats. I 
takt med att budgetunderskottet har minskat, har statens ianspråktagande 
av det inhemska sparandet begränsats och det har blivit möjligt att sänka 
ränteläget. Detta i sin tur är positivt för investeringsbenägenheten. 

Till en del förklaras denna utveckling av att den inhemska och interna
tionella konjunkturen varit gynnsam. Höjt kapacitetsutnyttjande har mins
kat de konjunkturberoende utgifterna och ökat inkomsterna. En internatio
nell jämförelse visar emellertid tydligt, att den sanering av de offentliga 
finanserna som ägt rum i Sverige inte kan förklaras enbart med den 
gynnsamma internationella konjunkturen. En jämförelse med utgiftsut
vecklingen under senare delen av 1970-talet visar också att utgifterna har 
ökat avsevärt långsammare under senare år. 

Tabell S Offentligt finansiellt sparande i vissa länder 1982-1987 
Procent av BNP 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Sverige -6,3 -5,0 -2,6 -2,6 -1,4 0,4 
Förenta staterna -3,5 -3,8 -2,7 -3,4 -3,4 -2,3 
Storbritannien -2,3 -3,6 -3,9 -2,6 -3,1 -3,3 
Frankrike -2.7 -3,J -2,9 -2,6 -2,9 -2,5 
Japan -3,6 -3,7 -2,2 -1,4 -1,5 -1.4 
Förbundsrepubliken 
Tyskland -3,3 -2,5 -1,9 -1,1 -LO -0,9 
De 7 största OECD-
länderna -3,9 -4,J -3,4 -3,4 -3,4 -2,7 
De mindre OECD-
länderna -4,7 -5,2 -4.0 -3,9 -3,4 -3.3 

Källa: Economic Outlook, OECD december 1986 samt preliminär nationalbudget. 

2 Riksdagen 1986187. i sam/. Nr 100. Bilaga I 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1 

17 



Diagram l Statsbudgetens utgifter 1975176-1986187 
Andel av BNP 
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75176 77178 79180 81182 83184 85186 

Källor: Finansdepartementet, riksrevisionsverket och konjunkturinstitutet. 

Vägledande för utformningen av budgetförslaget för budgetåret 1987/88 
har varit att konsolideringen av statsfinanserna måste drivas vidare, dvs. 
att budgetunderskottet i såväl nominella som reala termer måste nedbring
as ytterligare. Skatternas andel av BNP skall vidare hållas i stort sett 
oförändrad. För 1987 leder visserligen engångsskatten på försäkringsbola
gen till en temporär höjning av denna andel, men för 1988 återgår den till 
ungefär nuvarande nivå. 

För att budgetunderskottet även för nästa budgetår skall minska samt 
för att finansiera vissa angelägna reformer har olika besparingar genom
förts och en rad omprioriteringar skett inom och mellan huvudtitlarna. 
Budgetförslaget utgör därför en sammanhållen helhet, som är väl anpassad 
till de krav det nuvarande ekonomiska läget ställer på stramhet och samti
digt skapar utrymme för en utveckling av välfärden och en satsning på 
framtida tillväxt. De prioriterade reformerna i årets budgetförslag är inrik
tade på tre huvudområden. 

Den sociala välfärden 

• Löntagarna fick under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet 
vidkännas en minskning av reallönerna. Så blev även fallet under 1983, 
efter devalveringen 1982. Löntagarna avstod från att kompensera sig för 
effekten av devalveringen o..:h bidrog därmed verksamt till den framgångs
rika expansionen av det svenska näringslivet under de följande åren. 
Denna utveckling har bäddat för att reallönerna under det senaste året åter 
har kunnat höjas. 
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På liknande sätt ställde pensionärerna upp för saneringen av den svens
ka ekonomin genom att avstå från att begära kompensation för devalve
ringen. Nu har emellertid utrymme skapats. genom såväl engångsskatten 
på livförsäkringsbolagen m. fl. som omfördelningar och besparingar, för att 
förbättra standarden för pensionärerna, och då främst för de sämst ställda 

pensionärerna. Sålunda föreslås en kraftig förbättring av det kommunala 
bostadstillägget (KBT) ske under det kommande budgetåret genom lag
stiftningsåtgärder. Därutöver föreslås att basbeloppet den I juli 1987 höjs 
via ett särskilt tilläggsbelopp på 400 kr. Pensionärerna får på detta sätt en 
förbättring av sin standard. Kostnaderna för tilläggsbeloppet till basbelop
pet uppgår till totalt I 855 milj. kr. räknat på helår och för höjningen av 
KBT till 1230 milj. kr. totalt för stat och kommun. 

• En avsevärd förbättring av sjukförsäkringen föreslås ske för privatan
ställda arbetare och deltidsanställda vid genomförandet av den s. k. tim
sjukpenningen fr. o. m. december 1987. Härigenom likställs olika arbets
tagarkollektiv. Nuvarande regler, som innebär att sjukpenning inte utges 
för insjuknandedagen eller vissa fridagar, slopas. Förbättringarna får ock
så genomslag på den tillfälliga föräldrapenningen. Kostnaden för denna 
reform uppgår till ca 3 500 milj. kr. räknat på helt år. 
• Från 1988 inriktas bostadsbidragen mer på att underlätta för barnfa
miljer att skaffa sig större bostad. De övre hyresgränserna höjs. Inkomst
prövningen av bostadsbidrag förenklas. För familjer med fler än tre barn 
ersätts det statliga bidraget fr. o. m. det fjärde barnet av flerbarnstillägg. 
Därigenom kan de samlade marginaleffekterna. vilka ofta är mycket höga 
för de grupper som här berörs, lindras påtagligt. Studiemedel och barns 
inkomster skall inte beaktas vid beräkningen. Vidare införs bättre möjlig
heter för barnfamiljer med låga inkomster att köpa äldre egna hem genom 
ett särskilt förvärvsstöd. De samlade kostnaderna för dessa reformer upp
går till 100 milj. kr. 

Forskningen 

För den långsiktiga tillväxten i den svenska ekonomin spelar forskningens 
omfattning, inriktning och kvalitet en avgörande roll. Vid en internationell 
jämförelse är den andel av resurserna som används för forskning hög i 
Sverige. Det är angeläget att vidmakthålla denna höga relativa nivå. Detta 
kräver att resursinsatserna på detta område ökas. 

I den forskningsproposition som statsministern kommer att presentera 
våren 1987 kommer att föreslås en kraftig resursökning för den närmaste 
treårsperioden. Dessa medel inriktas på att förstärka högskolan genom att 
forskarutbildningen görs effektivare och genom att resurserna till s. k. 
mellantjänster och till utrustning kraftigt ökas. Vidare ges forskningsråden 
ökade resurser. Vad gäller målinriktad teknisk forskning görs ökade insat
ser på ett antal områden av industriellt intresse. Betydande belopp kom
mer att föreslås för ett informationstcknologiskt program, som omfattar en 
rad olika områden och som syftar till att höjå den inhemska kompetensen. 
Särskild uppmärksamhet kommer bl. a. att ägnas det naturvetenskapliga 
området och miljöforskningen. i sammanhanget bur uppmärksammas att 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 

19 



särskilda lönepolitiska insatser gjorts för professorer och vissa andra an
ställda inom högskolan. 

Regionalpolitiken 

Under senare år har det svenska näringslivet genomgått en betydande 
expansion. Sysselsättningen har ökat inom industrin och den privata tjäns
tesektorn. Investeringsnivån har höjts påtagligt. Den ökade tillväxten har 
medfört att de samhällsekonomiska obalanserna har minskats och har gjort 
det möjligt att bevara och utveckla den sociala välfärdspolitiken. Emeller
tid har expansionen varit ojämnt fördelad mellan olika regioner. Aven om 
produktionen och sysselsättningen har ökat i flertalet regioner, så har det 
likväl skett en viss folkminskning i skogslänen och vissa län i Syd- och 
Mellansverige. Samtidigt sker en befolkningskoncentration i storstadsom
rådena - i första hand i Stockholmsregionen. 

Den regionala balansen i landet påverkas av en lång rad faktorer. Effek
terna av den förda politiken inom enskilda sektorer, såsom skolan, sjuk
vården och kommunikationerna, bidrar till en regional utjämning, genom 
au en infrastruktur vidmakthålls och byggs ut, som inte skulle ha kunnat 
bäras av den enskilda regionen. Den kommunala skatteutjämningen har 
stor betydelse för möjligheterna att erbjuda en god kommunal service även 
i de delar av landet som har en låg skattekraft. Genom de förändringar av 
skatteutjämningcn som jag senare kommer att redovisa får bidragen ökad 
regionalpolitisk betydelse. 

Vidare har regeringen hösten 1986 beslutat om ett fortsatt frisläpp av 
investeringsfonderna för byggnadsinvesteringar, där storstadsområdena 
undantagits. Denna avgränsning har skett för att motverka en alltför snabb 
tillväxt i dessa och för att stödja utvecklingen i andra delar av landet. Inve
steringsfonderna får även fortsättningsvis användas för att finansiera ma
skininvesteringar i stödområdet. 

Förutom dessa åtgärder av regionalpolitisk betydelse har avsevärda 
resurser satsats på riktade regionalpolitiska insatser. 

De ordinarie regionalpolitiska anslagen har således fördubblats sedan 
budgetåret 1984 och omfattande särskilda insatser har gjorts i krisdrabbade 
regioner. 

Nu lämnas förslag dels för att utveckla och effektivisera de nuvarande 
medlen, dels till nya medel för att påverka den regionala utvecklingen. 
Regionalpolitiska hänsyn har vägts in i sektorspolitiken på olika områden. 
Ökad vikt läggs vid åtgärder för att allmänt förbättra näringslivsmiljön i de 
regionalpolitiskt prioriterade regionerna vad gäller kommunikationer, tek

nisk kompetens m. m. För utbildning vid universitet och högskolor i de 
regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet föreslås 15 milj. kr. 

Ett omfattande tioårsprogram föreslås för att förbättra bärigheten i väg
nätet, med särskilt inriktning på skogslänen. Detta leder i sin tur till en 
upprustning av privata skogbilvägc.r och förbättrar därmed möjligheterna 
till ökat virkesuttag och starkare ;:konomi i skogslänen. Kostnaden för 
detta program uppgår till närmare ~ex miljarder kr. och finansieras främst 
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genom en höjning av fordonsskatten för lastbilar. Jag avser senare att 
återkomma till riksdagen med förslag om höjningen av fordonsskatten. 

Tillgång till flygförbindelser är av stor betydelse för regionernas närings

liv. För vissa kommunala flygplatser föreslås att 15 milj. kr. skall kunna 
lämnas i driftbidrag. Vid fördelningen av dessa medel kommer regionalpo

litiska mål att vara avgörande. 
För att öka kapaciteten i telenätet och för att möjliggöra nya typer av 

teletjänster kommer televerket att investera ca 23 miljarder kr. under 
perioden 1988-1992. Det kommer att ge mycket stor telekapacitet, även 

för datakommunikationer, vilket har stor betydelse särskilt för näringslivet 

i regioner på stort avstånd från storstadsområdena och andra större mark

nader. 

En förstärkning av stödet till arbetsgivare som ordnar sysselsättning för 
medflyttande till personal i nyckelbefattningar föreslås. 

Förslag lämnas om ökade möjligheter att lämna regionalpolitiska stöd till 
den privata tjänste- och servicesektorn. Vidare föreslås att även affärsverk 
och uppdragsmyndigheter i vissa fall skall kunna vara berättigade till 
regionalpolitiskt stöd. Dessa förslag kommer att ha betydelse för att länka 
av tillväxten inom dessa verksamhetsområden från Stockholmsregionen 
till stödområdena. 

För att hantera strukturomvandlingsproblem samt för infrastrukturför
bättringar och kompetenshöjande insatser föreslås att 300 milj. kr. anvisas 
för en treårsperiod. 

Ett särskilt åtgärdsprogram för norrlandsjordbruket kommer att redovi
sas under våren 1987. 

I den näringspolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen i 
vår föreslås ett treårsprogram för ökad prospektering, vilket kommer att 
möjliggöra att prospekteringen kan hållas på en hög nivå framför allt inom 
regionalpolitiskt prioriterade områden. 

3.2 Utgiftspolitiken 

Riksdagen (fiU 1985/86: 30) har tidigare slagit fast de principer för utgifts
prövningen som varit vägledande vid utarbetandet av detta budgetförslag: 

'' - Endast de allra mest angelägna reformerna bör genomföras. Omfatt
ningen av sådana utgiftsökningar måste hållas nere, samtidigt som de 
finansieras genom att andra utgifter minskas. 

- Utgiftsbegränsningar måste åstadkommas på vissa områden. 
- Arbetet med att begränsa utgiftsautomatiken måste fortsätta. 

- Åtgärder måste vidtas för att effektivisera den offentliga verksamhe-
ten och i vissa fall förändra dess organisations- och finansieringsformer. 

- En fortgående omprövning av existerande utgiftsprogram måste göras 
enligt de principer som anges i kompletteringspropositionen." 

Riksdagen har vidare framhållit att "det är angeläget att finanspolitikens 
inriktning inte urholkas under riksdagens beredning av budgetförslaget. 
Om ett riksdagsutskott lägger fram ett förslag som innebär att regeringens 
budgetalternativ försvagas bör det ankomma på utskottet att samtidigt 
anvisa en lämplig finansieringsform." Skulle denna av riksdagen antagna 
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riktlinje inte komma att följas, försämras möjligheterna att långsiktigt 
uppnå ett lägre ränteläge, att dämpa inflationen och att trygga konkurrens
kraften och sysselsättningen. 

Mot den bakgrund som jag nu har redovisat är det synnerligen angeläget 
att arbetet med att begränsa utgift:;tillväxten drivs vidare. Särskilt myndig
heterna spelar här en viktig roll. Myndigheterna har ofta detaljerad kun
skap om de statliga regelsystemen och de direkta kontakterna med dem 
som berörs av dem. De har därmed ofta de bästa förutsättningarna för att 
granska bl. a. transfereringssystemens effekter. I förra årets direktiv för 
myndigheternas anslagsframställningar lade regeringen tonvikten just vid 
kravet på granskning av transfere1ingssystemen. Därvid betonades att det 
var en obligatorisk uppgift för myndigheterna att granska regelsystem och 
komma med förslag eller uppslag till förändringar som kan leda till om
prövningar, förenklingar, minskade administrationskostnader, minskade 
indexkopplingar, förbättrad kassahållning m. m. 

Enligt min mening är det nu i iin högre grad än tidigare angeläget att 
myndigheterna engagerar sig i detta arbete. Här har myndigheternas led
ning ett särskilt ansvar. Jag avser att återkomma till regeringen i denna 
fråga i samband med att direktiven för myndigheternas anslagsframställ
ningar för budgetåret 1988/89 skall utfärdas. 

3.3 Statsfinansiella restriktioner för den statliga 
lönebildningen 

Lönebildningen inom den statliga sektorn påverkar den samhällsekono
miska utvecklingen i stort och inte minst inflationen, dels genom sin 
inverkan på lönebildningen inom dt:n övriga arbetsmarknaden, dels genom 
effekterna på statsbudgeten. 

På den privata arbetsmarknader finns det för de flesta löntagarna ett 
uppenbart samband mellan löneökningar å ena sidan och verksamhetens 
och därmed sysselsättningens omfattning å andra sidan. Detta samband är 
däremot inte lika tydligt i den statliga verksamheten. 

Som jag i det följande återkommer till, bör de grundläggande förutsätt
ningarna för lönebildningen i den privata och den offentliga sektorn av 
arbetsmarknaden bli mera likartade. Detta innebär bl. a. att löneökningar 
inom den statliga sektorn i ökande grad måste motsvaras av höjd produkti
vitet eller verksamhetsinskränkningar för att undvika skatte- eller avgifts
höjningar eller en försvagning av budgeten. Alltför stora lönekostnadsök
ningar kommer därför att få återverkningar på den statliga verksamhetens 
omfattning. 

I det allmänna statliga löneavtalet för 1986-87 har parterna kommit 
överens om särskilda åtgärder för att öka produktivitet, kvalitet och ser
vice. Genom en ökad produktivitet i den statliga verksamheten kan utrym
me för löneökningar skapas utan att de totala löneutgifterna behöver öka. 
Därmed kan också angelägna verksamheter bevaras. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 

22 



3.4 Budgetläget 

Budgetåret 1986187 

I budgetpropositionen 1986 presenterade regeringen sin första beräkning 
av budgetläget för innevarande budgetår. Då bedömdes att budgetunder
skottet skulle komma att uppgå till 48,9 miljarder kr. 

I den av riksdagen beslutade statsbudgeten för budgetåret 1986/87 an
gavs underskottet till 44,9 miljarder kr. Jag räknar nu med att budgetun
derskottet för innevarande budgetår kommer att bli 40,5 miljarder kr., 
vilket motsvarar en förbättring av det beräknade budgetsaldot med 4,4 
miljarder kr. i förhållande till beräkningen i statsbudgeten. Detta beror 
bl. a. på att inkomsterna reviderats upp på grund av en snabbare utveck
lingstakt av lönesumman och den privata konsumtionen än vad som tidi
gare antogs. 

Även utgifterna antas nu bli högre än vad som antogs i statsbudgeten. 
Detta hänger främst samman med att den högre pris- och löneutvecklingen · 
också driver upp utgifterna, om än med viss eftersläpning. 

I den nuvarande beräkningen för innevarande budgetår belastas utgifts
sidan även av tilläggsbudget I och av höstensjordbruksuppgörelse. Vidare 
har utgifterna för statsskulden reviderats ned, vilket i första hand förklaras 
av fallande räntor. 

Tabell 6 Budgetsaldo för budgetåret 1986/87 
Miljarder kr., löpande priser 

Budgetprop. 
jan. 1986 

Inkomster 286, 7 
Utgifter e.xkl. 

statsskuldräntor 264,6 
Statsskuldräntor 71,0 

Redovisat budgetsaldo -48,9 

Statsbudget Nuv. 
juni 1986 beräkning 

292,5 299,5 

269,4 275,0 
68,0 65,0 

-44,9 -40,S 

Regeringen avser att fullfölja sin politik för att återskapa balans i den 
svenska ekonomin. Förbättringen av saldot för budgetåret 1986/87 jämfört 
med prognoserna i 1986 års budgetförslag måste ses mot bakgrund av den 
högre nominella pris- och löneökningstakten. Det är ett välbekant fenomen 
att inflationen kortsiktigt leder till minskade budgetunderskott, men samti
digt till betydande problem i ekonomin i övrigt. På något längre sikt blir 
resultatet snarast ett på nytt försämrat budgetsaldo. När inflationstakten 
nu sänks, kan man inte längre räkna med att det nominella budgetsaldot 
förbättras på samma sätt som skulle bli följden av att inflationstakten i 
efterhand blir högre än vad som antagits. Den allmänekonomiska utveck
lingen medför med andra ord att de krav som tidigare ställts på en stram 
budgetpolitik står kvar och är oförändrat starka. 

Budgetförslaget för budgetåret 1987188 

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1987/88 ligger väl i linje med de 
principer riksdagen och regeringen fastställt. Alla utgifter har granskats 
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och prövats noga. Detta innebär att endast de allra mest angelägna refor
merna har kunnat tas med i budgeten och att dessa föreslås finansieras i 
huvudsak genom neddragningar av andra utgifter samt med avkastningen 
av engångsskatten. Ökningen av den nominella utgiftsnivån exkl. ränteut
gifterna mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88 stannar vid 2,8%. 

De totala inkomsterna ökar mellan budgetåren med 3,1 %. 
Ränteutgifterna för statsskulden minskar mellan budgetåren med 2,0 

miljarder kr. Detta kan tillskrivas det lägre ränteläget. Sammantaget har 
det varit möjligt att minska budgetunderskottet till ca 37 miljarder kr. 

Budgetunderskottet har sedan budgetåret 1982/83 minskat kraftigt. Som 
framgår av tabell 7 fortsätter denna utveckling budgetåret 1987/88, då 
saldot förbättras med 3,6 miljarder kr. i förhållande till innevarande bud
getår. 

Diagram 2 Statligt budgetunderskott 1975-87 
Andel av BNP 
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Källor: Riksrevisionsverket och finansde:partementet. 

Tabell 7 Budgetsaldo för budgetåren 1982/83, 1985/86-1987/88 
Miljarder kr., löpande priser 

1982/83 1985/86 1986/87 
Utfall Utfall Nuv. 

beräkning 

Inkomster 191,3 275,1 299,5 
Utgifter exkl. 

statsskuldräntor 229,7 255,4 275,0 
Statsskuldräntor 48,2 66,5 65,0 
Redovisat budgetsaldo -86,6 -46,8 -40,S 
Som andel av BNP 13,0% 5.2% 4,1% 

Underliggande budget-
saldo -81,4 -42,7 -40,4 

Som andel av BNP 12,2% 4.7% 4,1% 

1987/88 
Budget-
förslaget 

308,9 

282,8 
63,0 

-36,9 
3,6% 

-37,6 
3,6% 
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I det underliggande saldot ingår inte olika engångseffekter som påverkar 
det redovisade budgetsaldot. Jag återkommer senare, under rubriken Sär
skilda frågor, med en närmare redogörelse för hur det underliggande saldot 
beräknats. Man kan konstatera att även det underliggande saldot minskat 
kraftigt mellan budgetåren 1982/83 och 1986/87 och fortsätter att minska 

budgetåret 1987/88. 
Ett alternativt sätt att studera budgetutvecklingen är att mäta det redovi

sade och det underliggande saldot som andel av BNP. Det redovisade 
budgetsaldot har, mätt som andel av BNP. minskat med 9,5 procentenhe
ter mellan budgetåren 1982/83 och 1987/88. För budgetåret 1987/88 är det 
beräknat till 3 ,6 %. 

Mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88 fortsätter således budgetunder
skottet att minska såväl nominellt som mätt som andel av BNP. Även det 
finansiella sparandet i den konsoliderade offentliga sektorn fortsätter att 
förbättras. För 1986 beräknas det finansiella underskottet till knappt 14 
miljarder kr., vilket är en förbättring med 26 miljarder kr. sedan 1982. 1987 
väntas det finansiella sparandet i den offentliga sektorn visa ett överskott. 
Den kraftiga förbättringen under 1987 beror nästan helt på den tillfälliga 
förmögenhetsskatten på livförsäkringsbolagen. Den kommunala sektorns 
finansiella sparande förbättras samtidigt med ca 1,5 miljarder kr. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den förda budgetpolitiken, 
präglad av noggrann utgiftsgranskning i kombination med en allmän eko
nomisk politik inriktad på tillväxt i samhällsekonomin, har åstadkommit en 
påtaglig sanering av statens finanser. 

4 Sysselsättningen och lönebildningen 
4.1 Sysselsättningspolitiken 

Full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste mål. Inrikt
ningen av den ekonomisk-politiska strategin på att stärka de svenska 
företagens konkurrenskraft, återställa den finansiella balansen i den svens
ka ekonomin och öka tillväxten syftar till att ge arbete åt alla. 

Till följd av de senaste årens tillväxt i den svenska ekonomin har läget på 
arbetsmarknaden förbättrats påtagligt. Under perioden 1982-1986 ökade 
antalet sysselsatta med ca 130000 personer, varav ungefär hälften i nä
ringslivet och återstoden i den offentliga sektorn. 

Arbetslösheten har reducerats från en toppnivå på 3,5 % 1983 till 2,7 % 
1986. Under 1985 och 1986 har detta kunnat ske samtidigt som antalet 
sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat med 40000 
personer. Ungdomsarbetslösheten har också minskat, från ca 8 % 1983 till 
ca 5 1/2 % 1986, bl. a. som en följd av ungdomslagen. Under senare tid har 
även långtidsarbetslösheten minskat i omfattning. 

I internationell jämförelse framstår den svenska utvecklingen som fram
gångsrik. Trots att tillväxten i industriländerna varit relatvit god under 
flera år, har arbetslösheten fortsatt att stiga i Västeuropa och reducerats 
endast marginellt i OECD-området som helhet. År 1985 beräknas arbets
lösheten i OECD-området ha varit drygt 8 % och i Västeuropa hela 11 %. 
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Det svenska arbetsmarknadsläget väntas förbli relativt gott under 1987. 
Arbetskraftsutbudet beräknas öka med ca 30 000 personer. De prognoser 
som i den preliminära nationalbudgeten görs för den svenska ekonomin 
tyder på en fortsatt sysselsättningsökning av ungefär samma omfattning. 
Vid bedömningen har förutsatts en viss fortsatt neddragning av antalet 
sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen följer utveck
lingen med uppmärksamhet och har hög beredskap för att stödja arbets
marknaden och vidta eventuella justeringar av de arbetsmarknadspolitiska 
insatserna. 

V nder senare år har utgifterna för kontantstöd vid arbetslöshet ökat 
snabbt, trots att arbetslösheten har reducerats. Det sammanhänger bl. a. 
med att ersättningsnivåerna har hc~ts i snabbare takt än den allmänna löne
och prisutvecklingen, att anslutningsraden till arbetslöshetskassorna nu är 
högre än för tio år sedan och att tillämpningen av reglerna inom arbetslös
hetsersättningen och systemet för ersättning vid partiell arbetslöshet har 
förändrats. 

Den kraftiga ökningen av utgifterna för kontantersättning vid arbetslös
het beror således inte på att arbetsmarknaden skulle ha försämrats eller på 
att arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken skulle ha försvagats. Den är 
framför allt ett uttryck för höjda ambitioner att lindra problemen för dem 
som trots en allmän förbättring av arbetsmarknaden drabbas av arbetslös
het. Samtidigt måste påpekas, att en del av kostnadsökningen samman
hänger med att reglerna tillämpats på ett sätt som icke var avsett. Problem 
i samband med förtidspensionering vid s. k. 58,3-års avgångar behandlas 
redan av pensionärsberedningen. Regeringen avser vidare att särskilt 
granska regeltillämpningen vid deltidsarbetslöshet. 

Avgörande för en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden under kom
mande år är att den tillväxt i den svenska ekonomin som pågått sedan 1982 
kan fortsätta. För att understödja den ekonomiska politiken sker en tyngd
punktsförskjutning i arbetsmarknadspolitiken mot större insatser för att 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och för att höja kunskapsnivån 
hos människor i arbetslivet. 

Det är angeläget att arbetsmarkr.adspolitiken i ökande grad utnyttjas för 
att lösa olika anpassningsproblem, bl. a. bristen på kvalificerade tekniker 
och vissa yrkesarbetare. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare denna dag att 
föreslå ett antal åtgärder med en sådan inriktning. Så föreslås t. ex. att 
antalet arbetsförmedlare ökas. Förmedlingen förstärks med 250 tjänster. 
V tbildningsinsatserna ökas. Medie n för upphandling av arbetsmarknadsut
bildning föreslås utökas med motsvarande 5 000 personer till att omfatta ca 
120000 personer. Ytterligare insat~.er görs för att stärka de handikappades 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Samtidigt föreslås att nuvarande flyttningsbidrag i form av starthjälp 
slopas. Flyttningsbidragen i övrigt kvarstår. Fortfarande kommer kostna
der för bohagstransport och resor för att söka eller tillträda ett arbete att i 
vissa fall bekostas av samhället. Bidrag till arbetsgivare som ger arbete till 
en medflyttande föreslås förbättras och koncentreras till stödområdena 
och Norrlands kustland. 
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4.2 Löner och sysselsättning 

Arbetsmarknadspolitiken kan inte på egen hand skapa full sysselsättning. 
För detta krävs också att den totala efterfrågan på svenska varor och 
tjänster är stark och att kostnadsutvecklingen hålls inom de samhällseko

nomiska ramarna. Hösten l 984 ställde riksdagen sig bakom en strategi med 
denna inriktning för den ekonomiska politiken på medellång sikt: Sverige 
skulle spara och arbeta sig ur krisen. 

Ett högt sparande bedömdes vara nödvändigt för att skapa utrymme för 
ökade investeringar och samtidigt förbättra bytesbalansen. Investeringar
na behövdes i sin tur för att lägga grunden för nya arbetstillfällen och 
framtida tillväxt. Inte minst behövde sparandet i den offentliga sektorn 
öka, främst genom att statens budgetunderskott minskades. 

I strategin betonades också att pris- och löneökningstakten måste ned i 
nivå med - eller under - den i vår omvärld. Endast då skulle svensk 
industri förbli konkurrenskraftig och bara då skulle produktionen kunna 
öka och hela folket beredas arbete utan att nya bytesbalansunderskott 
skulle uppstå. 

Lönebildningen är således av avgörande betydelse för våra möjligheter 
till ökad produktion, investeringar och full sysselsättning. Vid given vinst
nivå är det till stor del genom lönebildningen som förutsättningarna för den 
allmänna prisutvecklingen bestäms. Prisutvecklingen blir i sin tur avgöran
de för hur väl Sveriges konkurrensutsatta sektorer kan hävda sig interna
tionellt. En snabbare löneutveckling än i konkurrentländerna medför att 
relativpriserna på svensk produktion stiger. Det kan på sikt leda till en 
nedgång av produktionen, minskat kapacitetsutnyttjande och lägre syssel
sättning. 

Det är emellertid inte bara nil'l1n på lönekostnaderna och takten i kost
nadsökningen som är viktig, utan även hur de totala kostnadsökningarna 
fördelas mellan olika grupper. dvs. lönerelationerna. 

Om lönestrukturen inom en sektor utvecklas på ett sätt som leder till att 
den avsevärt skiljer sig från andra sektorer, förändras sektorns möjlighet 
att konkurrera om arbetskraft. Skillnader i lönestruktur, och svårigheter 
att ändra den, kan då lätt bli hinder för en rationell och effektiv användning 
av våra arbetstillgångar. Ett exempel på detta är om lönestrukturen leder 
till svårigheter att rekrytera och behålla högt utbildad och kvalificerad 
arbetskraft i den offentliga sektorn. 

Den svenska arbetsmarknaden framstod länge i ett internationellt per
spektiv som stabil, med en god förmåga att lösa problemen kring lönebild
ning och sysselsättning. Vi kunde i vårt land åstadkomma en lönekostnads
utveckling som i stort sett bevarade den internationella konkurrenskraften. 
I stort sett utvecklades också lönerelationer som stod i samklang med både 
en balanserad utveckling i olika sektorer och löntagarkollektivens samlade 
värderingar om rättvisa lönerelationer. En förutsättning för detta var att 
inte starka fördelningspolitiska motsättningar mellan olika arbetstagar
grupper drev på löne- och prisbildningen i den omfattning vi kunnat iaktta i 
en del andra länder. 

Grunden för detta var enighet bland parterna om att den internationella 
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prisutvecklingen tillsammans med produktivitetsökningen satte ramarna 
för hur lönekostnaderna kunde utvecklas i den svenska konkurrensutsatta 
sektorn. Man ansåg att försök att s;:iränga dessa ramar skulle riskera såväl 
sysselsättningen för arbetstagarna :;om vinstutsikterna för arbetsgivarpar
ten. 

4.3 Nya förutsättningar på arbetsmarknaden 

Under 1980-talet har emellertid arbetsmarknaden visat sämre förmåga att 
lösa motsättningar utan konflikter och stridsåtgärder. Man kan dessutom 
konstatera att arbetsmarknadens parter sedan mitten av 1970-talet icke 
förmått ena sig kring kostnadsökningar som vid fast växelkurs varit fören
liga med en fortvarig utbyggnad och förstärkning av produktionskapacite
ten i den konkurrensutsatta sektorn. 

Den avgörande uppgiften är nu att åstadkomma en varaktig anpassning 
av löne- och prisutvecklingen till högst de viktigare konkurrentländernas 
nivå. Alternativet är en utveckling mot ökad arbetslöshet, nya underskott i 
utrikesbalansen och sjunkande reallöner. 

Arbetsmarknadens funktionssätt har en nyckelroll i denna anpassning. 
Flera orsaker har bidragit till att arbetsmarknadens sätt att fungera har 
försämrats. 

Efter 1970-talets mitt ställdes arbetsmarknadsparternas lönepolitik inför 
nya påfrestningar. Tidigare hade den viktigaste uppgiften varit att i för
handlingar fördela en ökning av köpkraften. Nu blev i stället uppgiften på 
stora delar av den svenska arbetsmarknaden under flera år att fördela en 
minskning av köpkraften. Detta skapade i sig konflikter för parter som 
varken hade beredskap för eller upplevde sig ha medlemmarnas uppdrag 
att verkställa en sådan uppgift. 

Till problemen har bidragit en oenighet om hur den faktiska löneutveck
lingen varit. Oenigheten har varit o·::h är stor mellan de olika organisatio
nerna om tekniken och formerna för hur jämförelser skall göras mellan 
lönekostnadsutveckling och anställnings vill kor för olika kollektiv. 

Utslagsgivande för lönebildningen har tidigare av hävd varit utveckling
en i den privata, konkurrensutsatta sektorn. Den löne- och fördelningspoli
tik som man där kommit överens om har i sina huvuddrag påverkat 
lönesättningen i andra sektorer. 

Efterhand har dock storleksförhållandet mellan arbetsmarknadens sek
torer förändrats. Medan sysselsättningen i industrisektorn har minskat, 

har sysselsättningen ökat kraftigt i d1~n offentliga sektorn. Industrisektorns 
inflytande över lönebildningen har därigenom minskat. 

Den offentliga sektorns framväxt har ytterligare förstärkt dessa ten
denser. Under en lång period har växande resurser slussats över till ut
byggnad av den offentliga verksamheten. Sambandet mellan lönekostnads
utveckling och sysselsättning har därvid inte varit lika uppenbart som i den 
konkurrensutsatta sektorn. Stora kostnadsökningar kunde länge finansi
eras med höjda skatter. Arbetsgivarrollen i den offentliga sektorn kom på 
så sätt under lång tid att ges svagar1~ restriktioner än vad som varit fallet 
inom privat verksamhet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 

28 



Den privata arbetsgivarpartens främsta medel att styra och effektivisera 
verksamheten - arbetsorganisation och lönepolitik - har därför inte spe
lat samma viktiga roll för de offentliga arbetsgivarna. Denna skillnad i 
lönepolitik och synsätt mellan privata och offentliga arbetsgivare har också 
bidragit till olikheter i lönestrukturernas utveckling på privat respektive 

offentlig arbetsmarknad. 
Ännu en viktig orsak till en förändrad situation på arbetsmarknaden är 

att sambanden mellan löner, priser, sysselsättning och vinster kom att 
försvagas. 

I många avseenden var åtgärderna för att lindra krisens verkningar 
nödvändiga. Det gäller t. ex. de arbetsmarknadspolitiska insatser som 
gjordes. Politiken saknade dock i alltför hög grad offensiva inslag. I stället 
koncentrerades den på defensiva åtgärder, inkluderande en serie mindre 
devalveringar som inte underbyggdes med en fast finanspolitik, en snabbt 
växande statlig utlandsupplåning samt omfattande industrisubventioner, 
vilka torde ha bidragit till att fördröja den nödvändiga industriella förnyel
sen snarare än till att underlätta den. Resultatet blev växande obalanser i 
utrikeshandel och statsbudget. 

Den förda politiken innebar att arbetsmarknadens parter kunde erfara 
att för höga löneavtal kompenserades av statsmakterna. Företagen fick 
erfara hur en prissättning, som normalt skulle ha minskat efterfrågan, ofta i 
stället medförde att staten gick emellan med stödinsatser. Därigenom 
minskade parternas intresse och motiv för att genomföra ansvarsfulla 
lönerörelser. 

De skärpta fördelningspolitiska spänningarna mellan olika organisatio
ner och grupper och ett urholkat partsansvar har bidragit till att försämra 
arbetsmarknadens funktionssätt. Försök från enskilda grupper att nå en 
bättre utveckling än andra möts med krav på kompensation från övriga 
grupper, vilket driver upp den totala kostnadsutvecklingen. Samtidigt har 
arbetsgivarens traditionella roll som motpart försvagats. 

4.4 Lönebildningen och den ekonomiska politiken 

I många länder får en alltför snabb löne- och kostnadsstegring slå tillbaka 
på parterna i form av konkurser och arbetslöshet. Därigenom skall par
terna, är avsikten, få insikt i värdet av att agera återhållsamt och ansvars
fullt. 

Denna politik har bidragit till att sänka nivån på pris- och löneöknings
takten i många länder. Anpassningen till denna lägre nivå har dock tagit 

. lång tid och har i många stycken varit plågsam. 
Metoden att låta alltför höga lönekostnadsökningar helt slå igenom i 

ökad arbetslöshet är orättvis. De grupper på arbetsmarknaden som har 
ansvaret för kostnadsstegringen är inte nödvändigtvis de som också får ta 
konsekvenserna. Detta är sannolikt en starkt bidragande orsak till att det 
erfarenhetsmässigt tar mycket lång tid för en dylik politik att resultera i en 
permanent nedväxling av löne- och prisökningstakten. Resultatet har blivit 
ett lågt kapacitetsutnyttjande och en kraftig ökning av arbetslösheten, 
särskilt för ungdomar, kvinnor och lågutbildade. 
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En sådan utveckling kan inte accepteras. Det är därför av avgörande 
betydelse att parterna av egen vilje, och insikt kan förvalta lönebildningen 
på ett ansvarsfullt sätt. Den ekonomiska politiken bör understödja en 
sådan utveckling genom att inskärpa förståelse för vikten av en balanserad 
lönekostnads- och prisutveckling samt genom att öka insikten om lönebild
ningens restriktioner i såväl privat som offentlig verksamhet. 

De offentliga förhandlingarna 

Regeringen har, som ytterst ansvarig för arbetsgivarna på den statliga 
sidan, i detta sammanhang ett särskilt ansvar för den offentliga arbets
marknadens lönebildning. I Sverige har vi valt att avsätta en stor del av de 
gemensamma resurserna till den offentliga sektorn, i form av bl. a. vård, 
omsorg och utbildning. Den offentliga sektorn utgör en omistlig del av den 
generella välfärdspolitik som skall garantera alla medborgare del i vår 
gemensamma välfärd. 

Hittills har den offentliga sektorns kvalitet och omfattning kunnat för
stärkas genom att verksamheten expanderats och skatterna höjts. Denna 
väg är emellertid inte längre framkomlig. Om reallönerna efter skatt skall 
kunna stiga, får inte skattetrycket skärpas ytterligare. Förbättringar av den 
offentliga servicens kvalitet, liksom ytterligare volymexpansion, måste 
därför framgent främst ske genom effektivisering, omprioritering och för
nyelse av verksamheten. Möjligheterna till löneförhöjningar för de offent
liganställda kommer i högre grad än tidigare att vara beroende av produkti
vitetens utveckling i den offentliga sektorn. 

Under den konfliktfyllda avtalsrörelsen 1986 drabbades tredje man -
allmänhet och näringsliv - hårt av strejker inom den offentliga sektorn. 
Krav har rests på att konflikt- och förhandlingsrätten inom den offentliga 
sektorn bör inskränkas. De offentliganställdas konflikträtt bör bevaras. 
Likaså finns det goda skäl till att principen lika lön för lika arbete bör gälla 
oavsett om man är offentliganställd eller privatanställd. Mycket talar såle
des för att lönestmktur och anställningsförmåner bör få en mer likartad 
utformning på det privata och det offentliga området. 

Av detta, liksom av det tidigari~ sagda, följer att de grundläggande 
förutsättningarna för lönebildningen bör bli så likartade som möjligt i de 
båda sektorerna. Om de offentlig~mställda i fortsättningen skall ha en 
Jöneutveckling som i stora drag överensstämmer med de privatanställdas, 
måste också skillnaderna i arbetskrav och anställnings villkor i övrigt jäm

nas ut. Detta innebär bl. a. att löneökningar i ökad utsträckning måste ha 
sin grund i höjd produktivitet. Skulle detta visa sig omöjligt återstår på 
många områden endast att sänka am:Jitionsni vån eller att genomföra perso
nalinskränkningar. Alltför stora lönekostnadsökningar riskerar därför att 
få negativa återverkningar på verksamhetens kvalitet och omfattning. 

Samtidigt innebär en sådan ordning att de anställda genom egna an
strängningar får ö"-ad möjlighet att värna verksamhetens fortbestånd och 
därml!d påverka kvalitet, sysselsättning. arbetsinnehåll och utkomst. Där
med skapas också möjligheter att bygga vidare på den gemensamma välfär
den på ett sätt som understödjer der, ekonomiska politiken i övrigt. 
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Samförstånd om lö11ebild11i11ge11 

Mot denna bakgrund avser regeringen att inom kort inbjuda till överlägg
ningar med arbetsmarknadens parter. Regeringens förhoppning är att des
sa skall kunna bidra till att i framtiden få till stånd en bättre fungerande 

arbetsmarknad och en mindre konfliktfylld lönebildning. 

Önskvärt är att man i dessa överläggningar behandlar arbetsmarknadens 

spelregler, förhandlingsmodeller, konfliktvapen och medlarfunktion. Re
sonemangen bör ta sikte på behovet att uppnå en lönekostnadsutveckling, 

som låter sig förenas med de långsiktiga målen om hög tillväxt och full 

sysselsättning. Vidare bör dessa resonemang beröra hur en gemensam, 
saklig och allsidig redovisning av lönestrukturen och lönekostnadsutveck
lingen skall kunna erhållas. En lönestatistik som hela arbetsmarknaden 
kan enas kring vore ett viktigt instrument för detta. 

En ytterligare fråga, som bör tas upp i överläggningarna är uttaget av 
arbetsgivaravgifter. Nu föreslagna reformer, bl. a. på sjukförsäkringsområ
det, nödvändiggör en höjning av de lagstadgade avgifterna med 1,3 pro
centenheter 1988. En sådan kraftig höjning inskränker i motsvarande mån 
löneutrymmet, vilket kan komma att försvåra förutsättningarna för lönerö
relsen. Diskussionerna bör behandla detta problem och i vilken utsträck

ning sådana kostnadsökningar kan undvikas i framtiden. 
Överläggningarna bör inriktas på att ge konkreta resultat inför och i 

avtalsrörclsen 1988. 

5 Den kommunala ekonomin 
5.1 Utsikter för den kommunala ekonomin de närmaste åren 

Den kommunala sektorn har de senaste åren haft en god ekonomi. Genom 

tidigare löneökningar har kommunernas inkomster ökat kraftigt. Samtidigt 
visar de kommunala boksluten för 1985 på en alltför snabb utgiftsutveck
ling, framför allt i landstingskommunerna. De senaste åren har den kom
munala konsumtionsökningen uppgått till 2 a 3 % per år. Det beslut riksda
gen fattade hösten 1984 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken på 
medellång sikt innebar, att den kommunala konsumtionsökningen måste 
begränsas till I % per år för att kunna medverka till balans i samhällseko
nomin. 

En sådan ökningstakt är densamma som den kommunala konsumtions
ökning som följer av befolkningsutvecklingen och vissa åtaganden, såsom 
utbyggnaden av barnomsorgen. Någon hänsyn har därvid inte tagits till 

utgiftsdrivande faktorer som inte kunnat mätas men inte heller till de 
möjligheter som finns att genom rationalisering och omprövning effektivi
sera den kommunala verksamheten. 

I kommunerna är det främst utbyggnaden av barn- och äldreomsorgen 
som tar i anspråk nya resurser. Utbyggnaden av äldreomsorgen är en följd 
av att antalet äldre i samhället ökar och att dessa i större utsträckning än 
tidigare bor kvar i sina hem. För att kunna få utrymme för en utökad 
kommunal service inom dessa områden är kommunerna i större utsträck-
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ning än tidigare hänvisade till att omdisponera resurser från andra verk
samhetsområden. 

Elevantalet i grundskolan minskar, vilket vid oförändrad ambitionsnivå 
ger utrymme för att frigöra resurser. . 

I fråga om landstingskommunerna är utgångspunkten att omstrukture
ringen med inriktning mot ökad öppenvård, hemsjukvård m. m. leder till 
att resurser kan frigöras från den slutna vården. Samtidigt innebär den 
medicinsk-tekniska utvecklingen och kraven på att minska köerna till 
specialistmottagningarna, att landstingskommunerna tagit i anspråk allt 
mer resurser för att bygga ut specialistvården. En utbyggnad inom dessa 
områden och primärvården förutsätter att resurser frigörs inom andra delar 
av sjukvården genom en mer aktiv omprövning och förnyelse av den 
befintliga verksamheten. 

Det begränsade samhällsekonomiska utrymmet och de krav som befolk
ningsutvecklingen och vissa åtaganden ställer på den kommunala verksam
heten understryker vikten av att statsmakterna visar stor återhållsamhet 
vad avser krav på och regleringar av den kommunala sektorn. Det på
gående arbetet med att minska detaljregleringen och öka det decentralise
rade beslutsfattandet måste drivas vidare med kraft för att öka möjligheter
na för kommuner och landsting att utnyttja resurserna på mest effektiva 
sätt. 

Avgörande för kommunernas och landstingskommunernas förutsätt
ningar att tillgodose de krav som :;tälls på dessa verksamheter är vidare hur 
priser och löner utvecklas. Det senaste året har inkomsterna i kommunsek
torn ökat med 8,5 % och utgifterna med ca 9 %. En viss dämpning märks 
1987, då både inkomster och utgifter beräknas öka med omkring 7 ,5 %. 
Inkomstutvecklingen påverkas främst av skatteinkomsterna. Utgifterna 
påverkas förutom av volymutvecklingen också av löne- och prisutveck
lingen. Under 1986 ökar löneko:;tnaderna med över 10% i kommunsek
torn, vilket självklart återspeglas i den totala utgiftsökningen. 

Om den kommunala servicen skall kunna fortsätta att byggas ut inom 
angelägna områden, utan att kommuner och landstingskommuner tvingas 
till skattehöjningar, är det nödvändigt att de samlade volym- och löneök
ningarna nedbringas till en avsevärt lägre nivå än vad som varit fallet de 
senaste åren. Med fortsatt höga volym- och löneökningar kommer det 
finansiella sparandet i kommune; och landstingskommuner att starkt för
sämras de närmaste åren. Även vid en relativt låg ökningstakt sker en viss 
försämring, som dock kan mötas med aktiva åtgärder i kommunerna. Däri 
ingår, förutom en aktiv omprövning och effektivisering av verksamheten, 
också ökad upplåning och anpasming av avgifter. 

Det är sammanfattningsvis endast med en politik som resulterar i en god 
tillväxt i ekonomin som det blir möjligt att slå vakt om och vidareutveckla 
den service som tillhandahålls av kommuner och landstingskommuner. En 
av förutsättningarna för en sådan framgångsrik politik är att den totala 
utgiftsexpansionen i kommunsektorn begränsas till en, från samhällseko
nomisk synpunkt, rimlig nivå och att statens budgetunderskott begränsas 
ytterligare. 
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5. 2 Åtgärder 

De åtgärder som vidtas är avvägda mot kommunsektorns ekonomiska 
situation, så att de kan ske inom ramen för ett i stort sett oförändrat 
kommunalt skattetryck och med en kraftigt skatteutjämnande profil. Åt

gärderna bör underlätta för den kommunala verksamheten och sysselsätt
ningen att utvecklas inom det givna samhällsekonomiska utrymmet. 

Huvuddelen av de åtgärder av betydelse som föreslås kommer att träda i 
kraft den 1 januari 1988. Kommunerna och landstingskommunerna får 
därmed goda möjligheter att beakta dessa i sitt budgetarbete. 

Sammantaget summerar neddragningarna av bidrag inom olika sektorer, 
främst skolan, till drygt 600 milj. kr. 1988. De föreslagna åtgärderna avser i 
samtliga fall bidrag till verksamheter där kommunerna själva fastlägger 
ambitionsnivån. 

Chefen för socialdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 
den övre hyresgränsen för kommunalt bostadstillägg skall höjas med 700 
kronor. För de kommuner som får kraftigt ökade kostnader till följd härav 
finns det möjlighet att söka extra skatteutjämningsbidrag. 

Det är angeläget att finna en mer permanent lösning av kostnadsfördel
ningen mellan stat, kommuner och landstingskommuner i samband med 
omstruktureringen av vården. Utredningsarbete av betydelse härför pågår 
bl. a. inom äldreberedningen. I avvaktan härpå och som ett provisorium 
för i första hand 1988, bör en höjning ske av årsarbetarbidraget till social 
hemhjälp med 4 000 kr., vilket sammantaget beräknas kosta ca 250 milj. kr. 
Detta leder till att en betydande del av kommunernas kostnadsökningar för 
omstruktureringen kan täckas och att kommunerna därför kan avstå från 
ytterligare krav på ersättning från landstingskommunerna. Den totala 
överföringen av medel från landstingskommunerna till kommunerna kan 
därmed behållas på hittills överenskommen nivå. Avsikten är att efter 1988 
få till stånd en mer permanent lösning. Skulle inte detta visa sig vara 
möjligt, bör ett liknande förfarande tillämpas även för 1989. 

I övrigt har principen att inte räkna upp statsbidragen till kommunsek
torn varit vägledande inför 1988. 

Skatteutjämningssystemet 

Det nuvarande skatteutjämningssystemet grundas på 1979 års skatteutjäm
ningsreform. Systemet som trädde i kraft 1980 och var fullt genomfört 
fr. o. m. 1982 innebar att garantinivån höjdes kraftigt i de södra och mel
lersta delarna i landet. Skatteutjämningsbidraget ökade mellan 1979 och 
1982, till följd av reformen, med 2,9 miljarder kr. i 1979 års penningvärde 
eller med 64 %. Totalt beräknas skatteutjämningsbidraget under inneva
rande budgetår uppgå till 12,6 miljarder kr. 

Det kraftiga tillskottet från staten har dock inte lett till någon utjämning 
av skattesatserna. Tvärtom har skillnaderna i skattesatser mellan de norra 
och södra delarna i landet vidgats ytterligare. Då systemet infördes var det 
balans i skattesatserna mellan skogslänen och övriga län. Idag ligger den 
genomsnittliga skattesatsen i skogslänen I: 40 kr/skr över skattesatsen i de 

3 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga I 
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övriga länen och l: 75 kr/skr över storstadslänen. Reformen har således 
lett till ökade skillnader i kommunalskatten för de enskilda kommuninvå
narna i olika delar av landet, samtidigt som kostnaderna för systemet stigit 
avsevärt. 

Enligt min mening måste kraven på ett effektivt system för utjämning av 
kommunalskatterna ställas mycket högt. Ett väl fungerande skatteutjäm
ningssystem måste inriktas på att utjämna de skillnader i skattekraft och 
kostnadsläge som inte är direkt påverkbara från den enskilda kommunens 
resp. landstingskommunens sida. Utgångspunkten är att skillnader i ambi
tionsnivå i princip bör reflekteras i skillnader i skattesatser. Skillnader som 
hänför sig till kommunalpolitiskt fattade beslut måste sålunda få komma till 
uttryck även i olika höjd på skattesatserna. Den kommunala självstyrelsen 
bygger på att medborgarna i allmänna val tar ställning för en viss politik 
och att resultatet av denna politik också kommer till uttryck i den kommu
nala verksamheten och finansieringen av denna. 

Vissa av de skillnader som finns idag är dock som nämnts ett resultat av 
andra orsaker. Avsikten är att :;å långt möjligt komma till rätta med 
uppenbara obalanser i det nuvarande systemet. 

De förändringar jag föreslår sker från utgångspunkten att systemets 
främsta syfte är att utjämna ekonomiska skillnader mellan enskilda kom
muner resp. landstingskommuner och inte att vara ett generellt finansie
ringsstöd för att bygga ut den kommunala verksamheten och förbättra 
standarden. De föreslagna förändringarna är ägnade att öka effektiviteten i 
systemet och därmed att bidra till att minska de nuvarande alltför stora 
skillnaderna för kommuninvånarna i olika delar av landet ifråga om skatte
satser och kommunal servicenivå. 

Då skattesatserna i princip stiger från söder till norr, är det nödvändigt 
att ändra relationerna i grundgarantinivå mellan dessa två delar av landet. 
Till den norra delen har i detta sammanhang räknats de sju skogslänen, 
Bergslagen och övriga stödområdet. Samtidigt bör bidraget förstärkas i 
vissa sysselsättningsmässigt känsliga områden. I den södra delen sänks 
grundgarantierna i princip med fem procentenheter, så att den lägsta 
grundgarantin blir 97 % av medelskattekraften. I den norra delen av landet 
blir bidragsvolymen i stort sett oförändrad med en viss förskjutning från 
kusten till inlandet. 

Samtidigt bör skatteutjämningsavgiften minskas med totalt 14 öre/skr. 
Målet är att på sikt helt avveckla den generella avgiften. Sänkningen av 
grundgarantin och skatteutjämningsavgiften bör genomföras under treårs
perioden 1988 till 1990 för att ge möjlighet till en successiv anpassning. 

Sammantaget innebär förslagen att skatteutjämningsbidragen för 1988 
reduceras med ca 1550 milj. kr., beräknat med 1987 års förhållanden. Tas 
även hänsyn till att skatteutjämningsavgiften sänks blir netttoeffekten ca 
1200 milj. kr. 1988. Jag kommer i det följande att mer i detalj redogöra för 
mina förslag till revidering av skatteutjämningssystemet. 
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Övriga frågor 

I samband med diskussionen om skatteutjämningssystemets framtida in
riktning har frågan om de specialdestinerade bidragen aktualiserats. 

År 1986 uppgick de specialdestinerade bidragen till närmare 65 % av de 

totala transfereringarna till kommunsektorn eller drygt 44 miljarder kr. 
Mot bakgrund av de specialdestinerade bidragens omfattning och deras 

stora betydelse för såväl staten som kommunerna kommer bidragens ef
fekter för både kommunsektorn och staten att analyseras. 

Den 1 juli 1985 ändrades utbetalningsrutinerna för kommunalskatteme

del. Orsaken var att statens betalningsströmmar inte var synkroniserade, 
vilket medförde en likvidisering av kapitalmarknaden den 19 och 20 varje 

månad med kraftiga effekter på dagslåneräntan som följd. Förändringen 

medförde att utbetalningen av hälften av kommunalskatten tidigarelades 
till den 18 varje månad och att återstoden utbetalades den 20 i månaden. 
De ändringar som företogs har visat sig otillräckliga, då alltfort stora 
fluktuationer i betalningsströmmama kvarstår. 

För att rätta till dessa problem utan att behöva ändra sista tidpunkten för 
statens utbetalning av kommunalskatt föreslår jag ett nytt system, där 
kommunernas och landstingskommunemas preliminärskatter och arbetsgi
varavgifter avräknas direkt mot kommunalskatten den 18 i månaden. 
Överskjutande kommunalskattemedel betalas sedan ut från staten den 20 i 
månaden. Genom denna avräkning av kommunernas och landstingskom
munernas preliminärskatter, ATP-avgifter och kommunalskattemedel eli
mineras de stora svängningarna i betalningsströmmarna till och från bank
systemet. För att systemet tekniskt skall kunna fungera måste kommuner
na och landstingskommunerna senast den 12 i månaden lämna in en redo
visning till länsskattemyndigheterna för de belopp som skall avräknas. 
Riksskatteverket (RSV) har lämnat ett förslag till utformning av avräk
ningssystemet och underhandskontakter har tagits med de båda kommun

förbunden. 
Den lagtekniska regleringen har samband med mina förslag rörande 

skatteutjämningen. Jag återkommer därför till den lagtekniska utformning
en i det sammanhanget. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987 
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Statsbudgeten och Särskilda frågor 
l Statsbudgeten budgetåren l 986/87 och 1987 /88 

1.1 Beräkningsförutsättningar 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisions

verket (RRV) har lämnat en beräkning av statsbudgetens inkomster. En 

sammanfattning av beräkningen bifogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga 1.2. RRV:s beräkningar grundas på antagandet att lönesumman 

mellan åren 1985 och 1986 ökar mt:d 8,5 % samt mellan åren 1986 och 1987 

med 5 ,6 %. För år 1988 har verket antagit ökningen till 3 ,5 %. RRV räknar 

med att det genomsnittliga konsumentpriset ökar med 4.1 % mellan åren 

1985 och 1986 samt med 3,2 % mellan åren 1986 och 1987. 

Under slutskedet i arbetet av den preliminära nationalbudgeten har 

bedömningen av den ekonomiska utvecklingen reviderats. Med anledning 

härav räknar jag med att lönesumman ökar med 0, 7 procentenheter mer än 

vad RRV räknat med, dvs. med 9. 2 % för år l 986. För år 1987 räknar jag 

med att lönesumman kommer att öka med 6,4 %. Jag räknar vidare med att 

det genomsnittliga konsumentpriset kommer att öka med 4,2 % under år 

1986 och 3,9% under år 1987. I inkomstberäkningen antar RRV att bo

stadslåneräntan för år 1987 ska vara 9,3 %. Regeringen fastställde den 4 
december 1986 bostadslåneräntan för år 1987 till 9,7%. 

För år 1988 har jag inte gjort någon egen bedömning av pris- och 

löneutvccklingen. Det finns därför ingen anledning att avvika från RRV:s 

beräkningsförutsättningar i detta avseende. 

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende 
budgetåret 19~6/87 

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1986/87 utgörs 

av verkets budgetprognos nr 3 från den 15 december 1986. Beräkningarna 

av inkomsterna för budgetåret 198f/87 redovisas också i verkets inkomst

beräkning. 

Inkomster 

l RRV:s inkomstberäkning har verket för budgetåret 1986/87 beräknat 

inkomsterna till 296 214 milj. kr. 

I enlighet med vad jag anfört om lönesummans utveckling för år 1986 

och år 1987 så räknar jag upp statsinkomsterna på inkomsttiteln Fysiska 

personers .1·katt f)(l inkomst, realisatio11.1Tinst och riirelse med I 853 milj. 

kr. 

Med hänsyn till de nya antagandena om lönesummans utveckling för år 

1986 och år 1987 reviderar jag upp beräkningen av inkomsttiteln Folkpen

sion.Hn'gifier med 383 milj. kr., inkomsttiteln .Sj11kfiir.1·iikri11gsm·g(fi. netto 
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med 277 milj. kr.. inkomsttiteln Barnom.wrgsa1•gift med 89 milj. kr., 

inkomsttiteln 'v'11xen11tbildningsai·gift med 11 milj. kr., inkomsttiteln Övri

ga socialavgifter, netto med 75 milj. kr.. samt inkomsttiteln Allmän liine

avgift med 81 milj. kr. 
RR V har i sina beräkningar antagit att den privata konsumtionen i 

löpande priser kommer alt stiga med 7.4 %· under år 1986 och med 6. 7 % 
under år 1987. Jag antar att motsvarande ökningar är 8,2 %·respektive 8 '/r,.. 
Jag reviderar av den anledningen upp verkets bedömning av statsinkoms

terna på inkomsttiteln Merviirdeskatt med 500 milj. kr. 

Tabell I. Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 
1986/87 
I 000-tal kr. 

RRV:s be- Förändring 
räkning enligt före-

dragande 

Föredragandens justeringar: 
1111 Fysiska personers skatt 

på inkomst. realisations-
vinst m;h rörelse 45 863 000 + 1853 000 

1211 Folkpensionsavgift 38 79"!.000 + 383 000 
1221 Sjukförsäkringsavgift. 

neth.J -896000 + 277000 
1231 Barnomsorgsavgift 8960000 + 89000 
1241 Vuxenutbildningsavgift I 050000 + 11000 
1251 Övriga socialavgifter. 

netto 678000 + 75000 
1281 Allntän löneavgift 8449000 + 81000 
1411 Mervärdes katt 66800000 t 500000 

Summa inkomster 296214348 

Summa förändringar enligt 
föredraganden +3269000 

Utgifter 

I statsbudgeten anvisades 336392 milj. kr. RRV har i sin budgetprognos 

därutöver beaktat bl. a. tilläggsbudget I och höstens jordbruksavtal. Ver

ket beräknar de totala utgifterna till 338 695 milj. kr. Den överenskom

melse som staten och jordbruksnäringen träffat under hösten beräknar jag 

leder till en merbelastning på 875 milj. kr. Detta föranleder mig att revidera 
upp RRV:s beräkning av utgifterna med 320 milj. kr. 

RRV har beräknat utgifterna för statsskuldräntorna till 65 000 milj. kr. 

för budgetåret 1986/87. Jag anslutar mig till denna bedömning. 

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningarna på reservationsan

slag under innevarande budgetår att minska med 2 452 milj. kr. för att 

uppgå till 21537 milj. kr. Bedömningen är självfallet osäker. men jag kan 

tills vidare acceptera RR V :s beräkning som baseras på uppgifter från de 

ansvariga myndigheterna. I tabell 2 redovisas utvecklingen av anslagsbe

hållningarna mellan budgetåren 1983/84 och 1986/87. 
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Tabell 2. Anslagsbehållningarna vid u1gången av budge1åren 1983/84-1986187 
Miljarder kr. 

Huvudtitel 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Utrikesdepartementet 5, I 5.8 5,8 6.4 
Kommunikationsdepartc-
mentet 4.8 3,8 4,9 5.0 
Arbetsmarknadsdeparte-
mentet 4,1 3.7 :u 1.4 
I .. ndustridepartementet R,2 9,0 7.8 6,9 
Ovriga huvudtitlar 3.7 2,5 2.4 1,8 

Summa 26,4 24,8 24.0 21,5 

Enligt RR V kommer utnyttjandet av rörliga krediter att öka med 200 
milj. kr. Jag har inget att invända mol RRV:s bedömning. 

Jag vill också nämna all RRV för tillkommande utgiftsbel11H', netto tar 
upp 3 miljarder kr. Jag beräknar b~hovel till 4 miljarder kr. 

Tabell 3. Statsutgifterna budgetåret l 9:~6/87 

milj. kr. 

Utgiftsanslag exkl. 
statsskuldräntor 

Finansfullmakts
utnyttjande 
Beräknad merbelastning 

på förslagsanslag exkl. 
statsskuldräntor 

Statsskuldräntor 
Förändring i anslags

bebållningar 
Ändrad dispostion av 

rörliga krediter 
Beräknat tillkommande 

utgiftsbehov, netto 

Summa statsutgifter 

1986187 

Statsbudget 

264 392 

65000 

1500 

500 

5000 

336392 

RRV 

266313 

I 730 
65000 

2452 

200 

300\l 

338695 

Före
dragande 

266.l 13 

2050 
65000 

2452 

200 

4000 

340015 

Sammantaget beräknar jag där:ned utgifterna budgetåret 1986/87 till 

340015 milj. kr. 

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende 
budgetåret 1987 /88 

Inkomster 

I RRV:s inkomstberäkning för budgetåret 1987/88 har verket tagit hänsyn 

till beslut som riksdagen fattat eller som regeringen föreslagit före den 24 

november 1986. 

RRV har beräknat statsbudgetens totala inkomster till 300292 milj. kr. 

för budgetåret 1987/88. I förslaget till statsbudget för nästa budgetår ingår 

ett antal förslag som påverkar stai:sbudgetens inkomster. I det följande 
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redovisar jag de förändringar av RRV:s beräkningar-som jag funnit nöd- Prop. 1986/87: 100 

vändiga. Bil. I 

Med hänsyn till min bedömning av lönesummans utveckling samt de 
skatteffekter som följer av det förslag till tilläggsbelopp till basbeloppet 

som chefen för socialdepartementet kommer att föreslå senare denna dag 

reviderar jag upp verkets beräkning av inkomsttiteln Fysiska personers 
skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse med 3 445 milj. kr. Med 
anledning av förslaget till tilläggsbelopp till basbeloppet reviderar jag vi

dare ned verkets beräkning av inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, 

netto med 75 milj. kr. 
Med hänsyn till de nya antagandena om lönesummans utveckling revide

rar jag upp beräkningen av inkomsttiteln Folkpensionsavgifter med 544 

milj. kr., inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto med 377 milj. kr., 
inkomsttiteln Barnomsorgsavgift med 127 milj. kr., inkomsttiteln V11xen11t

bildningsai·1<ift med 15 milj. kr., inkomsttiteln Övriga socialm•Rifter, netto 

med 115 milj. kr., samt inkomsttiteln Allmän löneavgift med 116 milj. kr. 
Jag reviderar upp verkets bedömning av statsinkomsterna på inkomstti

teln Mervärdeskatt med 1400 milj. kr., med hänsyn till mina antaganden 
om den privata konsumtionens utveckling. 

Jag reviderar vidare upp RRV:s beräkning av inkomsttiteln Sjukförsäk
ringsavgift. netto med I 030 milj. kr. till följd av de förslag chefen för 
socialdepartementet kommer att lämna senare i dag. Jag avser härmed 
kostnader för förbättringen av sjukpenningen och den tillfälliga föräldra
penningen från den 1 december 1987 och de ökade intäkter som förväntas 
till följd av höjningen av sjukförsäkringsavgiften från den I januari 1988. 
Jag har vidare tagit hänsyn till de besparingar inom sjukförsäkringen som 
chefen för socialdepartementet senare i dag kommer att föreslå. Till följd 
av de ökade skatteintäkterna som de förbättrade förmånerna vad gäller 
sjukpenningen och den tillfälliga föräldrapenningen väntas ge upphov till 
räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska personers skatt på inkomst. realisa

tionsvinst och rörelse med 320 milj. kr. 
Chefen för socialdepartementet kommer vidare att föreslå att arbets

marknadsavgiften höjs. Av den anledningen räknar jag upp statsinkom
sterna på inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 279 milj. kr. 

I enlighet med vad jag i det följande kommer att anföra om skatteutjäm
ningsavgift för år 1988 räknar jag upp RRV:s beräkning av inkomsttiteln 
Skat1e11tjämni11gsavgift med I 322 milj. kr. 

Vidare räknar jag upp statsinkomsterna på inkomsttiteln Räntor på 

bostadslån med 250 milj. kr. med anledning av att bostadslåneräntan 

fastställts till 9. 7 % för år 1987. 
Chefen för kommunikationsdepartementet kommer att föreslå att sjö

fartsverket från och med den 1 juli 1987 skall få övergå till affärsverksfor

men. att SJ:s investeringar i Stockholm med anledning av avtalet mellan SJ 
och Stockholms läns landsting får finansieras genom lån från riksgäldskon
toret samt att luftfartsverkets nuvarande statskapital omvandlas till ett 
fast, dvs. amorteringsfritt, statskapital. Detta föranleder mig att revidera 
ned RRV:s beräkning av inkomsterna på inkomsttiteln Statens järnvä[<ars 

avskrivningar med 120 milj. kr. Detta innebär dessutom att ett antal in- 39 



komsttitlar upphör i statsbudgeten. Med anledning av detta reviderar jag 
ned RRV:s beräkning av inkomsi:erna på inkomsttiteln Fyravgifter, far
ledn•aruavgifter med 443 milj. kr., inkomsttiteln Skeppmätningsavgifter 
med 2,7 milj. kr., inkomsttiteln Fartygsinspektionsavgifter med 6,4 milj. 
kr., inkomsttiteln Fbrsäljning av sjökort med 7 ,5 milj. kr.. inkomsttiteln 
Lotsavgifter med 73 milj. kr., sa~t inkomsttiteln Luftfartsverkets avskriv
ningar med 115 milj. kr. Vidare upphör inkomsttiteln Sjöfartsverkets av

skrivningar i statsbudgeten. 
Med anledning av de ändringar i expeditionskungörelsen ( 1964: 618) som 

träder i kraft den I januari 1987 reviderar jag upp RRV: s beräkning av 
inkomsttiteln Expeditionsavgifter med 84 milj. kr. 

Vidare kommer jag att senare denna dag föreslå att en avgift för tillsyn 
av exportbutiker införs. Detta föranleder mig att räkna upp inkomsttiteln 
Avgifter vid tullverket med 500000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartcm1!ntet kommer i det följande att föreslå 
att landstingskommun, till vilken den kommun, där en studerande är 
kyrkobokförd, hör, skall kunna åläggas att utge ersättning till staten för 
sådan utbildning som anordnas av både staten och landstingskommunen. 
Detta föranleder mig att justera upp RRV:s beräkning av inkomsttiteln 
Övriga inkomster av statens verksamhet med 14,5 milj. kr. 

Vidare kommer chefen för civildepartementet att föreslå att avgifterna 
till Statshälsan höjs. Det föranleder mig att räkna upp inkomsttiteln Övriga 
inkomster av statens verksamhet med ytterligare 15 milj. kr. 

RRV: s beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran från min eller 
andra berörda statsråds sida. Totalt innebär de förordade avvikelserna från 
verkets beräkningar en uppräkning av inkomsterna för budgetåret 1987/88 

med 8 611.4 milj. kr. Jag beräknar således statsbudgetens inkomster för 
budgetåret 1987/88 till 308903 mil_i. kr. Förändringarna i förhållande till 
RRV:s beräkningar framgår av tabcll 4. 
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Tabell 4. Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 
1987/88 
I 000-tal kr. 

lnkomsllitel 
l l IO Fysiska personers 

skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
124 l Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1281 Allmän löneavgift 
1411 Mervärdeskatt 
2330 Räntor på bostadslån 
2512 Expeditionsavgifter 
2518 Fyravgifter, farleds-

varuavgifter 
2519 Skeppmätningsavgifter 
252 l Fartygsinspektionsavgifter 
2541 Avgifter vid tullverket 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
28 l l Övriga inkomster av 

statens verksamhet 
5113 Statens järnvägars 

avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets av-

skrivningar 
52 l l Statliga pensionsavgifter, netto 

Summa inkomster 

Summa förändringar enligt föredraganden 

RRV:s beräk
ningar 

45 168 000 
40305000 
-747000 
9 385 000 
l 106000 
1544000 
8 542 000 

71000000 
6 200 540 

542 125 

443000 
2 700 
6400 

33000 
l 350000 

7 500 
73 000 

500000 

120000 

115000 
173 000 

300 291880 

Förändringar 
enl. föredra
gande 

+3765000 
+ 544000 
+ 1407000 
+ 127000 
+ 15 000 
.... 394000 
+ 116000 
+ 1400 000 
+ 250000 
+ 84000 

- 443 000 
2 700 
6400 

+ 500 
+ 1322000 

7 500 
7Hl00 

+ 29500 

- 120000 

- 115000 
75 000 

+8611400 

Avslutningsvis vill jag redovisa förändringarna i indelningen av stats
budgetens inkomstsida i förslaget till statsbudget för budgetåret 1987/88 
(tabell 5). 

Tabell 5. Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster bud
getåret 1987 /88 

Inkomsttitel 

1343 Tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, 
understödsföreningar och pensionsstiftclser 

2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skeppmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgift 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 

Utgifter 

Förslag 

Ny inkomsttitel 
Upphör 
Upphör 
Upphör 
Upphör 
Upphör 
Upphör 
Upphör 

I mitt förslag till statsbudget för budgetåret 1987 /88 uppgår utgifterna till 
totalt 345 847 milj. kr. 
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Räntor på statsskulden har preliminärt beräknats till 63 miljarder kr. Det 

blir anledning att återkomma till riksdagen med slutligt förslag till beräk
ning av räntorna på statsskulden i komplcttcringspropositioncn. 

Jag räknar schablonmässigt med en förbrukning m· anslagsbehå/lning

arna om totalt 1500 milj. kr. budgetåret 1987/88. 
Budgetutfallet. och därmed stat,~ns upplåningsbehov, påverkas även av 

förändringar i utnyttjandet m· rörliga krediter hos riksgäldskontoret. Så

dana krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa 

affärsverk. myndigheter och bolag. Sammantaget räknar jag schablonmäs

sigt med en ökning av utnyttjandet av rörliga krediter med 500 milj. kr. 

För att föreliggande förslag till s1:atsbudget även ska omfatta den förvän

tade budgeteffekten av tilläggsbudgetar och andra särskilda propositioner 

som planeras bli förelagda riksdagen under våren 1987 har jag beräknat 

posten Beräknat tillkommande 11tgiftsbehol', netto till 9 miljarder kr. för 

budgetåret 1987/88. Jag har sålunda beräknat statsutgifterna för budgetåret 

1987/88 i enlighet med vad som anges i tabell 6. 

Tabell 6. Statsutgifterna för budgetåret 1987/88 
Milj. kr. 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
Statsskuldräntor 
Förändring av anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgifts behov. netto 

Summa statsutgifter 

1987/88 
Förslag till 
statsbudget 

271 847 
63000 

1500 
500 

9000 

345847 

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1986/87 och 1987 /88 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfallet 

av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 

förslaget till statsbudget för budgetåret 1987/88 enligt vad som framgår av 

tabell 7 och tabell 8. 

Tabell 7. Statsbudgeten för budgetåren 1.986/87 och 1987/88 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Utgifter 
(varav statsskuldräntor) 

Saldo 

1986/87 be
räknat utfall 

Enligt 
RRV 

296,2 
338,7 
(65,0) 

-42,5 

Enligt 
föredra-
ganden 

299,5 
340,0 
(65,0) 

-40,5 

1987/88 
Förslag till 
statsbudget 

308,9 
345,8 
(63,0) 

-36,9 

Sammanfattningsvis innebär min ::edogörelse att underskottet i statsbud

geten för innevarande budgetår be:räknas komma att uppgå till 40,5 mil

jarder kr., medan det för nästa budgetår beräknas till 36,9 miljarder kr. 
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Tabell 8. Förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 

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

Underskott: 

+>..., 

272 375 60 I 000 
28 025 487 000 

106100000 
4927187000 
3468905000 

Summa kr. 308 903 280 000 

36 943 226 000 

Summa kr. 345 846 506 000 

Utg(ftsanslag: 
Kungl. hov och slottsstatema 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
U tbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter m. m. 
Räntor på statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beriik11ad övrig medelsförbrukning: 
f'.Jinskning av anslagsbehållningar 
Okad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov, 
11etto 

Summa kr. 

34654000 
10 329 890000 
11 630 769 000 
11630769000 
91 262 293 000 
11531782000 
20 690 3 70 000 
43 169057000 
6190907000 

21249721000 
15 762 574000 
5080904000 
3 168 109000 
4888871000 

477703000 
63 000 000 000 

1000000 

1500000000 
500000000 

9000000000 

334 846 506 000 

2000000000 

9000000000 
345 846 506 000 

o:i 'i:! -·...., 
:- 0 
-'? 

\0 
00 

~ 
--..I -0 
0 



2 Extraordinära budgeteffekter 

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls om det 
redovisade saldot korrigeras för sådana effekter som är av tillfällig art eller 
hänger samman med ändringar i redovisningsprinciperna. Det bör betonas 
att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post skall betraktas som 
en reguljär inkomst/utgift eller som en extraordinär effekt. Trots detta 
anser jag det angeläget att redovisa en beräkning där de extraordinära 
effekterna exkluderats så att inte statsbudgetens underliggande utveckling 
undanskyms. 

På inkomstsidan har exempelvis följande effekter betraktats som ex
traordinär vid framräkning av det underliggande budgetsaldot: 
- ändrade uppbördsperioder av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och 

andra skatter, vilket medför att den i samband med omläggningen regist
rerade inkomstströmmen ger en felaktig bild av skatteinkomsterna 

- vissa engångsvisa skattehöjningar/sänkningar på t. ex. vinster. förmö-
genhet och löner 

- tillfälliga extra inleveranscr från affärsverk till statsbudgeten 
- fondupplösningar som tillfälligt ökar statsbudgetens inkomster 
- utförsäljning av beredskapslager av olja. 

På utgiftssidan har bl. a. följande effekter beaktats: 
- valutaförluster/-vinster som uppstår vid amortering av statens utlands

lån 
- rena budgetavlastningar. som att bostadslånegivningen sedan budget

året 1985/86 inte belastar statsbudgeten 
- vidare att vissa affärsverk finansierar sina investeringar genom lån på 

kreditmarknaden eller direkt i riksgäldskontoret i stället för som tidigare 
över anslag på statsbudgeten. 
Som exempel på effekter som :nte beaktas vid framräkning av den 

underliggande budgetutvecklingen kan nämnas dels att ränteutgifter för 
statsskulden periodiseras på olika sätt för olika låneinstrument, dels de 
särskilda insatser inom arbetsmarknads- och industripolitik som gjorts 
med hänsyn till sysselsättningsläget. 

Tabell 9 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden 
1985/86-1987/88. 

Tabell 9. Underliggande budgetsaldo för :!>udgetåren 1985/86-1987/88 
Miljarder kr., löpande priser 

Budgetsaldo 
Andel av BNP ( %) 

3 Statens lånebehov 

1985/86 

·-42,7 
4,7% 

1986/87 

-40,4 
4,1% 

1987/88 

-37,6 
3.6% 

Vid en finansiell analys är det av intresse att studera hur likviditeten i 

ekonomin påverkas av statens inkomster och utgifter. Utgångspunkten vid 
en sådan analys är begreppet staten' lånebehov, som kan definieras som 
statsskuldens transaktionsförändrini~. Om man utgftr ifrån det av RRV 
redovisade budgetunderskottet krä"s en del jush.:ringar för att erhålla 
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statens nettolånebehov. I det följande redovisas kortfattat hur de två 

begreppen är relaterade till varandra. 
I. Det av RRV redovisade budgetunderskottet kan användas som ut

gångspunkt för kalkylen. 

2. Korrigeringar bör l. ex. göras då det förekommer skillnader mellan 

niir transaktioner bokförs i myndigheternas redovisning och när de regi

streras på statsverkets checkräkning. 

3. Valutaförlusten/-vinstcn på statliga utlandslån förs enligt nuvarande 

praxis upp mot statsbudgeten då ett utlandslån förfaller till betalning. 

Valutaförlusten/-vinsten innebär inte något likviditetsflöde till den inhems
ka marknaden. Från upplåningssynpunkt innebär valutaförluster inte nå

gon nettoupplåning då samma belopp som förfaller i utlandslån måste lånas 

upp i Sverige eller i utlandet. 

4. Under senare år har viss kreditgivning lyfts ut ur statsbudgeten och i 
stiillet fått formen av lån från riksgäklskontoret. Denna utlåning innebär ett 

likviditetstlöde till marknaden samtidigt som denna utlåning måste finansi
eras via statlig upplåning. 

5. Den beslutade engångsskatten på försäkringsbolagen, som inte på

verkar budgetutfallet. innebär en indragning av likviditet samt en minsk
ning av statens lånebehov. 

6. Genom en saldering av posterna ovan erhålls statens lånebehov. 

Det bör påpekas att statens lånebehov definierat på detta sätt innehåller 

transaktioner, som inte påverkar likviditetsläget, då de sker mellan riks
banken och riksgäldskontoret. Som exempel kan nämnas statens ränteut

gifter till riksbanken. Då dessa utgifter ökar statsskulden och kräver ökad 
statlig upplåning inkluderas de dock i statens lånebehov. 

Tabell IO. Statens lånebehov (netto) bud~etåren 1985/86-1987/88 
Miljarder kr. 

I. Redovisat 
hudgctundcrskott 

2. Diverse korrigeringar 
for att uppnt1 kassa
mässighet 

3. Yalutaförlustcr/-vins
tcr på statliga ut
landslån 

4. RGK:s kreditgivning m. m. 
t varav kreditgivning 
till affärsverk) 
<övrigt) 

5. Tillfällig förmögen
hetsskatt för livför
säkringsholag m.11. 

6. Statens lånebehov 

4 Statliga garantier 

1985/86 

46.8 

-3,3 

-4,2 
-2.3 

(+ l,Ol 
(-3,3) 

37.0 

1986/87 

40,5 

-2,\l 
+I. I 

(+0,5) 
1+0,6) 

-7.5 
32,I 

1987/88 

36.9 

-2.I 
+1,0 

(+0,5) 
1+0,5) 

-7,5 
28.3 

Riksrevisionsverket (RRV) har Jcn 20 november 1986 redovisat verksam

heten med statliga garantier. I tabell 11 sammanfattas uppgifterna. Redo

visningen är kassamässig och avser tidpunkten den 30 juni 1986 utom för 
garantiramarna som avser tidpunkten den I juli 1986. 
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Tabell I I. Statliga garantier per den 30 juni 1986 (garantiram per den I juli 1986) 

Garantier utfärdade Gällande Gjorda garanti- Garanterad 
av garantiram utfästelser kapitalskuld 

per den per den per den 
I juli 30 juni 30 juni 
1986 1986 1986 

Riksgäldskontoret 57374,I 41437,4 40673,8 
(varav grundfondsförb) !22141,9) (22052,9) !22052,9) 
(varav varvsgaranticr) (24421,4) (16347,8) (15 584.2) 

Vattenfall 14034,0 14106.5 12430,2 
Televerket 9510,0 9510,(l 7247,0 
Lantbruksstyrelsen 3960,0 3 787,0 3 744,0 
Statens industriverk 1781,4 777,6 673,2 
Statens järnvägar 648,0 301,4 191.4 
Statens energiverk 311,0 11,0 11,0 
l(ommunikationsdept 300.0 300,0 0,0 
Ovriga 843,5 681,8 529.1 

Delsumma 88 762,0 70832,7 65 499, 7 

Exportkreditnämnden 53 180,0 62 644.0 27 290.0 

Totalt summa 141942,0 133 476,7 92 789.7 

Under budgetåret 1985/86 per den 30 
juni 1986 

utgifter till Inkomster 
följd av in- från 
friade garan- garanti-
tier avgifter 

1 318,3 170,8 
( 0.0) ( 55.3) 
( 1318,3) (115.2) 

0,0 0,0 
nn I\{\ 
'1tV v,v 

39,6 4,9 
49,7 10,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 

17,2 1,1 

1424,8 186.8 

793, l 343,5 

2217.9 530,3 

Inkomster 
till följd av åter-
betalningar 
av tidigare 
infriade 
garantier 

55,8 
( 0,0) 
(55,8) 

0,0 
n n u,u 
1,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 

61,8 

319.l 

380,9 

to '"O -·..., 
:- 0 
-'? 

...... 

"' 00 

°' 00 
-..J 

0 
0 



Gällande, av regeringen tilldelade garantiramar per den 1 juli 1986. 
uppgår till 141,9 miljarder kr. Bland de ramar som ökat under det gångna 
året dominerar ramarna för Telcinvest AB och biståndsgarantier. En kraf
tig minskning har skett i fråga om ramarna för stöd till varvsföretag, 
Svenskt Rederiföretag och stöd till åtgärder för att ersätta oija. 

Gjorda garantiutfäste/ser uppgår till 133,5 miljarder kr. Enligt gällande 
regler kan utfästelser för exportkreditgarantier lämnas till belopp som 

överstiger de fastställda garantiramarna eftersom endast en del av det 
utfästa beloppet normalt resulterar i garanterad kapitalskuld. 

Större ökningar av utfästelserna kan noteras för Statens Bostadsfinan

sieringsaktiebolag SSAB och Teleinvest AB. Minskningar i utfästelser 
förekommer bl. a. beträffande stöd till varvsföretag. 

Den garanterade kapitalskulden var vid tidpunkten 92,8 miljarder kr 
varav grundfondsförbindelser 22, I miljarder kr. Skillnaden mellan den 
garanterade kapitalskulden och gjorda garantiutfästelser beror till största 
delen på det faktiska utnyttjandet av exportkreditgarantierna. 

Den garanterade kapitalskulden har minskat med 3 ,2 miljarder kr sedan 
den 30 juni 1985. Härav svarar valutakursförändringarna för ca 3,5 mil
jarder kr. Beträffande valutakursförändringarna i exportkreditgarantierna 
föreligger inga uppgifter. Enligt vad jag har erfarit pågår ett arbete inom 
exportkredit nämnden för att konstruera system för att göra beräkningar av 
valutakursförändringar. 

Teleinvest AB, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag och exportkre
ditnämndens garantier svarar för de största ökningarna av kapitalskulden. 

Även minskningar av den garanterade kapitalskulden förekommer. De 
mest betydelsefulla gäller stöd till varvsföretag, garantier till Svenska 
Petroleum och statens industriverks garantier. 

Ökningen av garantier per samhällsområde har särskilt berört garantier 
till kommunikationssektorn och bostadssektorn. 

Utgifter till följd av infriade garantier - 2,2 miljarder kr - härrör som 
framgår av tabell I främst från stödet till varvsföretagen och exportkredit
garantierna med sammantaget 2, l miljarder kr. Av de senare svarar garan
tier till Brasilien, Peru och Polen för en stor del. Även industrigarantier 
svarar för stora utgifter. 

Inkomster frän garantim•gi.fter uppgår till 530 milj. kr. Inkomsterna 
genereras främst av exportkreditgarantierna. Garantiavgifterna har därut
över jämfört med föregående budgetår ökat med ca 20 milj. kr. Även om 
dessa garantiavgifter nu tas ut i ökad omfattning på nya garantier får det 
således fortfarande inte något större genomslag eftersom stocken av äldre 
garantier är helt dominerande och inte avgiftsbelagda. 

Inkomster till följd av återbetalning av i11.friade gara11tier uppgår till 380 
milj. kr. Även dessa inkomster härrör främst från exportkrcditgarantierna. 

Statens nettoutgift uppgår således till drygt 1.3 miljarder kr under peri

oden. Eftersom inkomsterna skall täcka utgifterna krävs därför enligt min 
mening en betydande ökning i uttaget av garantiavgifter. Också äldre 
garantier bör därför i normalfallet avgiftsbeläggas från den 1 juli 1987. 

Riksdagen har under innevarande riksmöte beslutat om höjning av 
grundfonden för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa med 3 mil-
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jarder kr från och med den 28 december 1986 från 12.5 miljarder kr till 15,5 

miljarder kr och av grundfonden för Sveriges allmänna hypoteksbank höjs 

från och med den I juli 1986 med 500 milj. kr från 1800 milj. kr till 2300 milj. 

kr. 

Inga ytterligare förslag om föråndringar av statliga garantiramar som 

träder i kraft senare än den I juli 1986 har förelagts riksdagen efter kom

pletteringspropositionen 1986. 

Statens garantiåtagande komme~ därmed - utan ytterligare förändringar 

- att uppgå till drygt 145 ,4 miljarci.er kr. den l juli 1987. 

Jag vill i detta sammanhang även informera riksdagen om att regeringen 

den 20 november 1986 beslutat om tilläggsdirektiv till den s. k. kreditgaran

tiutredningen (utredningen Fi 1985: 05) om enhetlig förordning för verk

samheten med statliga kreditgarantier m. m. Tilläggsdirektiven innebär att 

uppdraget utvidgas till att omfatta utarbetande av ett förslag till enhetliga 

regler även för verksamheten med statliga lån och bidrag. Uppdraget skall 

redovisas senast den 30 juni 198/'. Den I juni 1987 skall RRV redovisa 

regeringens uppdrag om ett ADB-baserat redovisningssystem för den stat

liga garantiverksamheten. 

RRV har även redovisat omfattningen av de statliga garantiåtagandet tio 

år framåt. Enligt RRV:s beräkningar kommer den garanterade kapitalskul

den för den 30 juni 1986 lämnade garantiutfästelser att år 1995 ha minskat 

till 32,9 miljarder kr. om inga nya ~1taganden görs. 

Det kvarstående åtagandet då utgörs 'huvudsakligen av grundfondförbin

delser på vilka amorteringar normalt inte görs. 

5 Principer för bokföring av valutaförluster och 
räntor på statsskuldväxlar 

Regeringen uppdrog den 11 juni 1986 åt RRV att utreda möjligheterna att 

ändra nu gällande redovisningsmetoder för räntan på statsskuld växlar och 

valutaförluster/-vinster. 

len rapport till regeringen den 19 november 1986, Ändrade metoder för 

att redovisa kursdifferenser och vi>sa ränteutgifter ( RRV dnr. 1986: 561 ). 

föreslår RRV att räntorna på stalsskuldväxlar avräknas mot statsbudgeten 

som utgifter, dvs. när de förfaller till betalning. Vidare diskuterar RRV en 

metod där valutaförluster/-vinster avräknas mot statsbudgeten i samband 

med att utländska lån - mätt i den enskilda valutan - nettoamorteras. 

RRV föreslår därvid att en ny redovisningsmodell innehållande bl. a. ba

lansräkning och en ekonomisk verksamhetsredovisning för riksgäldskon

torct införs. I den ekonomiska verhamhetsredovisningcn bör, enligt RRV, 

upplupna räntekostnader fördelas cver lånens löptid oberoende av när de 

förfaller till betalning. Vidare föreslår RRV att upplupna valutaförluster 

och kursvinster redovisas i riksgddskontorets verksamhetsredovisning 

oberoende av om de realiserats eller inte. 

RR V :s förslag innebär vissa förändringar för riksgäldskontorets redovis

ning. Med anledning av detta har jag givit riksgäldskontorets fullmäktige 

möjlighet att yttra sig över RRV:s förslag vad avser redovisningen vid 
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kontoret. Jag avser därför inte att nu föreslå några förändringar av princi

perna för bokföring av valutaförluster/-vinster och räntor på statsskuldrän

tor inför budgetåret 1987 /88. 

6 Vissa budgettekniska frågor 

6.1 Utveckling av budgetprocessen och ekonomisystemet 

I föm1 årets budgetproposition !bilaga I s. 44 f.J redogjorde jag för ett antal 

planerade eller nyligen påbörjade projekt som syftar till att förbättra effek

tiviteten och kassahållningen i den statliga verksamheten. De studier och 

utvecklingsinsatser som gjorts inom dessa områden har klarlagt brister i 

nuvarande budgetprocess och ekonomisystem och de visar också på möj

liga vägar för fortsatt utveckling. Eftersom de tekniska frågorna kring 

budgetprocessen och ekonomisystemet ofta iir komplicerade krävs inte 

sällan lång tid för utredning och utveckling av nya lösningar. Det är därför 

angeläget att arbetet bedrivs målmedvetet och med stor kontinuitet. 

Jag anser nu att det finns underlag för att närmare ange målen för det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Enligt min mening hör det vara en viktig 

målsättning att ytterligare klargöra och renodla rol((iirdelningc11 1111.'l/an 

stat.wwktema och myndighetema. På statsmakterna bör ankomma att 

styra myndigheterna genom att klart ange den huvudsakliga inriktningen 

av och de övergripande målen för myndigheternas verksamhet tillsammans 

med att bestämda ekonomiska ramar och andra övergripande finansiella 

krav läggs fast. Myndigheterna bör. enligt min mening. ges vidgade möjlig

heter att bestämma över sin egen organisation och sina egna arbetsformer 

samt därtill ges ett större utrymme att själva välja den lämpligaste sam

mansättningen av sina produktionsresurser. Därigenom torde också deras 

möjligheter att effektivt driva sin verksamhet inom ramen för den även 

framgent med nödvändighet strama medelstilldelningen öka. En sådan 
inriktning förutsätter delvis nya instrument för budget styrning och ekono

miadministration. 
En annan viktig målsättning bör. enligt min mt:ning. vara att _\'ller/igarc 

Ji'irhiilfra statens kassahållning. I förra årets budgetproposition !bilaga I s. 
45 f.) redogjorde jag för de viktigaste insatserna som gjorts på detta 

område. Vidtagna ~ltgärder från riksdagens och regeringens sida har lt:tt till 

inte oväsentliga besparingar för staten. 

Enligt min mening finns det en potential för ytterligare förbättringar 

härvidlag. Detta förutsätter dock att även myndigheterna i ökad utsträck

ning engageras i arbetet. Det finns vissa möjligheter att genom regcländ

ringar i ekonomisystemet samt med utbildning och information inrikta 

myndigheterna mot att utforma genomtänkta betalningsplaner, fakture

rings- och bctalningsrutiner, skärpa sin betalningsbevakning m. m. På viss 

sikt kan det också finnas möjligheter att tillskapa ekonomiska incitament. 

t. ex. genom ränteberäkning av anslagsmedel. vilket skulle kunna innebära 

att myndigheterna kan få del av vinsterna av kassahållningsåtgärder från 

deras sida. 

4 Riksdagen 1986187. l sam/. Nr 100. Bila)?a I 
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De statliga myndigheterna arbetar inom ett brett verksamhetsområde 
med starkt varierande uppgifter. Ett mycket stort antal befattningshavare, 
på skilda nivåer har ansvar för att verksamheterna planeras och budgeteras 
enligt givna krav, bedrivs effektivt i enlighet med uppställda regler och 
kontrolleras och följs upp på ett tillfredsställande sätt. Detta ställer krav på 
att budgetprocessen är rimligt överskådlig för berörda befattningshavare. 
så att statsmakternas krav på mync-.igheterna kan sättas i samband med den 
egna verksamheten. Vidare krävs att ekonomisystemet är begripligt och 
överblickbart. Enligt min mening bör man därför fästa stor vikt vid dels 
åtgärder för att förenkla och förbättra det ekonomiadministrativa rege/sy
stemet, dels utbildning oclz annan vägledning av den personal som ansva
rar för att statens medel hanteras på ett effektivt och korrekt sätt. 

Med utgångspunkt i dessa mål kan ett samlat program för de närmaste 
årens arbete med utveckling av budgetprocessen och ekonomisystemet 
formuleras. Detta program består av tre huvudpunkter. 

Ramstyrning och flexibel resursanvändning 

En mer renodlad rollfördelning mellan regeringen och myndigheterna för
utsätter att dialogen mellan dem utvecklas. Ett viktigt syfte med den 
pågående försöksverksamheten mtd treåriga budgetramar är att utveckla 
denna dialog och att få till stånc. en ökad långsiktighet i planeringen. 
Erfarenheterna från den första försöksomgången är något varierande. I 
vissa fall har försöksmyndigheterna gjort ambitiösa ansträngningar för att 
uppfylla regeringens direktiv, men verksamheten har också visat på vissa 
brister. De hittills vunna erfarenheterna visar på betydelsen av att myndig
heterna får möjligheter att utveckla de analyser som krävs i de särskilda 
direktiven, och att det löpande informationsutbytet mellan myndigheterna 
och regeringskansliet sker så att beslutsunderlaget får rätt inriktning och 
kvalitet. Enligt min mening finns det, trots bristerna, goda skäl för att 
fortsätta pågående försöksverksamhet. Det är dock viktigt att erfarenhe
terna från försöken tas tillvara på ett systematiskt sätt och omsätts i 
noggrant avvägda åtgärder för att ytterligare utveckla dialogen och styr
ningen. Chefen för civildepartemeatet avser att i början av år 1987 åter
komma i fråga om försöksverksamt-eten i samband med ställningstaganden 
till vissa av verksledningskommittens förslag (SOU 1985: 40). 

Ett annat viktigt projekt inom detta område är utvecklingen av ett 
system för överföring av anslagsmedel mellan budgetår. Jag återkommer 

till detta i det följande (avsnitt 7). Därvid har jag också för avsikt att ta upp 
frågan om att utveckla rutinerna för beräkning och faststiillande av kom
pensation för avtalsenliga lönemerutgifter. Klara regler för hur och i 
vilken utsträckning sådan kompen:mtion skall medges har stor betydelse 
när det gäller att förbättra den ekonomiska ramstyrningen. 

En utbyggd information från myndigheterna till regeringen samt en 
utvecklad ekonomisk styrning inom myndigheterna förutsätter att myndig

heterna har tillgång till ett ändamåfaenligt redovisningssystem med möjlig
heter till lokal anpassning samt bra metoder för resultatanalys. Princi
perna och metoderna för den statliga redovisningen bör därvid utvecklas 

vidare. Åtgärder inom dessa områden är angelägna. 
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Jag vill i detta sammanhang något ytterligare beröra frågan om utveck

ling av lokala redovisningssystem. Från flera myndigheter har i olika 
sammanhang förts fram krav på alt få utveckla egna redovisningssystem 

vid sidan av system S. I stor utsträckning har system S nu nått en sådan 

utvt:cklingsgrad att det kan tillgodose en stor del av dt: olika lokala krav 

Sl>m ställs. Ytterligare förbättringar kan uppnås med lokala för- och efter

system till system S. En förut-;ättning för att de lokala redovisningssyste

men skall fungera väl gentemot riksredovisningen m. m. är att de centrala 

kraven på redovisningsdata anges noggrant. bl. a. på grundval av de infor

mationsbehov som regeringen och andra centrala användare har. Enligt 

min mening är det nödvändigt att de lokala systemen uppfyller de krav 

RRV fastställer. I avvaktan på att kraven beslutas bör RRV, som centralt 

ansvarig myndighet för riksredovisningen och system S, vara restriktiv vid 

ställningstaganden till önskemål om utveckling av myndighetsegna redo

visningssystem. Vidare är det viktigt att revisionsorganisationen får insyn i 

de lokala systemen. RRV bör vidare i mån av resurser kunna ge mymlighe

terna rådgivning vad gäller lokal anpassning av redovisningssystem. 

Bättre kassalzållninf.? 

Några direkta administrativa eller tekniska begränsningar för myndigheter

na att dra medel på statsverkets checkräkning i riksbanken finns för 

närvarande inte. Detta försvårar statens likviditetsplanering och är också 

en källa till läckage i form av ränteförluster för statsverket. Möjligheterna 

att genom administrativa regleringar begränsa möjligheterna att överut

nyttja checkräkningen utreds. På längre sikt bör dock, enligt min mening. 

möjligheterna att bygga in automatiska kontroller i det statliga betalnings

systemet utrönas. Detta och vissa andra åtgärder för en bättre kassahåll

ning förutsätter emellertid att ett nytt hetalninf.?.HYstem 1/fl·ecklas. Det 

nuvarande betalningssystemet är otillfredsställande på flera punkter, bl. a. 

eftersom transaktionerna inte automatiskt kan h~införas till respektive 
myndighet. En försöksverksamhet med ett nytt betalningssystem som 

mt:dger att myndighetsvisa "kassor" kan byggas upp i postgirosystemet 
bedrivs nu av RRV i samarbete med postgirot. Det är viktigt all arbetet 
med att utveckla betalningssystemet fortsätter. 

Ett nytt betalningssystem kan lägga grunden för 11111omatisk uppfi'i/jning 
m· myndigheternas utnyttjande l/1° stats1·erkets clieckriikninf.?, ett nytt sy
stem för heriikninR m· riinta pil 11111yt(iandet lll' riirlif:a krediter samt, pil 

sikt, en möjlighet all ir{fi)m en generell rii11tcji1ktor i heta/11i11g.uyste111ct. 

Särskilt det senare skulle ge myndigheterna incitament till god kassahåll

ning genom att de skulle kunna få del av räntevinster I. ex. till följd av 

förbättrade betalningsplaner för anslagsmedel. 

Uthildninf.? och infimnation 

Ansvaret för att den statsanställda personalen har erforderliga insikter i 

hur budgetprocessen och ekonomisystemet fungerar ligger i första hand på 

myndigheterna själva. Jag vill betona att kompetenshöjande åtgärder inte 
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enbart bör riktas mot ekonomiadministrativ personal i traditionell mening. 
Det är väl så viktigt att myndigh·~terna riktar insatserna mot chefer och 
annan personal i sakfunktioner. 

Med de förändringar som kan följa av den utvecklingsverksamhet som 

jag redogjort för i det föregående, finns ett särskilt behov av kontinuerlig 

information om nyheter i budgetpmcessen och ekonomisystemet. l första 
hand måste det ankomma på RRY att föra ut sådan information till myndig

heterna. 
Av stor betydelse för den ekonomiska styrningen av stats verksamheten 

och för den grundläggande vägleöningen till myndigheternas personal är 
den budgethandbok som gavs ut första gången 1978 och som nu finns i en 
reviderad version från 1983. Enligt min mening är tiden nu än mogen för att 

påbörja ett arbete för att se över btc.dgethandboken i syfte att inom några år 

kunna ge ut en reviderad upplaga. Jag avser senare föreslå regeringen att 
uppdra åt RRY att i samarbete med främst finansdepartementet utforma en 

ny hudgethandbok. 
Arbete pågår inom alla de områden som jag nu har redogjort för. I en del 

fall utreds frågorna inom regeringskansliet, medan arbetet i vissa andra fall 

sker inom RRY på regeringens uppdrag eller på RRY :s eget initiativ. 

frågor om resurserna för bl. a. denna verksamhet kommer att behandlas i 

det förslag till anslagstilldelning till RRY som skall föreläggas riksdagen 
under våren. I flera fall kan utve1;klingsarbetet leda fram till förslag till 
åtgärder som förutsätter riksdager1s beslut. Jag avser all efter hand åter
komma till regeringen med förslag i sådana frågor. 

6.2 Ändrad redovisning av förslag till medelstilldelning i 
budgetpropositionen 

Redol'isni1'1g m· pris- och liineomriikning m· fiirl'liltni11g.1·w1slug 

Enligt regeringens direktiv för anslagsframstiillningarna för budgetåret 
1987/88 skulle myndigheterna i fråga om förvaltningsanslag hemställa om 
resurser i oförändrad prisoch lönenivå minskat med minst 5 % under en 
treårsperiod. Anslagen skulle således beräknas i samma pris- och löncläge 
som låg till grund för anslagsberäkningarna i budgetpropositionen för bud

getåret 1986/87. 
Detta får konsekvenser för redovisningen av myndigheternas förslag till 

medelstilldelning i budgetpropositionen under resp. anslag. Myndigheter

nas yrkanden redovisas i oförändrad pris- och lönenivä medan föredragan

dens förslag redovisas i pris- och löneomräknad nivå. 

Efterlevnaden av regeringens direktiv har emellertid i denna del varit 

skiftande. Pris- och löneomräknade förslag förekommer i myndigheternas 

anslagsframställningar och redovisningen av huvudförslaget varierar. Det 

innebär att de föriindringstal som normalt presenteras i myndighetskolum

nen i tabellen för olika resursslag under förvaltningsanslag varierar och 

inte alltid innehåller relevant information. En jämförelse mellan myndighe

tens och föredragandens förändringstal i tabellen skulle däiför inte bli 

rättvisande eller meningsfull. 
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För att redovisningen av myndigheternas och föredragandens förslag 

skall bli entydig och överskådlig har myndighetskolumnen i tabellen därför 

utgått i årets budgetproposition. Myndighetens förslag framgår emellertid 

även fortsättningsvis av texten i den diirpå följande reciten. Enligt min 

mening är det viktigt att informationen till riksdagen är korrekt. Redovis

ningen av myndighetens förslag i reciten bör därvidlag ge en väl så god 

information som den tidigare kolumnen i tabellen. Denna ordning bör 

därför kunna gälla även framgent. 

Innebörden m· fiirslag till treåriga b11d!{ctrn111ar 

Vissa myndigheter har ingått i försök med treåriga hudgetramar (prop. 

1984/85: 150. bil. I). För några av dessa kommer. utöver en medelsanvis

ning för budgetåret 1987 /88, också en budgetram för den kommande treårs

perioden att redovisas. Chefen för civildepartementet kommer i början av 

1987 att föreslå vissa förändringar i myndigheternas styrning. Jag vill i 

avvaktan på dessa förslag redan nu redovisa vissa frågor kring treårsbud

geteringen. 
Den treåriga budgetramen är grundad på en fördjupad anslagsframstäl

lan och en mer genomgripande prövning i regeringskansliet. Det kan ses 

som en vidareutveckling av det treårsperspektiv som enligt direktiven för 

anslagsframställningarna har tillämpats för myndigheternas redovisning av 

det s. k. huvudförslaget för förvaltningskostnader. 

Treårsperspektivet förstärktes i de av regeringen våren 1985 och våren 

1986 fastställda direktiven för myndigheternas anslagsframställningarna 

för budgetåren 1986/87 resp. 1987/88. Från att tidigare ha utgjort en möjlig

het för myndigheterna angavs det treåriga huvudförslaget som obligato

risk. Myndigheten fick redovisa ett ettårigt huvudförslag endast om sär

skilda skäl förelåg. Enligt dessa direktiv skulle vidare myndigheterna inte 

lämna någon separat långtidsbedömning för förvaltningsanslagen. De skul

le i stället integrera långtidsbedömningen med redovisningen av det treåri

ga huvudförslaget. 
Den vidareutveckling som nu sker syftar till att riksdag och regering 

skall få förbättrade möjligheter att på grundval av ett fördjupat material 

ange hur verksamheten bör inriktas under den kommande treårsperioden. 

Regeringen bör som en konsekvens ange resursramarna for samma tid 

utifr<ln nu kända förhållanden. Redovisningen av resurserna för denna 

verksamhet kommer normalt i budgetpropositionen att anges i belopp för 

samtliga budgetår i perioden. Detta skiljer sig ifrån tidigare tillämpat teknik 

för redovisning av huvudförslaget då normalt utgiftsminskningen för resp. 

budgetår anges i form av procentsiffror för vart och ett av budgetåren. 

Avsikten iir dock inte att detta skall innebära någon reell skillnad vad avser 

de ekonomiska utgångspunkterna för myndigheternas planering och re

sursanspråk. Resursramarna för åren två och tre av perioden bör således 

betraktas som planeringsramar för verksamheten. Anslag för resp. budget

år skall liksom tidigare beslutas årligen av riksdagen. Den fördjupade 

prövning som ligger i försöksverksamheten syftar dock till att det utöver 
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resursramarna i ökad utsträckning skall vara möjlig för riksdag och rege

ring att ange riktlinjer för verksamhetens inriktning under perioden. 

I likhet med vad som gällt för de treåriga huvudförslaget bör såviil 

myndigheternas anslagsframställningar som statsmakternas budgetpröv

ning i normalfallet kunna göras betydligt enklare för de mellanliggande 

åren i treårsperioden. Med hänsy1 till alt den treftriga budgetramen grun

das på en i förhållande till det trei\riga huvudförslaget fördjupad prövning 

bör förutsättningarna för dc;:t öka. 

Myndigheterna kan emellertid inte utg;\ ifrån att de angivna resursra

marna under alla förhållanden också kommer att anvisas för resp. budget

år. Ändrade förutsättningar av betydelse kan leda till att statsmakterna kan 

finna anledning att ändra resursramen. Motsvarande gäller för de eventuel

la riktlinjer som angetts för verksnmheten under perioden. 

Utgångspunkten är dock enligt min uppfattning att angivandet av dessa 

ramar bör ge bättre planeringsförutsättningar för myndigheterna. 

7 Överföring av anslagsmedel mellan budgetår 

7. I Inledning 

7. I.I Bakgrund 

Regeringen har tidigare, bl. a. i förra årets budgetproposition (bilaga I s. 44 

ff. ). redogjort för det arbete som r·ågår i syfte att öka effektiviteten i den 

statliga verksamheten och förbättra statens kassahållning. Strävandena att 

öka den statliga förvaltningens ef!\::ktivitet måsta bygga på en större lång

siktighet i myndigheternas och statsmakternas planering och en ökad flexi

bilitet vad gäller myndigheternas medelsanvändning. Detta bör kombine

ras med att statsmakterna tydligare: än nu anger vilken inriktning myndig

heternas verksamhet bör ha samt a'.t myndigheterna ges fasta ekonomiska 

ramar för detta utan onödig ekonomisk detaljreglering. 

Tilldelningen av medel för myndigheternas förvaltning torde även fram

gent komma att bli stram bl. a. i syf~e att driva på omprövning och rationa

lisering inom myndigheterna. En fortsatt återhållsam resurstilldelning i 

detta syfte förutsätter emellertid att myndigheterna får en större frihet att 

välja hur man bäst använder de tilldelade medlen för att kunna arbeta i den 

riktning som statsmakterna angett. En ökad flexibilitet i tiden, dvs minska

de begränsningar för när myndighe1!erna skall förlägga sina utgifter, torde 

också tjäna detta syfte. Myndighe temas möjligheter att planlägga sina 

inköp av varor och tjänster över en längre tidsperiod än ett budgetår har 

hittills varit begränsade. Förvaltningsresurser anvisas normalt över för

slagsanslag, vilket innebär att medlen endast får förbrukas under loppet av 

det budgetår för vilket de är anvisade. Medel som inte har förbrukats under 

det aktuella budgetåret kan alltså inte utnyttjas senare. Detta innebär att 

myndigheternas möjligheter att planera sin verksamhet på längre sikt be

gränsas, att förseningar i verksamheten blir svårare att hantera samt att 

man i en del fall riskerar ett beteende som yttrar sig is. k. köpruscher. dvs. 
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ej helt motiverade inköp i slutet av budgetåren för att tilldelade medel skall 

förbrukas. 
För att försöka få till stånd ett system för hur förvaltningsresurser kan 

föras över från ett budgetår till ett annat och för att få en belysning av för
och nackdelar med sådana överföringsmöjligheter uppdrog regeringen i 

april 1985 åt RRV att utreda dessa frågor. Förutom att utreda möjligheten 
för myndigheterna att utnyttja ej förbrukade medel på förvaltningsanslag 
(myndighetsanslag eller motsvarande) efter budgetårets utgång, låg också i 

uppdraget att bedöma för- och nackdelar med kredit på sådana anslag, dvs. 

dubbelriktade överföringsmöjligheter. RRV har avrapporterat uppdraget i 

maj 1986 med rapporten (RRV Dnr 1985: 361) Överföring av anslagsmedel 

mellan budgetår - ett ramanslag med anslagssparande och anslagskredit. 

Synpunkter på rapporten har inhämtats från ett antal statliga myndigheter. 
Till protokollet i detta ärende bör fogas en sammanfattning av rapporten 

och remissyttrandena som bilaga I .3. 

7.1.2 Tidigare utredning i ämnet 

Frågor kring möjligheterna att låta anslagsbehållningar utnyttjas efter bud
getårets utgång behandlades i budgetutredningens betänkande (SOU 
1973: 43) Budgetreform. Budgetutredningen analyserade dessa möjligheter 
utifrån ett generellt perspektiv på anslagsbehållningar under alla anslags
typer, alltså inte speciellt för förvaltningsutgifter som det nu är fråga om. 
Utredningen förde ett principiellt resonemang kring för- och nackdelar 
härvidlag. Frågor om möjligheten till kredit på anslag berördes inte av 
utredningen. De synpunkter budgetutredningen anförde återges i samband 
med redovisningen av RRV:s förslag. 

Budgetutredningen föreslog att de då använda fyra anslagstyperna -
förslagsanslag, obetecknade anslag, reservationsanslag och investerings
anslag (endast på kapitalbudgeten) - skulle ersättas med en enda anslags
typ. För denna anslagstyp skulle gälla dels att regeringen skulle ha rätt att 
medge överskridande upp till 10 % av anslagsbeloppet eller upp till ett 
belopp av I milj. kr., dels att det inte skulle finnas någon möjlighet att 
disponera ej utnyttjade medel efter budgetårets slut. 

Regeringen avvisade detta förslag i prop. 1976/77: 130 om riktlinjer för 
modernisering av det statliga budgetsystemet och förordade att medel i 
fortsättningen borde anvisas under de tre anslagstyperna förslags-, reser
vations- och obetecknade anslag, i stort enligt de regler som tidigare gällt 
för dessa anslagstyper. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning (FiU 
1977/78: I. rskr 19). Anslagstypen investeringsanslag utgick i och med att 
kapitalbudgeten upphörde. 

7 .1.3 Anslagstyper 

För de nu använda anslagstyperna gäller i korthet följande villkor. För
slagsanslag kan överskridas av regeringen utan särskilt riksdagsbeslut, 
medan outnyttjade medel inte får reserveras till följande budgetår. Möjlig

heterna att överskrida förslagsanslagen begränsas emellertid av de villkor 
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riksdagen kan ha angett för de em.kilda anslagen. Obetecknade anslag får 
inte överskridas och outnyttjade medel får inte användas under följande 
budgetår. Reservationsanslag får inte heller överskridas, men ej utnyttjade 
medel får användas efter budgetårets slut, förutsatt att de förs vidare i form 
av reservationer. Om ett reserva1:ionsans!ag inte längre finns upptaget i 
statsbudgeten får reserverade medel användas av regeringen för avsett 
ändamål intill utgången av tredje budgetåret efter det att anslaget fanns 
upptaget i statsbudgeten. När ett reservationsanslag avser investeringar 
får medel användas för avsett proj~kt under obegränsat antal år. Projektet 
måste dock ha påbörjats inom tre år från den tidpunkt då anslaget först 
kunde disponeras. 

Beskrivningen av anslagstyperna avser de regler som gäller i förhållan
det mellan riksdagen och regeringen. Riksdagen anvisar anslag till rege
ringen som får disponera ~em enligt de villkor som följer av anslagstypen. 
Regeringen brukar i praktiken inte själv disponera anslagen utan beslutar 
om vilka myndigheter som får disponera dem. Regeringen tilldelar då 
myndigheterna anslag. En myndighet kan i sin tur besluta att en annan 
myndighet får disponera anslaget eller en del av anslaget. Myndigheten 
fördelar då anslaget till den andra myndigheten. 

7 .1.4 Befintliga metoder för överföring 

Det förekommer redan nu att medel som anvisats för ett visst budgetår 
används efter detta budgetårs slut. 

I viss utsträckning förekommer också att myndigheter tar i anspråk 
medel som ännu inte är formellt anvisade, alltså en form av kreditutnytt
jande. Överföring kan användas som ett samlande begrepp för att beteckna 
båda dessa företeelser. I enlighet med regeringens uppdrag har RRV kart
lagt befintliga överföringsmöjlighet1!r. RR V konstaterar alt överföring kan 
ske helt i enlighet med gällande regclsystem. Exempel på sådan överföring 
är reservationer på reservationsanslag, förskjutningar mellan fastställda 
utgiftsramar inom försvaret och utnyttjande av rörlig kredit i riksgäldskon
toret. RR V har dock konstaterat att också otillåtna överföringar förekom
mer i form av finansiella eller bokföringsmässiga transaktioner. 

7 .2 Föredragandens överväganden och förslag 

7.2.1 För- och nackdelar med överföring 

Budgetutredningen och RRV:s rapport. 

Som jag nämnt i det föregående redovisade budgetutredningen några för
och nackdelar med att låta anslagsbehållningar disponeras efter ett budget
års utgång. RRV har i sin redovisning av för- och nackdelar utgått från 
budgetutredningens analys. 

Budgetutredningen framhöll som en nackdel att den från konjunkturpoli

tisk synpunkt viktiga tidsstyrningen av särskilt investeringsverksamheten 
försvåras om myndigheterna i väsentlig omfattning kan förskjuta projekt i 
tiden. RRV påpekar att verkets uppdrag endast avsåg förvaltningsanslag, 
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som visserligen kan användas för mindre investeringar men knappast i den 
utsträckning att det har någon betydelse från stabiliseringspolitisk syn
punkt. 

Att anslagsbehållningar är svåröverskådliga och försvårar information 
om budgetbeloppens verkliga innebörd är en annan nackdel enligt budget
utredningen. Med ett system där överföringsbeloppen redovisas kontinu
erligt i anslagssystemet och publiceras anslagsvis i statsbudgetens utfall år 
för år kan man dock, enligt RRV, uppnå en tillfredsställande överskåd

lighet. 
Budgetutredningen ansåg vidare att det fanns en påtaglig brist på syste

matik i tillämpningen av de skilda anslagstyperna, vilket ibland kunde leda 
till att obetydliga tekniska anslagsjusteringar måste föreläggas riksdagen 
medan regeringen i vissa fall kan medge relativt och absolut sett betydande 
överskridanden. RRV konstaterar att man ibland valt att anvisa medel för 
förvaltningsutgifter över reservationsanslag för att kunna använda ej ut
nyttjade medel under efterföljande budgetår. Detta är fallet bl. a. för vissa 
anslag som är avsedda att täcka hela verksamhetsområden (t. ex. högsko
leanslagen). Eftersom reservationsanslag inte får överskridas ens för öka
de lönekostnader till följd av centrala avtal tvingas man tillgripa mindre 
ändamålsenliga metoder för lönekompensation. En särskild anslagsform 
avsedd för förvaltningsutgifter med inbyggda möjligheter till anslagsspa
rande skulle, enligt RRV, kunna ersätta sådana reservationsanslag för 
förvaltningsutgifter och även i övrigt öka förutsättningarna för ett mer 
ändamålsenligt val av anslagstyp för skilda ändamål. 

Ett incitament till god anslagsberäkning skulle, enligt budgetutredning
en, bortfalla om myndigheterna fick behålla outnyttjade medel. RRV häv
dar att riskerna för "överbudgetering" numera måste bedömas som små 
med hänsyn till att vi snart haft tio år av generella neddragningar av 
förvaltningsanslag. 

Budgetutredningen framhöll slutligen som en nackdel att om outnyttjade 
medel fick behållas skulle principen om att anslagen skall avse verksam
heter under ett budgetår brytas. RRV menar dock att detta är en princip 
som aldrig upprätthållits. Pågående försöksverksamhet med treåriga bud
getramar innebär, enligt RR V, ett definitivt avsteg från principen. 

RRV sammanfattar denna genomgång av eventuella nackdelar med kon
staterandet att om budgetutredningens argument mot överföringar avtagit i 
bärkraft är det naturligt att fördelarna vuxit sig starkare i motsvarande 
grad. 

Budgetutredningen framhöll att ett system där anslagsbehållningar fick 
utnyttjas efter budgetårets utgång skulle leda till ökad administrativ be
vämlighct genom att det blev enklare att hantera förseningar i verksamhe
ten, i faktureringen eller vad gäller utbetalningar. Därvid anser RRV att 
fördelarna ligger djupare än så. Myndigheterna har sedan mitten av 
1970-talet ställts inför hårda finansiella begränsningar. Detta har lett till ett 
ökat tryck på myndigheterna att förbättra produktionsmetoderna och an
passa verksamhetens inriktning. Ett visst mått av finansiell rörelsefrihet 
underlättar en smidig anpassning av produktionen. 

Vidare ansåg budgetutredningen att myndigheternas planering skulle 
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underlättas om de med säkerhet visste att anslagna medel fick utnyttjas 
även efter budgetårets slut. RRV pekar på att myndigheternas anslags
framställningar görs ett till ett och ett halvt år innan den planerade verk
samheten skall genomföras. Om man övergår till ett system med treåriga 
budgetramar förlängs tidsperspektivet ytterligare. RRV menar också att 
med ett krympande utrymme inom ramen för nuvarande ettåriga anslag 
finns en risk för att myndigheterna alltför mycket fokuserar sitt intresse på 
finansiella aspekter i stället för på sakligt sett viktigare verksamhets
aspekter. Ett finansieringssystem :mm är mer flexibelt skulle, enligt RRV, 
minska dessa farhågor. 

Budgetutredningen framhöll också att myndigheterna skulle uppmuntras 
till rationaliseringar och besparingar om de fick behålla insparade medel. 
Vidare skulle köprusher i juni månad kunna motverkas. RR V delar budget
utredningens bedömning. När det gäller frågan om köprusher har RRV 
försökt kartlägga vilken omfattning dessa kan ha. Man har därvid funnit att 
utbetalningsaktiviteten för vissa inköp otvivelaktigt är större vid budget
årsskiftet än under andra delar av året. Den konstaterade skillnaden är 
dock liten sett i relation till de totala förvaltningsutgifterna. Skillnaden 
kan, enligt RRV, bl. a. bero på att många myndigheter väntar med planera
de inköp tills man ser om det finns pengar kvar. RRV menar också att det 
kan finnas en allmän tendens till "verksamhetsrush" strax före semester
perioden, vilket kan ge sig till känr:a som ökade utbetalningar. Således har 
RR V inte kunnat få någon bekräft·~lse på om köprushen innebär att myn
digheterna gör inköp som man eljest inte skulle ha gjort. Man menar också 
att den reala besparingspotentiale 11 troligen är måttlig och knappast kan 
tjäna som huvudmotiv för en anslagsreform. 

RRV påpekar slutligen att förordningen (1985: 498) om avräkning av 
utgifter på statsbudgeten starkt har förbättrat möjligheterna till en korrekt 
anslagsredovisning. Den minskade flexibilitet i myndigheternas anslags
hantering som den emellertid samtidigt lett till medför ett behov av en ny, 
legal och öppet redovisad, överföringsmetod. 

Som slutsats anför RRV att ett överföringssystem torde medföra större 
effektivitet genom att anslagen kan användas bättre. 

Föredraganden 

Jag delar RRV:s principiella syn på behovet av ökad flexibilitet i resursan
vändningen. Remissopinionen är också entydig. Samtliga instanser som 
yttrat sig tillstyrker införandet av ett överföringssystem. Flera remissin
stanser framhåller att ett överföringssystem skulle göra det enklare för 
myndigheterna att klara fluktuatior1er i verksamheten. Det anförs även att 
systemet skulle kunna ge utrymme för administrativa besparingar eftersom 
mycket tid och kraft nu måste ägna:; åt detaljerad uppföljning av medelsan
vändningen kring budgetårsskiftena. Till vad RRV har anfört vill jag foga 
att i den mån ett överföringssystem skulle få några kortsiktiga statsfinan

siella konsekvenser, torde dessa, enligt min bedömning, bli av hanterlig 
omfattning. Samtidigt torde en ökad långsiktighet och större flexibilitet i 
myndigheternas verksamhet få betydande positiva effekter. Överföring av 
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anslagsmedcl kan, särskilt i ett system med treåriga budgetramar för för

valtningsanslag, ge förutsättningar för en ökad finansiell frihet för myndig
heterna samtidigt som statsmakternas möjligheter att långsiktigt styra 
verksamheterna med angivande av mål, inriktning och ekonomiska ramar 
förstärks. Systemet kan även förbättra möjligheterna till en god kassa

hållning inom staten eftersom det medger att myndigheterna kan förskjuta 
anskaffningar i tiden. Samtidigt vill jag dock framhålla att man bör vara 
uppmärksam på vad budgetutredningen anför om risker för att ett överfö
ringssystem blir svåröverskådligt. Budgetutredningens synpunkter torde 

främst ha bäring på anslagsbehållningarna på reservationsanslag för inves

teringar. De kan knappast ha samma betydelse för de relativt begränsade 

belopp som kan bli aktuella i ett överföringssystem för förvaltningsanslag. 

Det är trots detta viktigt att den tekniska lösningen för överföring av 
anslagsmedel mellan budgetår utformas så att riksdagens och regeringens 
behov av insyn och överblick tillgodoses. Ett annat viktigt krav är att 
systemet skall medge en fortsatt utveckling mot ökad ekonomisk ram

styrning av myndigheterna. Systemet bör utformas så att det i princip blir 
självreglerande, dvs. det skall inte i nämnvärd omfattning leda till en ökad 
arbets- och beslutsbörda för riksdagen och regeringen. 

Jag återkommer senare i mitt anförande till hur ett system för överföring 
närmare bör utformas. 

7.2.2 För- och nackdelar med kredit på anslag 

Enligt min mening är det viktigaste syftet med ett överföringssystem att få 
en praktisk ordning som gör det möjligt för myndigheterna att, om man 
finner det lämpligt från effektivitetssynpunkt, spara medel för användning 
under ett senare budgetår. I vissa fall kan det emellertid finnas goda skäl 
att vidta kostnadskrävande åtgärder, t. ex. göra investeringar som under 
överskådlig tid och på goda grunder beräknas medföra kostnadsminskning
ar i verksamheten, utan att medel har sparats för sådana åtgärder. Jag 
anser att myndigheterna bör ges vidgade möjligheter att löpande besluta 
om rationaliseringsinvesteringar utan att regeringen och riksdagen skall 
behöva ta ställning och bevilja särskilda medel för ändmålet. Detta ligger i 
linje med strävandena att vidga möjligheterna för myndigheterna att på 
egen hand ta ansvar för verksamheten. Ett smidigt sätt att åstadkomma 
sådana möjligheter skulle kunna vara att införa en möjlighet att få kredit på 
anslags medel. 

RRV har utrett för- och nackdelar med anslagskredit. Därvid konstate
rar RRV att de allmänna skäl som gäller för ett överföringssystem är giltiga 
för såväl anslagssparande som anslags kredit. Vidare anför RRV att 
överskridanden på förvaltningsanslag i dag förekommer i samma utsträck
ning som underutnyttjanden. Om ej utnyttjade medel kanaliseras via an
slagssparande i ett överföringssystem bör man i konsekvens härmed också 
kanalisera överskridanden. Möjligheterna för myndigheterna att själva 
kunna finansiera smärre investeringar av projekttyp, t. ex. inom en treårig 
budgetram, är ett ytterligare motiv. En anslagskredit är också viktig för att 
återställa det utrymme för flexibel anslagshantering som försvann i och 
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med de nya reglerna för avräkning av utgifter mot anslag. Av dessa skäl 
förordar RRV att överföringssystemet också skall omfatta anslagskredit. 

Flertalet remissinstanser har uttalat sig i frågan och samtliga tillstyrker 
att en kreditmöjlighet införs. Att man skulle kunna göra mindre investe
ringar utan omfattande omprioriteringar i den löpande verksamheten samt 

att man lättare än nu skulle kunna l1antera fluktuationer i verksamheten är 
argument som framförs. 

Enlig min mening bör en begränsad kreditmöjlighet kunna bidra till att 
befästa den ökade flexibiliteten utan att systemet för den skull behöver bli 
svåröverskådligt. Jag vill dock åter understryka att syftet med ett överfö

ringssystem i första hand är att öka flexibiliteten i medelsanvändningen 
genom möjligheterna till anslagssparande. Myndigheterna bör alltså, t. ex. 
i samband med rationaliseringsinvesteringar, sträva efter att under ett eller 
Oera budgetår spara medel för sådana ändamål. Kreditmöjligheten bör 
således utnyttjas för investeringar endast om de bedöms som mycket säkra 
och beräknas ge snabb effekt i form av kostnadsminskningar. I annat fall 
skulle den ökade flexibilitet som reformen syftar till snabbt gå förlorad. 

Genom att en utnyttjad anslagskredit automatiskt blir en belastning på 

kommande budgetårs medelsutrymme kan kreditmöjligheten bli ett incita
ment för myndigheterna att i högre grad än nu planera och löpande följa 
upp sin medclsförbrukning. 

En i förhållande till anslagets storlek begränsad anslagskredit torde. 
under de angivna förutsättningarna, inte ens på kort sikt kunna leda till 
några mer omfattande negativa statsfinansiella konsekvenser. Långsiktigt 
skall kreditutnyttjande under ett eller flera budgetår jämnas ut mot lägre 
medelsförbrukning under de påföjande budgetåren. Huvudsyftet skall 
vara att krediter utnyttjas för att möta naturliga l'ariationer i 1•erksamheten 

och för planerade rationaliseringsinvesterinJ!ar. Jag räknar med att möjlig
heterna till anslagskredit och anslagssparandc tillsammans kommer att 
leda till ett minskat behov av tillfälliga medelstillskott (engångsanvisning
ar) för investeringar för förvaltningsändamål. 

Även om det finns goda skäl a:.t tro att myndigheterna kan utnyttja 
systemet på avsett sätt. kan det emellertid inte helt uteslutas att det 
uppkommer en situation där flera myndigheter snabbt når kreditgränsen 
och ligger kvar på denna nivå år efter år eller t. o. m. överskrider den. 
Systemet skulle då ha förfelat sill: syfte. Kreditmöjligheten bör därför 

prövas särskilt noga i en försöksverksamhet med överföring. Jag återkom
mer senare till denna fråga (avsnitt 7.3.5). 

7 .2.3 Studerade tekniska lösningar 

Inom ramen för regeringens uppdrag har RR V studerat några tekniska 

lösningar för överföring av anslagsrnedel mellan budgetår, såväl inom som 
vid sidan av anslagssystemet. En tänkbar teknisk lösning vid sidan av 
anslagssystemet är att spar- och kreditbelopp enbart registreras i myndig

hetens balansräkning som en fordran på, resp. skuld till, statsvcrkcts 
checkräkning. En annan variant är att fordran och skuld samtidigt registre-
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ras på konto i riksgäldskontoret, riksbanken eller i postgirot. RRV konsta

terar att överföring av medel vid sidan av anslagssystemet innebär ett 

avsteg från de regler för återredovisning av statsbudgetens utfall som 

hittills gällt. När spar- eller kreditbeloppet avräknas mot anslaget förlorar 

beloppet sin karaktär av anslagsmedel och övergår till att bli en bokförings

mässig tillgång eller skuld i den enskilda myndighetens balansräkning. 

Anslagsredovisningens informations värde blir minst sagt tvivelaktigt. Följ

aktligen krävs ett helt nytt informationssystem vid sidan av anslagsredo
visningen. Vidare skulle antalet bctalningsrörelser utanför statsbudgeten 

öka med ökande skillnader mellan utfallet på statsverkets checkräkning 

och statsbudgetens utfall som följd. RRV avstyrker därför ett överförings

system vid sidan av anslagssystemet. 

Också lösningar inom anslagssystemet med utnyttjande av nuvarande 

anslagstyper har påtagliga brister. Anslagstypenfi'irslagsanslag går inte att 

använda annat än om anslagstypen modifieras i flera avseenden. Att fast

ställa spar- och kreditbelopp kräver komplicerade rutiner. Regelsystemet 
för redovisning och anslagsavräkning måste omarbetas. Användningen av 
resermtionsanslag för förvaltningsutgifter har redan idag komplikationer 
på de områden där detta förekommer, bl. a. till följd av svårigheterna att ge 

kompensation för avtalsenliga lönemerkostnader. Kreditmöjligheter skulle 
kräva att särskilda "låneanslag" fördes upp i statsbudgeten. 

Försvarssektorns överföringssystem har, med hänsyn till de speciella 
förutsättningar som gäller för detta, inte närmare analyserats av RRV. 

Systemet förutsätter bl. a. att riksdagen årligen bemyndigar regeringen att 

justera utgiftsramarna. Överföringen fungerar således inte med den auto

matik som nu är önskvärd. 
Enligt RRV :s bedömning är ett överföringssystem inom anslagssystemet 

definitivt att föredra. Samtidigt menar RRV att detta kan ske endast med 
en ny anslagstyp eller om någon av de nuvarande anslagstyperna modi

fieras för ändamålet. Frågan är då om dessa behövs i nuvarande form för 
andra ändamål än förvaltningsutgifter. RRV konstaterar att så är fallet. 
Förslagsanslag är väl ägnade för regelstyrda transfereringar och reserva
tionsanslag för investeringsutgifter. En ny anslagsform mi:d villkor som är 
direkt avpassade för förvaltningsutgifter bör diirför tillskapas. 

Anslagstypen obetecknat anslag är med de grundläggande villkor som 

gäller inte aktudl att modifiera för överföring. Däremot menar RRV att för 
de ändamål som denna anslagstyp används borde det gå utmärkt att använ

da nagon av de andra anslagstyperna. Att låta obetecknade anslag utgå ur 
systemet kan därför övervägas. 

Mot bakgrund av RRV :s analys anser jag att ett överföringssystem bör 
fungera inom ramen för anslagssystemet. Jag delar RRV:s bedömningar 

vad gäller nackdelarna med ett system med överföring vid sidan av stats

budgeten. Enligt min mening vore det särskilt olämpligt om ett nytt infor
mationssystem vid sidan om den ordinarie anslagsredovisningi:n skulle 

behöva konstrueras. En förutsättning för att möjligheter till överföring 

skall kunna införas är att systemet i hög grad kan fungera automatiskt med 

goda möjligheter till insyn, kontroll och överblick från statsmakernas sida. 

Detta kan inte åstadkommas vid sidan av anslagssystemet annat än om ett 
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nytt informationssystem byggs upp. Enligt min mening kan emellertid en Prop. 1986/87: 100 
särskild ny anslagstyp konstruera~. med för ändamålet avpassade villkor Bil. I 
och med ett minimum av förändringar i budgetprocessen, anslagsberäk-
ningarna och redovisningssystemet. Också remissinstanserna delar över 
lag denna uppfattning. Jag förordar därför en sådan lösning. 

Det ankommer på riksdagen att besluta om införande av en ny anslags
typ och de grund villkor som skall vara förknippade med denna. Regering
en bör däremot ha stor frihet att b1:sluta om de närmare villkor som skall 
gälla för myndigheterna, t. ex. spar- och kreditgränser samt rutiner för 
återredovisning. Som jag senare återkommer till finns det niimligen anled
ning att pröva vissa av dessa niirmare villkor i en försöksverksamhet. 

Särskilt under försöksverksamheten bör regeringen ha stort utrymme för 
att vid behov kunna ändra dessa villkor. 

Vad gäller anslagstypen obetecknat anslag anser jag inte att det för 
närvarande finns skäl att föreslå att denna skall utgå ur anslagssystemet. 

7.2.4 l<"örslagen till riksdagen 

Mitt förslag: En ny anslagstyp, benämnd ramanslag, införs. Under 
ramanslag får genom underutnyttjande medel sparas för förbrukning 

under senare budgetår, resp. genom överskridande utnyttjas en 

kredit på nästkommande budgetårs anslag. Ett sparat belopp läggs 
till och en utnyttjad kredit dras ifrån myndighetens medelsram för 
nästa budgetår. Vidare skall ramanslag, efter beslut av regeringen, 
kunna kompenseras för avtalsenliga lönemerkostnader genom en 
slutlig omräkning, vilket ger en utgångspunkt för att beräkna och 

fastställa övcrföringsbelopp. Regeringen skall därutöver ha rätt att 
på ramanslag låta redovisa merntgifter och besparingar mot stats
budgeten. I regleringsbrev för ramanslag skall regeringen kunna föra 
upp såväl ramposter som förslagsposter och obetecknade poster. 
Blandade anslagsposter under ramanslag skall dock i princip undvi

kas. 

RRV:s förslag: Den av RRV förordade lösningen överensstämmer med 

mitt förslag. 
Eftersom den nya anslagstypen förutsätter att anslaget utgör en ram från 

vilken överföringsbelopp kan beräknas föreslår RRV att anslagstypen be

nämns ramanslag. Om ramanslaget har överskridits uppkommer således en 
anslagskredit och om det har underutnyttjats uppkommer ett anslagsspa

rande. Anslagskredit och anslagssparande utgör med en sammanfattande 
benämning överföringsbelopp, vilket räknas av resp. läggs till nästkom
mande budgetårs medelsram. Rätten att spara medel eller utnyttja en 
anslagskredit kan begränsas, t. ex. t;ll en viss procentsats av ramanslagets 

anslags belopp. 

Möjligheten att under ramanslag låta redovisa merutgifter mot statsbud

geten förutsätts föras över till en myndighet endast efter beslut av regering

en i varje särskilt fall. 62 



Det under ramanslaget anvisade beloppet beräknas med hänsyn till pris- Prop. 1986/87: 100 

och löncutveckling på samma sätt som nu sker i fråga om anslag till Bil. l 

förvaltningskostnader. om inga förändringar görs i denna teknik. Detta 
innebär att vid löneomräkningen i budgetarbetet i regeringskansliet tas 

endast hänsyn till de löneavtal som är kända vid anslagsheräkningen. 

Löneomräkningen kompletteras genom en slutlig omräkning. Den slutliga 
omräkningen anpassas till den teknik för pris- och löneomräkning som 

tillämpas vid varje tidpunkt. 
Under ramanslaget skall det vara möjligt att ha såväl ramposter som 

förslagsposter och obetecknade poster. Även reservationsposter kan rent 
tekniskt tas upp under ramanslag. Vid ett ramanslag med blandade poster 

kan anslagssparande och merutgifter samt anslagskredit och besparing 

förekomma på skilda poster under anslaget. Skilda poster under ramansla
get bör därför i princip behandlas som separata anslag i den detaljerade 

anslagsredovisningen. 

Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av samtliga remissinstanser. Fle
ra av dem yttrar sig mycket positivt och menar att förslaget är väl ägnat att 
möta myndigheternas behov av större flexibilitet i medelsanvändningen. 
Några invändningar mot systemet i dess grundläggande delar framförs 

över huvud taget inte. 
Skälen för mitt förslag: Jag anser att RRV:s förslag är välavvägt. Genom 

att det ansluter till en befintlig begreppsapparat och genom att all registre
ring kan ske i det ordinarie systemet för anslagsredovisning blir systemet 

enkelt och överskådligt. Systemet kan också införas utan att anslagsberäk
ningarna eller budgetprocessen i övrigt behöver ändras. Riksdagens ställ
ningstaganden i anslagsfrågor påverkas inte heller. eftersom det ur riksda
gens synvinkel i praktiken är fråga om medelsanvisning i stort enligt 
samma förutsättningar som idag gäller för förvaltningsutgifter under för
slagsanslag. Den stora skillnaden i förhållande till nuvarande ordning blir 
att regeringen· kan medge myndigheterna möjligheter till anslagssparande 
och anslagskredit. Merutgifter och besparingar mot statsbudgeten kan 
silledes redovisas som nu. 

Kompensation för ökade lönekostnader till följd av löneavtal skall som 
nu kunna utgå i den utsträckning regeringen bestämmer. I nuvarande 
system med förslagsanslag sker detta genom att regeringen kan medge 
myndigheterna att inom vissa gränser överskrida sina anslag. Systemet 
med ramanslag innebär en något annorlunda anslagsteknisk lösning. Kom
pensationen utgår då istället genom att regeringen kan medge en slutlig 
omräkning av ramanslagen. Omräkningen skall vara en del av riksdagens 
anslagsanvisning men iir vid anvisningen inte känd till beloppet. Utöver 
vad som följer av den slutliga omräkningen skall med ett undantag några 
ramjusteringar inte kunna komma i fråga. Undantaget är att regeringen 
som hittills skall ha möjlighet att innehålla lönemedel i samband med 

arbetsmarknadskonflikter på det statliga avtalsområdet. Jag återkommer 
till frågan om kompensation till följd av höjda lönekostnader senare i mitt 

anförande. 
I enstaka fall kan det finnas skäl för regeringen att tilldela en myndighet 

medel under löpande budgetår för att täcka tillfälliga kostnader som upp- 63 



kommit utanför myndighetens kontroll. Det kan t. ex. gälla tillfälliga ar
betsuppgifter som lagts på myndi~;heten, omfattade skada på inventarier 
eller utrustning m. m. Sådana fall klaras i dag, när medel anvisas över 
förslagsanslag, genom att regeringc::n medger överskridande. Det kan vara 

praktiskt att ha motsvarande möjligheter för ramanslag genom möjligheten 
att redovisa merutgifter på statsbudgeten. Jag vill betona att denna möjlig
het endast bör utnyttjas i undantagsfall. Merutgifterna skall inte belasta 
myndighetens anslag påföljande år i form av en anslagskredit, och de skall 

redovisas skilt från överföringsbeloppet. De skall heller inte påverka an
slagsbeloppet - ramen. 

Om ramanslaget underutnyttjas med mer än ett högsta belopp som får 
föras över som anslagssparande skall den överskjutande delen utgöra en 
besparing mot statsbudgeten. Att på ramanslag redovisa besparingar mot 
statsbudgeten blir endast aktuellt om en myndighet sparar mer medel än 
vad som med en given spargräns får föras över som anslagssparande till 
nästa budgetår. Under den försöksverksamhet med överföring som jag 
redovisar senare i mitt anförande, bör det inte sättas någon sådan gräns för 
anslagssparandet. Därmed skulle det inledningsvis inte komma att redovi
sas några besparingar mot statsbudgeten. Möjligheten att senare införa 
gräns för anslagssparande bör dock, enligt min mening, stå öppen. 

Påpekas bör att uttrycket besparing mot statshud{(eten är ett begrepp 
som hör samman med anslagsredovisningen och som bör skiljas från 
sådana besparingar som beslutas av statsmakterna då anslagen beräknas 
och fastställs. 

Som framgår av redovisningen av RRV:s förslag kan. rent tekniskt. 
blandade anslags poster föras upp under ramanslag. I enstaka fall kan det 
finnas anledning att ha kvar möjligheten att i regleringsbrev föra upp 
förslagsposter och obetecknade poster under ramanslag. Detta kan gälla 
t. ex. när regelstyrda mindre transfereringar av praktiska skäl beräknas 
och förs upp under anslag för förvaltningsändamål i stället för att föras upp 
under egna anslag i statsbudgeten. Att under ett ramanslag föra upp reser
vationsposter finner jag däremot direkt olämpligt, bl. a. eftersom det skulle 
leda till oklarheter i återredovisningen på anslagsnivå. Enligt min mening 
bör detta därför inte vara tillåtet. Även om det är möjligt rent tekniskt att 
föra upp förslagsposter och obetecknade poster under ramanslag anser jag 

att systemet skulle vinna i enkelhet och överskådlighet om ramanslag 
endast innehåller ramposter. Enligt min mening måste därför i normalfallet 
blandade anslagsposter under ramanslag undvikas. Anslagets karaktär av 

ekonomisk ram kommer då också att understrykas. 
Sedan flera år tillbaka har det varit statsmakternas ambition att minska 

den ekonomiska detaljregleringen av myndigheterna. I samband med bud

getreformen år 1980 minskades antalet anslagsposter under förvaltnings
anslag högst väsentligt och även under tiden därefter har vissa ekonomiska 
begränsningar tagits bort. Enligt min mening finns det nu skäl och möjlig

heter att ta ett steg mot en ytterligare avreglering. Detta skulle få konse

kvenser för främst lokalkostnaderna som hittills oftast förts upp under en 

separat förslagspost vid sidan av förvaltningskostnadsposten. Jag åter

kommer till denna fråga senare i mitt anförande. 
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7. 3 Ytterligare information till riksdagen 

Jag övergår nu till att redovisa mina förslag till hur regeringen bör hantera 
överföringssystemet. Det bör därvid ankomma på regeringen att besluta i 

dessa frågor. 

7.3.1 Spar· och kreditgränser, räntebeläggning m. m. 

I uppdraget till RRV slogs fast att ett överföringssystem bör utformas så att 

systemet blir överskådligt. Det borde inte i väsentlig utsträckning inskrän

ka statsmakternas möjligheter att fördela resurser i tiden. Slutligen borde 

det inte finnas något utrymme för myndigheterna att under flera år acku

mulera anslagssparande i så stor utsträckning att man skaffar sig ett från 
statsmakternas sida icke önskat handlingsutrymme. Mot denna bakgrund 

har RRV analyserat behovet av att sätta gränser för anslagssparande och 

an slagskredit. 
När det gäller anslagssparande konstaterar RRV att det, med hänsyn till 

den restriktiva budgetprövning som gjorts under en längre tid och att 
denna restriktivitet troligen måste gälla för lång tid framöver, knappast 

finns utrymme för myndigheterna att spara medel i sådan utsträckning att 
systemet blir svåröverskådligt eller väsentligen inverkar på statsmakternas 

möjligheter att styra resursförbrukningen över tiden. Merparten av myn

digheternas utgifter, t. ex. utgifterna för löner och lokaler, kan inte styras i 

tiden. Myndigheternas faktiska spelrum för förskjutningar i sina betalning
ar kan uppskattas till i genomsnitt ca 2,5 % av förvaltningsanslagen. RRV 

anser att riskerna vid anslagssparande med avseende på statsmakternas 
resursstyrning är ringa, men framhåller att den försöksverksamhet som 

RRV föreslår får visa om någon spargräns. uttryckt som procent av tillde

lat rambelopp, bör införas. Om man finner att så är fallet kan en sådan 
spargräns enkelt införas i regelsystemet. 

Ingen av de remissinstanser som yttrat sig i frågan har några direkta 
invändningar mot ett obegränsat anslagssparande. Några påpekar dock att 
det faktiska utrymmet för att spara anslagsmedel är så litet att det för deras 
egen del skulle vara tillräckligt med en låg spargräns. 

Enligt min mening är RRV:s slutsatser rimliga. Det faktiska utrymmet 
för förskjutningar av utgifter torde i normalfallet vara så begränsat att det 
inte i någon mer väsentlig omfattning kan inverka på statsmakternas möj
ligheter att styra resursförbrukningen i tiden. Jag förordar därför obegrän

sade sparmöjligheter tills vidare. Om det senare, t. ex. efter en försöks

verksamhet, av något skäl skulle visa sig finnas anledning att generellt eller 
för enstaka myndigheter införa en spargräns kan regeringen med föresla

gen utformning av ramanslagstypen genom enkla åtgärder införa en sådan 
begränsning. Jag vill i detta sammanhang peka på att det t. ex. i samband 

med organisationsförändringar förekommer att underlaget för anslagsbe

räkning delvis kan vara något osäkert. Detta kan få till följd att berörd 

myndighet inte behöver utnyttja anvisade medel fullt ut. Det bör i sådana 

fall finnas skäl att binda en del av medlen under anslaget till regeringens 
disposition eller att begränsa anslagssparandet. 

5 Riksdugen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga I 
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Vad gäller gränser för utnyttjande av anslagskredit är problemet annor
lunda. RRV konstaterade att man härvidlag riskerar ett tidigareläggande av 
finansieringskrav som kan leda till ett ökat upplåningsbehov. Det finns 
också en viss risk för svårigheter i avvägningarna mellan finansiella krav 
på en "skuldsatt" myndighet och rnmhällspolitiska prioriteringar av annan 
natur. RRV föreslår därför en gräns för anslagskrediter. Kreditgränsen 
bör, enligt RRV, sättas relativt högt i försöks verksamheten, förslagsvis till 
7 % av rambeloppet. Därefter bör utvecklingen följas noga och om flertalet 
försöksmyndigheter visar en tendens att snabbt närma sig taket kan det 
vara lämpligt att ompröva procent>atsen. 

Förslaget att begränsa anslagskrediten tillstyrks i stort av remissinstan
serna. Någon av dem menar att anslagskrediten i princip bör vara obegrän
sad men att regeringen bör ha möjlighet att i undantagsfall justera ett 
omotiverat stort kreditulnyttjand(: i samband med den årliga budgetbe
handlingen. I något fall förordas en högre gräns för anslagskrediter, men 
flertalet myndigheter accepterar RRV:s förslag. 

Jag anser att kreditmöjligheterna bör vara begränsade. Det ligger varken 
i myndigheternas eller statsmakternas intresse att myndigheterna skall ha 
möjlighet att ackumulera stora am lagskrediter. En stram budgetprövning 
av förvaltningsanslagen måste göras för överskådlig tid. För många myn
digheter torde detta innebära att de även i fortsättningen kommer att 
arbeta med realt krympande resursramar. Under de senaste åren har för 
många myndigheter tillämpats ett huvudförslag som inneburit 5 % real 
neddragning av anslagen på tre år. Om en myndighet därtill skulle ådra sig 
en hög anslagskredit skulle detta til.lsammans med ett fullt uttag av huvud
förslaget leda till betydande svårigheter för myndigheten att inom över
skådlig tid uppnå ett anslagssparande. Jag anser därför att kreditgränsen 
bör sättas lägre. Enligt min mening bör för ramposter under ramanslag en 
kreditgräns om högst 5 % komma ifråga under den försöksverksamhet som 
jag senare återkommer till. Kreditgränsen bör fastställas individuellt för 
varje myndighet. För vanliga förvaltningsmyndigheter med en övervä
gande del av sina totala resurser kortsiktigt bundna i löner bör gränsen 
sättas lägre än 5 % . 

Kreditgränsen är ett uttryck för hur stor anslagskredit som skall vara 
tillåten. Om en rampost, justerad med anslagssparande eller anslagskredit 
från föregående budgetår, överskrids över kreditgränsen skall emellertid 
även den överskjutande delen belasta nästa budgetårs anslagsutrymme och 
redovisas som en anslagskredit. Utöver detta förutsätts att ett sådant 
överskridande leder till en revisionsanmärkning som, särskilt om det upp
repas, bör föranleda regeringen att överväga ytterligare åtgärder. 

Erfarenheter från försöksverksamheten kan föranleda regeringen att 
överväga att föreslå riksdagen att besluta om en kreditgräns inom vilken 
regeringen kan medge anslagskredic:er. 

RRV har också analyserat värdet av att räntebelägga utnyttjade an
slagskrediter. Verket menar att det finns såväl principiella som tekniska 
hinder för detta. Att använda ränta som styrmedel förutsätter ett lönsam
hetskriterium, vilket saknas för normala förvaltningsmyndigheter som fi
nansieras med skattemedel över anslag. Det är också tekniskt komplicerat 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. l 

66 



att beräkna ränta i nuvarande ekonomiadministrativa system. En anslags
kredit, uttryckt som ackumulerad negativ överföring, existerar konkret 
bara i det ögonblick den räknas fram och registreras. Skulden finns inte i 
reell bemärkelse när myndigheten vid ingången av ett nytt budgetår fått 
dispositionsrätt till nya anslagsmedel. Mot denna bakgrund avstyrker RRV 
att anslagskrediten räntebeläggs, men man pekar samtidigt på att RRV i 
annat sammanhang utreder möjligheterna att, t. ex. via myndighets- eller 
anslagskonton i postgirot, införa en generell räntefaktor i det statliga 
betalningssystemet. Ett sådant system skulle ändra förutsättningarna för 
ränta på anslagskredit. 

Frågan berörs inte närmare av remissinstanserna. 
Jag delar de invändningar som RRV anför mot att nu införa ränta på 

utnyttjad anslagskredit. På längre sikt bör införande av en generell ränte
faktor i det statliga betalningssystemet kunna övervägas. En sådan ränte
faktor skulle allmänt sett kunna bidra till att man kom ifrån de olägenheter 
som finns genom att såväl räntefria anslagsmedel som räntebärande av
giftsmedel förekommer samtidigt i den statliga verksamheten. Den skulle 
även kunna bidra till en bättre hushållning med anslagsmedel. Ett arbete 
med att se över det statliga betalningssystemet pågår inom RRV, som 
också i detta sammanhang avser att utreda tekniska lösningar för en sådan 
räntefaktor. 

7.3.2 Redovisning av spar- och kreditbelopp 

Av särskild vikt. i ett överföringssystem är att såväl myndigheterna som 
statsmakterna skall ha en god överblick över hur systemet utnyttjas. RRV 
har därför analyserat behovet av att förändra statsbudgetens uppställning 
och av att återredovisa utfallet på skilda nivåer. 

Vad gäller statsbudgetens uppställning föreslår RR V att ramanslagens 
överföringsbelopp behandlas på samma sätt som reservationerna på reser
vationsanslag. De bör därvid föras in under rubriken Beräknad övrig 
medelsförbrukning, eventuellt på en egen rad i uppställningen. 

Med begreppet återredovisning avser jag i det följande hur uppgifter ur 
redovisningssystemet presenteras för statsmakterna och myndigheterna. 

Beträffande återredovisningen av statsbudgetens utfall. vilken i första 
hand sker genom RRV:s publikation Statsbudgetens utfall, föreslår RRV 
att en ny kolumn införs i denna som utvisar slutligt omräknat rambelopp 
till följd av medgiven kompensation för avtalsenliga lönemerutgifter. Här
igenom kan också ett tidigare av riksdagen framfört önskemål tillgodoses. 
Vidare kan man ta fasta på att reservationer på reservationsanslag är en 
form av överföringsbelopp. RRV föreslår därför att man i utfallet använder 
det generella begreppet överföringsbelopp varigenom de nuvarande ko
lumnerna för ingående resp. utgående reservation, med ändrade beteck
ningar, kan användas också för återredovisning av ramanslagens överfö
ringsbelopp. 

Om ett ramanslag har anslagsposter med olika beteckning krävs att 
utfallet på varje anslagspost återredovisas separat, vilket enkelt kan ske i 
en särskild anslagsvis uppställd publikation. 
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Frågorna om hur återredovisningen skall utformas berörs inte av remiss
instanserna. 

Jag anser att RR V: s förslag är lämpliga som en utgångspunkt för att 
utforma den åtem:dovisning som förutsätts ske i den föreslagna försöks
verksamheten. Enligt min mening torde den föreslagna återredovisningen 
svara väl mot riksdagens. regeringens och myndigheternas behov av över
blick. insyn och kontroll. Den nödvändiga informationen kan åstadkom
mas genom relativt enkla ändringa i nuvarande återrapportering. Försöks
verksamheten får utvisa om det finns skäl att utveckla återrapporteringen 
ytterligare. 

7 .3.3 Former för att kompensera myndigheterna för ökade löneutgifter till 

följd av nya löneavtal 

Förvaltningsanslag beräknas idag med utgångspunkt i den lönenivå som är 
känd då regeringens budgetförslag utarbetas. För ökade löneutgifter till 
följd av löneavtal som sluts senare ges myndigheterna vanligen kompensa
tion genom att regeringen, genom en generell överskridandeförordning 
eller i särskilda regeringsbeslut, medger att anslagen får överskridas med 
belopp som motsvarar utgiftsökningen. När medel för förvaltningskost
nader i dag anvisas över reservationsanslag kompenseras berörda myndig
heter för de avtalsenliga lönemcrutgifterna genom omföring från ett s. k. 
täckningsanslag under sjunde huvudtiteln. 

När kompensation skall utgå i ett system med ramanslag måste den 
faktiska mcdelsförbrukningen relateras till ett slutligt beräknat anslagsbe
lopp i syfte att fastställa överföringsbeloppcn. Systemet med ramanslag 
kan, enligt RRV, i övrigt fungera :Jtan att de nuvarande rutinerna för hur 
lönemerutgifterna beräknas och fi.~-r hur regeringen medger kompensation 
ändras. Ramanslagstekniken skulk således vara neutral vad avser beräk
ningsunderlag o<.:h kontrollmöjligh,~ter. Behovet av att omföra medel från 
täcknings anslaget bortfaller dock i de fal! man övergår från att anvisa 
förvaltningsmedel över reservationsanslag till att anvisa dem över raman

slag. 
Flera remissinstanser tar upp friigan om kompensation för avtalsenliga 

lönemcrkostnader. Några myndigheter framhåller att man löpande bör få 
underlag för att beräkna effekterna av nya avtal och att ett sådant underlag 

ges tidigt. 
Enligt min mening bör man sträva efter att ge myndigheterna informa

tion om vad <.:entrala löneavtal innebär i form av ökade löneutgifter för 
resp. myndighet snarast möjligt efkr det att avtalen slutits. Genom att det 

föreslagna ramanslaget medger tleKibilitet kan ett visst mått av schablon

mässighet accepteras. Möjligheterna att utveckla en särskild rutin för 

beräkning av avtalsenliga lönemerkostnader som skulle ge större preci
sion, snabbhet o<.:h ökad automatik i förhållande till dagens system stude
ras för närvarande i regeringskansliet. Enligt vad jag har inhämtat torde det 

finnas goda möjligheter att, med lecining av uppgifter från statens arbetsgi

varverk, utforma en rutin som kan ge myndigheterna bättre information 
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och samtidigt ge regeringen och revisionen tillförlitliga kontrollmöjlighe

ter. 
En generell tillämpning av öve1föringssystemet underlättas, enligt min 

mening, väsentligt om kompensationen för avtalsenliga lönemerkostnader 

kan fast.ställas under löpande budgetår pa ett smidigare sätt än idag. 

Diiremot kan den faktiska löneomräkningen under budgetarbetet i rege
ringskansliet ske som hittills. Möjligheterna för regeringen att besluta om 

att kompensation för visst avtal inte skall utgå eller endast utgå i begränsad 

utsträckning kvarstår oförändrade. 

7 .3.4 Behandling av lokalkostnader på ramanslag 

Jag har redan nämnt att blandade anslagsposter under ramanslag bör 

undvikas, bl. a. för att befästa övcrblickbarheten i överföringssystemet 

och för att understryka anslagstypens karaktär av ekonomisk ram utan 
onödig ekonomisk detaljreglering. Härutöver anför RR V ytterligare skäl 

för att föra in lokalkostnaderna under samma post som förvaltningskost

nader i övrigt. I dag förs lokalkostnaderna vanligen upp som en separat 

förslagspost under förslagsanslag. RR V menar att lokalkostnaderna är en 

stor utgiftspost och att det är väsentligt att de återhållande faktorer som 
inverkar på andra resursslag också får inverka på lokalkostnaderna. Vi

dare anförs att även kostnaderna för lokaler är påverkbara även om det 

ofta är först på längre sikt. Ofta kan kostnaderna för värme. vatten m. m. 

påverkas redan kortsiktigt. Det är också viktigt att myndigheterna ges 

incitament att utöva ett kostnadstryck på lokalhållaren. RRV menar dock 
att verkets konkreta förslag i detta sammanhang är neutralt för lokalbru
karna jämfört med nuvarande system. Man förutsätter nämligen att an
slagsberäkningen av ramanslagen skall ske med utgångspunkt i byggnads

styrclsens förhandsavisering av lokalhyrorna på samma sätt som idag, men 
att hyreshöjningar under löpande budgetår skall belasta byggnadsstyrel

sens anslag i stället för att som nu tas ut som överskridande på resp. 
lokalbrukares anslag. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker, ofta dock med förbehåll för att 

hyreshöjningar inte skall belasta ramanslaget och att lokalbrukarna ges 
reella möjligheter att påverka sin egen lokalanvändning och hyrcsnivå. 

Man trycker ofta på att om myndigheterna skall ges ett större ansvar för 
sin lokalhållning måste man också ges större befogenheter. Några remiss
instanser är direkt negativa till RRV:s förslag hl. a. med hänvisning till att 

man har lokaler med en speciell utformning och att man själv i vissa fall 

svarar för sin lokalhållning genom direkthyrning av lokaler för vilka hyres
nivån förväntas stiga kraftigt. 

Denna fråga har också behandlats av en arbetsgrupp inom finansdepar

tementet med uppgift att se över hyressättningen i statliga lokaler och 

lokalkostnaderna i myndigheternas budget. I en rapport (Os Fi 1986: 28) 

Statliga lokalkostnader föreslår arbetsgruppen en försöks verksamhet med 

lokalkostnader under samma anslagspost som övriga förvaltningskost
nader. 
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Jag delar RRV:s och arbetsgruppens uppfattning att lokalkostnaderna Prop. 1986/87: 100 
för normala förvaltningsmyndigheter under försöksverksamheten med Bil. l 
ramanslag bör föras upp under ~amma post som förvaltningskostnader i 
övrigt. En strävan att åstadkomma ytterligare avreglering av den ekono-
miska styrningen inom större ekonomiska ramar är naturiig. Åtgärden bör 
också ses som en ytterligare markering av att lokaler från myndigheternas 

synpunkt inte är en fri resurs. För att möjliggöra en sådan ordning bör ett 
system prövas där de lokalhållande myndigheterna aviserar och debiterar 
lokalbrukarna en totalhyra som innefattar kallhyra, förbruknings- och 

driftskostnader. Fördyringar till följd av stigande bränslepriser etc. skall 
bäras av den lokalhållande myndigheten. Minskade kostnader skall på 
motsvarande sätt komma till uttryck som besparingar hos lokalhållaren. 
Den aviserade totalhyran får alltså endast frångås vid väsentliga lokalför
ändringar. Enligt min mening bör myndigheterna ha möjlighet att göra 
besparingar genom minskad lokalanvändning. Myndigheterna måste där-
vid ges större möjligheter än nu att påverka sitt lokalutnyttjande. Hur detta 
kan utformas kommer jag senare att redogöra för i min framställning om 
anslag till byggnadsstyrelsen. Ett sådant system. som jag här har redogjort 

för. skulle öka utbytbarheten meiolan lokalkostnader och andra resurser. 
Jag vill dock understryka det anget:.igna i att det statliga lokalbeståndet 
utnyttjas effektivt och att inte stat·~r. åsamkas ökade kostnader till följd av 
kostnadsminskningar för de enskilda myndigheterna. 

7.3.5 Försöksverksamhet 

RR V bedömer att den föreslagna lösningen för överföring är tämligen 
okomplicerad rent tekniskt. Om det ändå skulle uppstå någon oförutsedd 
komplikation kan den troligen lö:;as genom enkla korrigeringar. Det är 
däremot betydligt svårare att i förväg bedöma hur de skilda aktörerna i 
budgetprocessen kommer att agera. Sådana viktiga faktorer kan bara be
dömas på grundval av praktisk erfarenhet. RRV föreslår därför en försöks
verksamhet med det främsta syftet att följa och utvärdera myndigheternas 
reaktioner på de ändrade finansiella förutsättningarna. Dessa försök bör, 
enligt RRV, ses som ett väsentligt kd i den fortsatta ut vecklingen av ett väl 
avpassat system för för finansiell s·:yrning av statsförvaltningen. Eftersom 
den försöksverksamhct med treåriga budgetramar som nu pågår har an
knytning till frågan om flexiblare resursanvändning kan det. enligt RR V, 
vara lämpligt att ett överföringssystcm prövas vid myndigheter som ingår i 

dessa försök. Man föreslår att försöksverksamheten med överföring utfor

mas så att såväl anslagssparande som anslagskredit prövas, med obegrän

sat anslagssparande och en hög kreditgräns. 
Med ett undantag tillstyrker samtliga remissinstanser som yttrat sig i 

denna fråga att en försöksverksamhet inleds. i stort enligt den inriktning 
som RRV angett. Försvarets rationaliseringsinstitut anser nämligen att 

man har så goda erfarenheter av de överföringsmöjligheter som finns inom 

försvaret, att det av RRV föreslagna systemet kan införas direkt utan 

föregående försöks verksamhet. Flera remissinstanser uttrycker att man är 
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Som framgått av vad jag tidigare sagt anser jag att en försöksverksamhet 
bör genomföras. Försöken bör inledas redan budgetåret 1987/88. Detta 
förutsätter att försöksmyndigheterna för nästa budgetår tilldelas medel 
över ramanslag, vilket i sin tur innebär att regeringen måste föreslå riksda
gen att för dessa myndigheter anvisa medel över ramanslag i årets budget
proposition. Överföring skulle därvid kunna ske första gången vid ingång
en till budgetåret 1988/89. Antalet försöksmyndigheter bör begränsas i 
syfte att noggrant kunna följa hur de enskilda myndigheterna tillämpar 
systemet. l första hand bör ett urval av de myndigheter som ingår i 
försöksvcrksamheten med treåriga budgetramar ingå. Även andra myndig
heter, främst sådana som föreslås tilldelas medel enligt ett treårigt huvud
förslag med början budgetåret 1987/88, kan väljas ut att ingå i försöken. Jag 
föreslår därför, efter samråd med berörda statsråd, att kommerskollegium, 
centrala studiestödsnämnden, arbetsmarknadsverket, statens lantmäteri
verk, statens energiverk med statens elektriska inspektion, statistiska cen
tralbyrån och statens löne- och pensionsverk får ingå i försöksverksamhe
ten. Det finns anledning att också pröva överföringssystemet i myndighe
ter med en stor andel projektinriktad verksamhet. Jag föreslår därför, efter 
samråd med chefen för civildepartementet, att också statskontoret och 
RRV får ingå. 

Försöksverksamheten bör i stort ha den inriktning som RRV angett, 
dock med den förändringen att kreditgränserna bör anpassas myndighets
vis, med generellt lägre procentsatser än vad RRV föreslagit. 

Jag kommer senare denna dag, efter samråd med chefen för civildeparte
mentet, att föreslå regeringen att uppdra åt RRV att med förbehåll för 
riksdagens beslut ge vägledning åt och följa upp verksamheten i försöks
myndigheterna. 

RRV har även föreslagit att användningen av ramanslag och övriga 
anslagstyper samt de närmare villkor som är förknippade med dem bör 
regleras i en särskild anslagsförordning. En sådan reglering har tidigare 
efterlysts i skilda sammanhang. Jag finner det angeläget att en samlad 
reglering kommer till stånd i fråga om de skilda anslagstypernas innebörd 
och de villkor som generellt gäller för dessa. Utformning av ett förslag till 
regler bör ingå i det uppdrag till RRV som jag nämnt i det föregående. 

8 Sparstimulerande åtgärder 

För att stimulera hushållssparandet och begränsa konsumtionsökningen 
har riksdagen vid ett tidigare tillfälle beslutat om en temporär höjning av 
den högsta tillåtna månadsinsättningen i allemanssparandet (prop. 
1985/86: 50, FiU 7, rskr. 93). En allemanssparare fick under första kvarta
let 1986, utöver 800 kr. per månad, sätta in sammanlagt högst 5 000 kr. i 
allemanssparandet. 

Som jag framhållit i det föregående ligger hushållssparandet kvar på en 
mycket låg nivå. Det är därför motiverat att nu vidta särskilda åtgärder för 
att ytterligare stimulera hushållens sparande. Det är angeläget att dessa 
åtgärder får effekt så snart ·som möjligt. Jag föreslår därför en temporär 
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höjning av högsta tillåtna insättning i allemanssparandet under andra kvar
talet 1987. 

Förslaget innebär att en allemanssparare, utöver de insättningar på 
högst 800 kr. per månad som han för närvarande får göra, kan göra 
ytterligare insättningar på sammanlagt högst 5 000 kr. under andra kvarta
let t987. Spararen får själv avgöra om han under den angivna tiden vill 
sätta in hela det extra beloppet vid ett och samma tillfälle eller om han vill 
dela upp detta belopp i flera insättningar. Totalt kan således en sparare 
under det andra kvartalet 1987 sätta in 7 400 kr. i allemanssparandet. 

Bonusräntan till nytillkomna yngre sparare är liksom tidigare högst 300 
kr. 

Jag har inte funnit skäl att föreslå någon förändring i fråga om högsta 
sammanlagda beloppet av en sparares insättningar i allemanssparandet, 
50000 kr. 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats 
förslag till lag om ändring i lagen (1983: 890) om allemanssparande. Försla
get bör fogas till protokollet i dett;;. ärende som bilaga 1.5. 

Den föreslagna lagändringen är av så enkel beskaffenhet att lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. 

9 Redogörelse av fördelningspolitiska effekter av 
beslutade åtgärder 

Riksdagen har (FiU 1986/87: 3. rskr. 29) i samband med behandlingen av en 
motion ( 1985/86: Fi7 I 7) behandlat frågan om redogörelse i budgetproposi
tionen för fördelningspolitiska konsekvenser. Riksdagen uttalade därvid 
bl. a. att det på sikt bör vara möjli.5t för regeringen att göra sammanställ
ningar över hushållens ekonomiska situation och regelbundet redovisa 
dessa för riksdagen. Riksdagen anrorde därvid också att allteftersom till
förlitliga mätmetoder utvecklas borde regeringen redovisa de fördelnings
politiska effekterna av åtgärdsförslag, framför allt effekterna av föränd
ringar i skatte- och transfereringssystemen. 

Inom regeringskansliet har under en längre tid bedrivits ett utvecklings
arbete för att kunna belysa fördelningspolitiska effekter bl. a. av ändringar 
i skatte- och bidragssystem. 

I en promemoria utarbetad inom finansdepartementet, (Os Fi 1983: 8) 
Fördelningsstudier som underlag för regeringsbeslut, redovisades en meto
dik för att belysa fördelningseffekt1~r av olika förslag. Den beräkningsmo

dell som användes baserade sig på 27 stycken typhushåll. Modellen befann 
sig i ett utvecklingsskede. Både löntagar- och pensionärshushåll var repre
senterade. För varje typhushåll beräknades den disponibla inkomsten (in
komst efter avdrag av skatt och med tillägg för olika typer av bidrag) och 
det disponibla överskottet (hushållt!ns disponibla inkomst reducerat med 
kostnader för existensminimum och i berörda fall för barnomsorg). I stu
dien redovisades också en tillämpning av modellen på förslag i propositio
nerna om vissa ekonomiskt-politiska åtgärder m. m. samt om upphävande 

av beslut om karensdagar m. m. hö~.ten 1982. 
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Ett fortsatt utvecklingsarbete bedrivs nu inom regeringskansliet för att 
ta fram mer förfinade metoder för att belysa fördelningseffekter. Familje
typerna i typhushållsmodellen har reviderats och avsikten är att t. ex. även 
villaboendes ekonomiska situation skall kunna belysas. Åtskilligt arbete 
återstår dock innan modellen kan användas mer reguljärt. 

Regeringen har också gett ett uppdrag till statistiska centra/byrån (SCB) 

att undersöka hur välfärden och dess fördelning har utvecklats under de 
senaste femton åren. Bl. a. skall SCB redovisa förändringar i ekonomiska 
villkor (löner, inkomster, förmögenheter och köpkraft). Uppdraget skall 
redovisas till regeringen under våren 1987. 

SCB utvecklar inom ramen för sitt fördelningsmodellprojekt metoder för 
att beskriva fördelningseffekter av reformer. En typhushållsmodell har 
tagits fram där effekter av förändringar i skatte- och bidragsregler för vissa 
hushållstypers disponibla inkomst kan beräknas. SCB arbetar också på att 
ta fram en fördelningsstatistisk databas som bl. a. gör det möjligt att 
studera förändringar i hushållens ekonomiska situation över tiden. Till det 
statistiska materialet i databasen skall olika beräkningsprogram kunna 
kopplas. Fördelningspolitiska beräkningar som är representativa för hela 
befolkningen skall då kunna erhållas. 

SCB:s arbete är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på detta 
område. Chefen för civildepartementet återkommer till detta vid sin anmä
lan av sitt förslag till medelstilldelning till SCB. 

Ett stort antal fördjupningsstudier har vidare genomförts i expertgrup
pens för offentliga studier i offentlig ekonomi (ESO) regi om fördelningsef
fekter av skatte- och bidragssystem samt av vissa statliga subventioner, 
t. ex. livsmedelssubventioner. 

Som jag här redogjort för pågår således ett intensivt utvecklingsarbete 
för att ta fram metoder för att samlat beräkna fördelningseffekter för 
hushållen av förändringar i skatte- och transfereringssystemen. Jag avser 
att återkomma med redovisningar av detta i takt med att utvecklingsarbe
tet resulterat i tillräckligt tillförlitliga metoder. 

RRV har tidigare till regeringen rapporterat (RRV dnr. 1982: 155) resul
tatet av sin förvaltningsrevision inom området skatter, avdrag, bidrag och 
avgifter som berör hushållen. RRV framförde bl. a. att det finns ett stort 
behov av planerat utvecklingsarbete rörande analyser av överföringars 
samlade effekter. Detta borde enligt RRV göras vid myndigheter med 
ansvar för överföringssystem. RRV ansåg vidare att statsmakterna borde 
klargöra utgångspunkterna för analysarbetets omfattning, inriktning och 
former inom statsförvaltningen samt utfärda riktlinjer för samordningen. 

Enligt vad jag erfarit har, sedan RRV avlämnade sin rapport, ett antal 
myndigheter med ansvar för transferingssystem påbörjat ett arbete för att 
beskriva fördelningseffekter på hushållsnivå. Jag kommer att följa detta 
arbete och avser inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av 
RRV:s rapport. 
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10 Vissa frågor angående postverket och 
PKbanken 
10.1 Bakgrund 

De båda statliga bankerna Postbanken och Sveriges Kreditbank gick 1974 
samman i Post- och Kreditbanken, PK-banken (numera PKbanken). Syftet 
med samgåendet var att öka effektiviteten och därigenom stärka konkur
renskraften gentemot de privatägda bankerna. Genom en samordning av 
de båda bankernas tjänster skulle det också bli möjligt att ge kunderna en 
utökad service. Riksdagen angav riktlinjerna för samgåendet (prop. 
1973: 145, NU 63, rskr. 326). Dessa innebar i stort sett följande. 

Postbankens sparrörelse, personkontorörelse och den räntebärande de
len av postgirorörelsen fördes över till den nya banken. Den del av postgi
rorörelsen som inte var räntebärande stannade kvar inom postverket. 
Postverket skulle dock inte bedriva någon utlåning eller placeringsverk
samhet utan skulle placera innestående medel liksom andra medel som inte 
erfordrades för utbetalningar i postverket på särskild räkning i PKbanken 
för att förvaltas av denna. Hanteringen av transaktioner i sparrörelsen och 
personkontorörelsen på postkontoren skulle för PKbankens räkning ombe
sörjas av postverket. Detsamma gällde den centrala bokföringen och be
handlingen i övrigt av dessa transaktioner. Vidare skulle PKbankens kun
der kunna utnyttja postverkets komor och kundservice medan postverkets 
kunder skulle kunna utnyttja organisation och service hos PKbanken. 

För postgirorörelsens del innebar förslaget att postgirot i fortsättningen 
organisatoriskt skulle utgöra en avdelning inom post verket och att postgi
rots medel skulle placeras på inlåningsräkning i PKbanken. 

Genom ett särskilt avtal tillförsäkras postverket ersättning för den inlå
ning som postverket på detta sätt har innestående i PKbanken. Ersättning
en motsvarar i princip den avkastning som banken erhåller på sina placera
de medel med avdrag för bankens kostnader och risker. 

Ändrade förutsättningar för samarbete 

Utvecklingen på kreditmarknaden LJnder de senaste åren har inneburit att 
förutsättningarna för samarbetet mellan postverket och PKbanken föränd
rats. Omläggningen av penningpolitiken, den snabba utvecklingen av pen
ning- och kapitalmarknaderna samt ränteutvecklingen är väsentliga fakto
rer i sammanhanget. Mot denna b~,kgrund har postverket och PKbanken 
funnit det angeläget att grundligt överväga former och inriktning i fråga om 
det framtida samarbetet. Dessa överväganden har lett fram till ett nytt 
samarbetsavtal för perioden 1987- :;,989. Detta avtal syftar till ett fördjupat 
och mer affärsorienterat samarbete mellan parterna vad gäller utnyttjandet 
av postverkets kontorsnät och service. Avtalet är baserat på att postverket 
får ersättning av PKbanken beräknad efter uppnådda volymer på in- och 
utlåning i stället för som tidigare efter det antal transaktioner postverket 
genomförde åt PKbanken. Avtalet innebär vidare att postverket självt 
skall förvalta sina likvida medel. Detta har inte ansetts inverka menligt på 
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PKbankens verksamhet. PKbanken har under 1986 kunnat sälja ut en 
betydande obligationsvolym och har därför inte längre behov av postgiro
medlen för bankens finansiering. Resultatmässigt innebär förändringen en 
sänkning av PKbankens finansieringskostnader och därmed bättre resul

tat. 
Avtalet har träffats under förutsättning av regeringens och riksdagens 

godkännande av ändrade placeringsregler för postverket. 

10.2 Föredragandens överväganden och förslag 

Jag delar parternas uppfattning att utvecklingen på kreditmarknaden under 
de senaste åren motiverar en grundlig genomgång och förnyade övervägan
den rörande formerna för samarbetet mellan postverket och PKbanken. 
Jag kan också i allt väsentligt ansluta mig till parternas uppfattning vad 
gäller utformningen och inriktningen av det framtida samarbetet dem emel
lan. 

Det är angeläget att understryka att de mål som satts upp för verksamhe
ten i samband med PKbankens bildande fortfarande bör gälla. För att 
vidmakthålla konkurrenskraften är det väsentligt att den statliga bankverk
samheten koncentreras i en bank. PKbanken. Det förslag som jag i det 
följande kommer att lägga fram angående postverkets förvaltning av lik
vida medel, m. m. får således inte leda till att en bankverksamhet utvecklas 
inom postverket. Postgirots ställning att endast vara ett betalningsförmed
lande institut måste behållas. Målsättningen att genom samarbete kunna 
erbjuda ökad service åt kunderna måste också stå kvar. 

Sammanfattningsvis gör jag den bedömningen att det avtal som postver
ket och PKbanken träffat utgör en lämplig grund för ett fördjupat och 
vidgat samarbete mellan parterna, vilket är ägnat att på sikt främja deras 
konkurrenskraft och utveckling. Det förhållandet att postverket självt skall 
svara för förvaltningen av sina likvida medel förutsätter vissa ställningsta
ganden som behandlas i det följande. 

Enligt vad jag tidigare anfört bör postverket inte få status av bank. 
Bankrörelse definieras i lagen (1955: 183) om bankrörelse som verksamhet 
i vilken ingår inlåning från allmänheten på sådan räkning som bank i 
allmänhet använder. 

Eftersom postverkets girokonton har flera likheter med bankernas inlå
ningskonton blir följden att postgiroverksamheten betraktas som bankrö
relse. För att postverket nu skall kunna självständigt driva postgiroverk
samheten utan att därmed bli bank, måste postverket ges rätt att för sin 
postgirorörelse hålla konton för allmänheten. Jag föreslår därför ett tillägg 
med denna innebörd i ett nytt tredje stycke i 2 §i den föreslagna bankrörel
selagen (prop. 1986/87: 12). 

Förmltningen av postrerkets likvida medel kommer att bli en verksam
het av betydande omfattning och med stor ekonomisk vikt. För att få en 
klar ansvarsfördelning och för att underlätta resultatuppföljningen bör 
finansförvaltningen avskiljas från postverksamheten i övrigt. Därigenom 
markeras också de särskilda krav på specialistkompetens som måste stäl
las på ledning och anställda i finansförvaltningen. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1 

75 



Finansförvaltningen kan avskiljas på olika sätt. Inom postverket kan 
bildas en placeringsdelegation. Föreskrifter bör i så fall meddelas om att 
finansförvaltningen bör vara klart urskiljbar i post verkets räkenskaper och 
reviderbar. Ett annat alternativ är att bilda ett av postverket helägt aktie
bolag för att ta hand och denna förvaltning. Det bör ankomma på regering

en att närmare bestämma de orgc:.nisatoriska formerna för postverkets 
finansförvaltning. 

När det gäller placeringen av postvaket.1· likvida medel anser jag att en 
utgångspunkt bör vara att postverket inte skall ta någon kreditrisk. Post
verkets möjligheter att placera sina likvida medel bör därför vara begränsa
de till inlåning i bank och förvärv :i.v för den allmänna rörelsen avsedda 
skuldebrev som är utgivna eller garanterade av staten. kommun. bank. 
hypoteksinstitut eller kreditaktiebolag. Närmare bestämmelser om detta 
bör fastställas av regeringen. 

De säkerhetsmässiga krav man bör kunna ställa på postverkets finans
förvaltning förutsätter också att ränteriskerna i placeringsverksamhcten 
begränsas. Det bör ankomma på postverkets styrelse att närmare ange 

begränsningar i detta avseende. 
En rationell förvaltning av postverkets likvida medel förutsätter en viss 

upplåningsrätt för utjämning av tillfälliga nedgångar i likviditeten. Denna 
rätt bör emellertid begränsas till vad som krävs för en rationell likviditets
förvaltning och därmed endast bestå av kortfristig upplåning på dagslåne
marknaden. Postverket bör inte ges rätt att emittera egna värdepapper på 
penning- eller kapitalmarknaderna eller att låna upp medel för att finansi
era investeringar o. d. Regeringen bör närmare ange gränserna för upplå

ningsrätten. 
Postverket är inte någon bank och deponerar därmed inte medel i riks

banken. Härigenom undviks risken att postverket gör marknadsopera
tioner, som påverkar banksystemets upplåning. Av denna anledning bör 
postverket inte få låna medel i riksbanken. 

Postverket ger redan nu ränta på vissa typer av postgirokonton. Juridis
ka personer får 4 % ränta på medel som står inne på sådant konto. 

Av konkurrensskäl bör postverket även fortsättningsvis kunna ge ränta 
på juridiska personers postgirokonton. För att motverka att giroverksam
heten utvecklas till bankverksamhet bör emellertid räntan begränsas. Efter 
samråd med riksbanken har jag funnit det lämpligt att den för närvarande 
inte bör överstiga riksbankens inlåningsränta till banker minskad med en 
procentenhet. Detta innebär en ränt•!sats för närvarande om fem procent. 

Ränta bör inte kunna utgå på fysiska personers postgirokonton. Det bör 
ankomma på regeringen att närmare ange begränsningar i fråga om ränta 

på postgirokonto. 
Postgirot konkurrerar med bankgirot om betalningsförmedling. En av de 

fördelar bankgirot har jämfört med postgirot är möjligheten till ö1·ertrasse
ring. Då postgirokontona inte är kopplade till bankräkningar finns inga 
formella möjligheter till övertrasseri•1g, vilket minskar postgirots konkur

renskraft. 
Det är enligt min mening skäligt att postverket får möjlighet att ge 

postgirots företagskunder en viss övertrasseringsrätt. Betalningsuppdrag 
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för vilka täckning saknas på postgirokontot bör emellertid få verkställas Prop. 1986/87: 100 

endast om ett särskilt medgivande till övertrassering har lämnats kunden. Bil. 1 
Övertrasseringsrätten skall vara begränsad till ett visst belopp och kunden 

skall förbinda sig att täcka övertrasseringen efter högst tre bankdagar, så 

att kontot är nollställt eller visar positivt saldo. Räntan på övertrassering 

bör sättas så högt att övertrassering inte utvecklas till en reguijär finansi-

eringsform. Direktlån bör inte få ges. Närmare bestämmelser om detta bör 

fastställas av regeringen. 

l enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättas 

.fi:irslag till lag om ändring i bankrörelselagen ( /987:000). Förslaget hör 

fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga 1.5. 

Den föreslagna lagändringen är av så enkel beskaffenhet att lagrådets 

hörande skulle sakna betydelse. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör bifogas som bilagor: 

Preliminär nationalbudget 1987 (Bilaga 1.1), 

Utdrag ur RRV:s inkomstberäkning (Bilaga 1.2), 
Sammanställning av remissyttranden över rapporten <RRV Dnr 1985: 3611 
Överföring av anslagsmedel mellan bydgetår - ett ramanslag med anslags

sparande och anslagskredit <Bilaga 1.3), 
Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. (Bilaga 1.4), 

Lagförslag (Bilaga 1.5). 

Hemställan 

Föredragandena hemställer. mot bakgrund av vad som anförts. att rege

ringen dels föreslår riksdagen att 
I. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomisku politiken 

som förordats i det föregående, 

2. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som för
ordats i det föregående, 

3. för budgetåret 1987/88, i avvaktan på slutliga förslag i komplet
teringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i det 
föregående. 

a) beräkna statsbudgetens inkomster. 

b) beräkna förändringar i anslagsbehållningarna, 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 

d) beräkna beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 

4. införa ramanslag som en ny anslagstyp i enlighet med vad jag 

har förordat. 

5. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1983: 890) om alle
manssparande, 

6. anta förslaget till lag om ändring i bankrörelselagen ( 1987: 000). 

7. bemyndiga regeringen att medge postverket att självt förvalta 

sina likvida medel och godkänna de förordade riktlinjerna för denna 
förvaltning, 
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8. bemyndiga regeringen att medge postverket att för verksamhe- Prop. 1986/87: 100 
ten inom postgirot ta upp lån, Bil. I 

9. bemyndiga regeringen att utfärda närmare bestämmelser om 
förvaltningen av postverkets likvida medel och om de organisatoris-
ka formerna för postverkets finansförvaltning, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad föredraganden har 
anfört beträffande 

JO. den kommunala ekonomin, 
l I. statliga garantier, 
12. vissa budgettekniska frågor, 
13. spar- och kreditgränser, räntebeläggning, återredovisning 

m. m. i ett system med ramanslag och i fråga om val av försöksmyn
digheter m. m. 
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Bilaga 1.1 

Preliminär nationalbudget 
för 1987 





Preliminär nationalbudget för 1987 

Förord 

Den preliminära nationalbudgeten för 1987 (PNB 87) som härmed läggs 
fram, beskriver den internationella och svenska ekonomins utveckling och 
innehåller en prognos för det kommande året. Nationalbudgeten bygger på 
material från fackdepartement och olika verk och institutioner. Utred
ningsrådet har hörts men dess ledamöter bär inte något ansvar för de 
bedömningar som görs i nationalbudgeten. 

Konjunkturinstitutet offentliggjorde i december 1986 en prognos för det 
kommande året. Denna prognos utgör det huvudsakliga underlaget för den 
preliminära nationalbudgeten. 

Arbetet med den preliminära nationalbudgeten har letts av statssekrete
raren Erik Åsbrink och departementsrådet Svante Öberg. Kalkylerna av
slutades den 17 december 1986. 

I Riksda!fen 1986i87. I sam/. Nr 100. Bi/alfa I.I 
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1 Sammanfattning 
Internationell utveckling 

Den internationella ekonomiska utvecklingen har under 1986 varit svagare 
än väntat. De lägre oijepriserna och den lägre internationella räntenivån 
har inte fullt ut haft den stimulerande inverkan som förväntats. En gradvis 
förbättring av det världsekonomiska läget har emellertid ägt rum under 
andra halvåret 1986 och torde fortsätta under större delen av 1987. 
BNP-tillväxten i OECD-området h~döms uppgå till ca 2 1/4 % 1986 och 
2 1/2 % 1987. De viktigaste bidragen till tillväxten 1987 förväntas komma 
från den privata konsumtionen och byggnadsinvesteringarna. Industriin
vesteringarna väntas också utvecklas relativt starkt, särskilt i Västeuropa. 

Nettoexporten däremot, torde komma att lämna ett negativt bidrag till 
tillväxten. 

Den förutsedda tillväxten är int(: tillräcklig för att påtagligt förbättra 
läget på arbetsmarknaden inom OECD-området under 1987. Arbetslöshe
ten torde förbli på en nivå om drygt 8 % i OECD totalt och även för 
Västeuorpa ligga kvar på nuvarande mycket höga nivå, dvs. ca 11 %. 
lnflationsutsikterna är tämligen goda. För OECD-området i dess helhet 
kan inflationen förväntas bli ca 3 % under 1987. medan prisnivån i länder 
som Japan och Förbundsrepubliken Tyskland i stort sett torde förbli stabil. 
De nominella löneökningarna i OECD-området väntas i genomsnitt uppgå 

till ca 4 % under 1987. vilket är en lägre ökningstakt än under 1986. Detta 
innebär en icke obetydlig reallöneökning i de flesta länder även under 
1987. 

De finansiella obalanser som kännetecknat den ekonomiska utveckling
en under senare år har förvärrats 1986. Underskotten i Förenta staternas 
federala budget och bytesbalans har vidgats ytterligare under 1986. Över
skotten i såväl den japanska som den västtyska bytesbalansen har fortsatt 
att öka. Den anpassning av växelkurserna som inleddes under 1985 har 
fortsatt under 1986. D-marken och. framför allt. den japanska yenen har 
apprecierats ytterligare gentemot den amerikanska dollarn. Under 1987 
förväntas en förändring i utvecklingen genom att såväl underskottet i den 
amerikanska bytesbalansen som öve.~skottet i Japan kan förväntas minska 
något. För Förbundsrepubliken Tysklands del förutses en mer påtaglig 
minskning av bytesbalansöverskottet. 

Internationella förutsättningar för PNB-prognosen 

BNPiOECD.% 
Konsumentpriser i OECD. %1 

Arbetslöshet i OECD. % 
Exportmarknadstillviixt, %2 

Världsmarknadspriser i nationella valutor. 'Il) 
Råoljepris. dollar per fat 
Dollarkurs i kr. 

1 KPI årsgenomsnill 

1985 

2.8 
4,6 
8J 
7,6 
3.9 

27.19 
8.61 

1986 

2 1/4 
2 3/4 
8 1/4 
5,5 

-1,6 
14.60 
7,13 

1987 

2 1/2 
3 
8 l/4 
3.3 
1,0 

15.00 
6,97 

2 Avser bearbetade varor. De vikter. som har tillämpats. avser ländernas andel av 
svensk export av bearbetade varor. 
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Konkurrenskraft 

I samband med devalveringarna 1981 och 1982 stärktes det svenska nä

ringslivets konkurrenskraft påtagligt. Tiden därefter har inneburit en ut

byggnad av den svenska industrin. Exporten har ökat med 21 % och 

industriproduktionen med 16% mellan 1982 och 1986. Industrins investe

ringar beräknas ha ökat med närmare 40% under samma period. För 

byggnadsinvesteringarna i industrin är ökningen över 70 %. 

Under de senaste åren har emellertid den svenska pris- och löneöknings

takten varit högre än omvärldens, vilket har hotat att åter försämra kon

kurrenskraften. Utvecklingen det senaste året har dock inneburit vissa 

förbättringar. Oljeprisfallet har sänkt företagens kostnader. sänkt inflatio

nen och stärkt hushållens reala köpkraft. Löneavtal har slutits som dämpar 

lönekostnadernas ökning 1987. 

Valutakurserna har utvecklats i en för den svenska konkurrenskraften 

gynnsam riktning. De kraftiga valutakursförändringarna mellan de vikti

gaste valutorna har emellertid gjort det svårt att bedöma hur relativa priser 

och kostnader har utvecklats. Beräknat på sedvanligt sätt har relativpriset 

på svensk export av bearbetade varor till 14 OECD-länder ökat med 

2 1/2 % 1986. Om hänsyn emellertid tas till att vissa viktiga valutor har 

stigit i värde och om jämförelse görs med ländernas export snarare än 

deras import, så har relativpriserna istället sänkts 1986. Denna utveckling 

torde kunna förklaras av att lönsamheten har varit så god att det inte av 

kostnadsskäl har varit nödvändigt att höja priserna mer än konkurrenter

na. Därför görs nu bedömningen i föreliggande prognos att de svenska 

företagen inte fortsätter att förlora marknadsandelar 1987, när det gäller 

exporten av bearbetade varor till OECD-området. 

Även i fråga om importen har vissa förbättringar skett. Efter att de 

svenska priserna på bearbetade varor sänktes jämfört med importpriserna 

till följd av devalveringarna, har de svenska företagens priser ökat med 2 a 
3 % per år mer än importpriserna. Det har lett till att de svenska företagen 

har förlorat andelar även på hemmamarknaden. År 1986 har marknadsan
dclsförlusterna varit måttliga. Under senare delen av året har dessutom de 
svenska företagens priser stigit mindre än importpriserna, vilket torde 

sammanhänga med apprecieringen av D-marken och den japanska yenen. 

Trots att en förändring möjligen har skett under 1986 torde fortsatta an

<lelsförluster på hemmamarknaden under 1987 till följd av tidigare höjning
ar av relativpriserna inte kunna undvikas. 

Försörjningshalans 

Den privata konsumtionen har ökat mycket starkt 1986. särskilt under 

senare delen av året. Expansionen förutses fortsätta det närmast året men i 

något måttligare takt än under hösten 1986. Den privata konsumtionen 

beräknas öka med 3 % 1987, se tabell 1: 1. Konsumtionsökningen 1986 och 

1987 förklaras av flera faktorer. Efter en svag inkomstutveckling i början 

av 1980-talet - mellan 1980 och 1983 minskade hushållens reala disponibla 

inkomster med 5 % - har det uppkommit ett betydande uppdämt köpbe-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. l.l 

3 



hov. Realinkomsterna har sedan 1983 ökat i betydande utsträckning och 

förväntningarna om framtida inkomstökningar har stärkts. Detta har efter 

hand resulterat i en allt starkare konsumtionstillväxt. Därtill kommer för

bättrade möjligheter att låna och e•1 värdestegring på finansiella tillgångar 

och fastigheter, som har ökat hushållens förmögenhet. Denna utveckling 

har medfört att hushållens sparkvot har minskat de senaste åren, trots att 

realräntan har stigit och trots att det har blivit mer lönsamt att spara. En 
fortsatt minskning förutses 1987. 

Tabell 1: l Försörjningsbalans 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1985 
löpande 1985 1986 1987 
priser 

BNP 862,5 2,2 1,7 2,2 
Import av varor och tjänster 282.9 7,7 3.7 4,0 

Tillgång 1145,4 3,5 2,2 2,7 

Privat konsumtion 438,6 2,7 3,6 3,0 
Offentlig konsumtion 239,8 1.9 l.3 1,0 

Stat 64,8 0,4 -0,I -0,3 
Kommuner 175,0 2,5 1,9 1,5 

Bruttoinvesteringar 164,8 6,3 0,3 2,5 
Lagerinvesteringar -1,4 0,6 1 -0,3 1 0,4 1 

Export av varor och tjänster 303,6 2,3 2,8 2,5 

Användning 1145,4 3,5 2,2 2,7 

lnherns k efterfrågan 841,8 3,9 2,0 2,8 
Nettoexport 20,7 -1.51 -0,2 1 -0,4 1 

1 Förändring i procent av föregående år:; BNP. 

Tillväxttakten i den offentliga km1s111ntio11en förutses fortsätta att mins
ka det närmaste året. Den offentliga konsumtionen beräknas öka med I % 

1987. Kommunernas ekonomi har försvagats de senaste åren. Visserligen 

är kommunernas likviditet fortfarande god och den genomsnittliga utdebi

teringen av kommunalskatt har sänkts något 1986. Genom att utgifterna 

har ökat mer än inkomsterna, har emellertid det finansiella sparandet 
försämrats och ett underskott på ca 5 miljarder kr. beräknas ha uppkommit 

1986. Detta väntas ha en återhållande inverkan på utbyggnadstakten i den 

kommunala verksamheten. En minskning förutses av den statliga konsum

tionen till följd av fortsatta krav på rationaliseringar vid de statliga myndig

heterna. 

Brnttoinvesteringama har ökat påtagligt de senaste åren. En viss för

svagning av investeringskonjunkturen har emellertid inträffat 1986. främst 

till följd av tillfälliga variationer i industrins maskininvesteringar och en 

svacka i bostadsbyggandet. De grundläggande förutsättningarna för en 

fortsatt investeringsuppgång är dock goda - lönsamheten är betydligt 

bättre än för några år sedan, kapacitetsutnyttjandet är högt och produk

tionen väntas öka nästa år. En ökning förutses av bruttoinvesteringarna 

med 2 1/2 % 1987. 
Den långa period av /agerarveck/i;1g som inleddes 1981 har fortsatt 1986. 
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En under 1986 påbörjad uppbyggnad av lagren i delar av ekonomin till följd 
av ökande försäljnings volymer och en fortsatt avveckling inom andra delar 
väntas leda till en mindre lagerökning 1987. Därmed beräknas lagerutveck
lingen ge ett positivt bidrag till förändringen av den totala efterfrågan 1987 
motsvarande 0,4% av BNP. 

Den inhemska efterfråf?an beräknas i enlighet med vad som skrivits 
ovan öka betydligt snabbare 1987 än 1986. Till följd av ett förväntat 
negativt bidrag från nettoexporten beräknas BNP-tillväxten stanna vid 
2,2% 1987. 

Tillväxtens sammansättning 

BNP-tillväxten beräknas bli något starkare 1987 än 1986. Därmed skulle 
tillväxten fortsätta i relativt god takt för femte året i rad, se nedanstående 
tablå. I genomsnitt för perioden 1982-1987 beräknas BNP öka med 2,5 % 
per år. 

Bidrag till BNP-tillväxten 
Årlig procentuell volymförändring och bidrag därtill 

1983 1984 1985 1986 1987 

BNP 2,4 4,0 '),., 
~.~ 1,7 2,2 

Bidrag från: 
- konsumtion -0,7 1,4 1,9 2,1 1,8 
- kapitalbildning 1 3,1 2,6 0,4 -0,4 0,5 

1 Bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och nettoexport. 

Tillväxten har emellertid under den senare delen av perioden burits upp 
av ökad konsumtion, medan kapitalbildningen lämnat ett mindre bidrag. 
Denna utveckling förutses fortsätta 1987. Nettoexporten beräknas dra ned 
kapitalbildningens bidrag, dvs. importen väntas öka starkare än exporten 
1987. Däremot beräknas både fasta bruttoinvesteringar och lagerinveste
ringar lämna positiva bidrag till kapitalbildningen 1987. 

Bytesbalans 

Trots en försvagning av marknadstillväxten beräknas den svenska expor
ten av bearbetade varor till OECD-området öka med drygt 4 % 1987. Det är 
främst den svagare utvecklingen i de nordiska grannländerna som dämpar 
marknadstillväxten. Marknaderna utanför OECD-området för bearbetade 
varor och exporten av annat än bearbetade varor utvecklas långsammare, 
vilket gör att den totala exporten inte ökar lika mycket. Den totala expor
ten av varor och tjänster beräknas öka med ca 2 1/2 % 1987. 

Importen av bearbetade varor beräknas öka med närmare 8% 1987. 

Detta är en följd av dels en relativt stark inhemsk efterfrågeökning, dels 
väntade fortsatta förluster av marknadsandelar för de svenska företagen på 
den inhemska marknaden. Den totala importen av varor och tjänster dras 
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ned av svagare utveckling för annan import än bearbetade varor och 
väntas öka med ca 4 %. 

En viss försvagning av handelsbalansen förutses 1987, se tabell 1:2. 
Tjänstebalansen torde försämras något till följd av ett ökat underskott för 

turism och även transfereringsbalansen försvagas något. Överskottet i 
bytesbalansen, vilket beräknas till drygt 8 miljarder kr. 1986, väntas där
med reduceras till knappt 4 miljard.er kr. 1987. 

Tabell 1: 2 Bytesbalans 
Miljarder kr., löpande priser 

1984 1985 1986 1987 

Export av varor 242,8 260,5 267,0 278,8 
Import av varor 218,4 244,5 233,5 247,5 
Korrigeringspost -1,1 -l,3 -1,7 -1,7 

Handels balans 23,3 14,7 31,8 29,6 

Tjänstebalans 7,0 5,7 4,3 3,1 
Transfereringsnetto -27,3 -30,8 -27,6 -29,I 

Bytesbalans 3,0 -10,4 8,5 3,6 

Beräkningar av bytesbalansen är alltid osäkra. Prognosen för bytesba
lansen är bl. a. baserad på ett antagande om ungefär oförändrat råoljepris, 
15 dollar per fat. I mitten av december 1986 har en tendens mot stigande 
oljepriser förekommit. Om råoljep:i.set skulle stiga till 18 dollar per fat 
1987, så skulle bytesbalansen 1987 försämras med ytterligare ca 3 miljarder 
kr. och det beräknade överskottet försvinna. Ett högre oljepris skulle 

också leda till en högre inflation. 

Pris- och löneutveckling 

Konsumentprisindex (KPI) har ökat med 3 ,0 % mellan december 1985 och 
november 1986. Det innebär troligen att ökningen t. o. m. december 1986 

har blivit något högre, drygt 3 %. 
I den reviderade nationalbudgeten för 1986, som publicerades i april 

1986, förutsågs KPI-ökningen stanna vid 2,3 % under 1986. Det högre 
utfallet kan hänföras till att både timlöner och vinstmarginaler har ökat mer 
än beräknat. Delvis har dessa faktorer motverkats av lägre ränteläge och 

internationella priser än vad som då förutsattes. 
Tillgängligt underlag tyder på att vinstandelarna i industrin har varit 

ungefär oförändrade 1986, men ati vinstandelarna i hela näringslivet har 

ökat något. Det tycks således som om prissättningen utanför industrin har 

inneburit att priserna har höjts mer än vad som motiveras av kostnadsök
ningar. Denna tolkning stöds också av prisutvecklingen för olika delar av 
den privata konsumtionen och av at·: producentpriserna har ökat långsam

mare än konsumentpriserna under 1986. 
Konsumentpriserna beräknas öka med ca 4 % under loppet av 1987. 

Detta innebär en viss ökning av inflationen jämfört med utvecklingen 

under 1986, men mätt mellan årsgenomsnitten skulle ökningen för KPI bli 
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något lägre 1987 än 1986. Den relativt måttliga inflationen 1987 beror 

främst på att de internationella priserna ökar långsamt och att löneökning

arna beräknas bli lägre 1987 än 1986. Därutöver torde den lägre prisök

ningstakt som nåddes 1986 - och som bl. a. har kommit till uttryck i 
producentprisernas långsamma ökning - ha en dämpande effekt på prisök

ningarna även 1987. Vidare har förutsatts att vinstmarginalerna inte nämn
värt bidrar till prisökningarna 1987. 

Timlönerna i näringslivet beräknas ha ökat med ca 7 % 1986. De löneav

tal som har slutits innebär att timlönerna i näringslivet torde öka med ca 

5% 1987. Vid denna uppskattning har förutsatts att löncglidningen. som 

har minskat både 1985 och 1986, fortsätter att avta 1987. Som genomsnitt 

för hela ekonomin beräknas timlönerna öka med 7,9% 1986 och 5,3% 

1987. 

Sysselsättning och arbetslöshet 

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats 1986. Sysselsättningen har ökat 

med drygt 30 000 personer trots en fortsatt minskning av antalet personer 
sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetslösheten har därmed 
reducerats ytterligare något. Inför 1987 förutses en fortsatt sysselsättnings
ökning med ca 30000 personer och en i stort sett oförändrad arbetslöshet 

(ca 2 1/2 % av arbetskraften). 
Näringslivets sysselsättning har ökat mycket starkt 1986. Antalet syssel

satta i industrin har ökat med drygt 10000 personer och i den privata 

tjänstesektorn med drygt 30 000 personer. För 1987 förutses en fortsatt 
sysselsättningscxpansion, dock i betydligt måttligare takt. 

Inom den kommunala sektorn har sysselsättningen ökat svagt 1986. 
bl. a. till följd av att antalet kommunala beredskapsarbeten och platser i 

ungdomslag har minskat. Även för 1987 förutses en måttlig ökning av den 

kommunala sysselsättningen. 

Finans- och penningpolitik 

Finanspolitiken har under de senaste åren haft en restriktiv inriktning. Det 
har bland annat inneburit att den offentliga sektorns finansiella sparande 

har förbättrats kraftigt sedan 1982. se diagram I: I. År 1987 beräknas ett 
mindre överskott uppstå. Det är emellertid betingat av en tillfällig förmö
genhetsskatt på livförsäkringsbolag m. fl., som väntas inbringa ca 15 mil
jarder kr. 1987, motsvarande ca 1,5 % av BNP. Förbättringen av den 

offentliga sektorns finansiella sparande motsvaras av en förbättring av 
bytesbalansen och en minskning av den privata sektorns överskott. 

Nuvarande beräkningar tyder på att finanspolitiken. trots en fortsatt 

förbättring av den offentliga sektorns finansiella sparande, har en i det 
närmaste neutral inverkan på samhällsekonomin 1986 och 1987. Det beror 

bl. a. på att sparandeförbättringen 1986 till stor del består av minskade 

ränteutgifter och att den 1987 helt kan hänföras till den tillfälliga förmögen
hetsskatten. Båda dessa förändringar beräknas ha en mycket begränsad 

återhållande effekt på samhällsekonomin. 
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Diagram l: l Finansiellt sparande 
Procentandel av BNP 
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Källor: Statistiska centralbyrån och finar.sdepartementet. 

Ränteläget har varit högre i Sverige än i omvärlden. Räntemarginalen 
har dock minskat successivt fram -:ill november 1986, då marknadsrän
torna steg med 112-1 %. Efter borttagandet av utlåningstaken för banker, 
bostadsinstitut och finansbolag i november 1985 har utlåningen från dessa 
kreditmarknadsinstitut ökat mycket kraftigt. En överenskommelse träf
fades i november 1986 mellan riksbanken och instituten om skärpta amor

teringsregler. 
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2 Den internationella utvecklingen 

2.1 Allmän översikt 

Den internationella ekonomiska utvecklingen under första halvåret 1986 
blev betydligt svagare än vad som förutsågs i den reviderade nationalbud
geten för 1986. Aktiviteten i industriländerna avtog trots den stimulans 
som gavs frän lägre räntor och fallande oljepriser. En mycket snabbt 
neddragen efterfrågan från de oljeexporterande länderna bidrog till denna 
utveckling. Världshandeln utvecklades långsammare än förväntat och pri
serna på många råvaror föll ytterligare. Via fallande exportintäkter påver
kades också tillväxten i u-ländema negativt. Effekterna av de lägre oljepri
serna och den lägre internationella räntenivån torde dock successivt kom
ma att göra sig gällande och gynnsamt påverka såväl produktion som 
handel. Den långsamma förbättring av det världsekonomiska läget som 
kunnat skönjas under andra halvåret 1986 torde därmed också fortsätta 
under större delen av 1987. För 1986 som helhet bedöms BNP-tillväxten 
uppgå till drygt 2 114 %. 

Flertalet av de obalanser som kännetecknat den ekonomiska utveckling
en under senare år består. Underskotten i Förenta staternas federala 
budget och bytesbalans har vidgats ytterligare under 1986. Överskotten i 
såväl den japanska som den västtyska bytesbalansen har fortsatt att öka. 

Tabell 2: I Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 

Årlig procentuell förändring 

Andel av 1985 
OECD-
områdets 
totala 
BNPi%1 

De sju stora länderna 
Förenta staterna 45,4 2,7 2 1/2 
Japan 15,4 4,5 
Förbundsrepubliken Tyskland 7,2 2,5 

2 1/4 
2 1/2 

Frankrike 5,9 1,4 2 
Storbritannien 5,1 3,5 2 1/4 
Italien 4,2 2,1 2 1/2 
Kanada 4,0 4,0 3 

Norden 
Danmark 0,7 3,8 2 3/4 
Finland 0,6 2.8 l 3/4 
Norge 0,7 4,2 3 1/2 
Sverige 1,2 2,2 l 3/4 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 0,9 1,1 2 1/4 
Nederländerna 1,4 1,8 I 1/2 
Schweiz 1,1 4,0 2 1/2 
Österrike 0,8 3,0 2 1/4 

OECD-Europa 33,2 2,5 2 1/2. 

OECD-totalt 100,0 3,0 2 1/4 

1 1985 års BNP. löpande priser och växelkurser. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

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

I 114 
2 1/2 
2 1/2 
2 1/4 

I 1/2 
I 1/2 
2 
2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 
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Den anpassning av växelkurserna som inleddes redan under 1985 har 
fortsatt under 1986. Härvid har de samordnade aktioner mellan de fem 
största industriländerna som genomfördes under hösten 1985 varit av stor 
betydelse. Den japanska yenen och D-marken har apprecierats ytterligare 
gentemot den amerikanska dollarn. Utvecklingen har varit särskilt tydlig 
för yenen. Under 1986 har också en kursjustering gjorts inom det europeis
ka monetära systemet vars huvudsakliga resultat var att den franska fran
cen skrevs ned med ca 6 % mot D-marken. 

Den prognos för den internationella utvecklingen under 1987 som ligger 
till grund för kalkylerna i denna preliminära nationalbudget innebär att 
BNP för OECD-området totalt öka~ med omkring 2 l/2 %. De viktigaste 
bidragen till tillväxten förväntas komma från den privata konsumtionen 
och byggnadsinvesteringarna. Industriinvesteringarna kan också förväntas 
utvecklas relativt starkt, särskilt i Västeuropa. Vad däremot nettoexporten 
beträffar, torde denna för i-länderna som grupp komma att lämna ett 
negativt bidrag till tillväxten huvudsakligen till följd av den snabbt minska
de efterfrågan från u-länderna - i synnerhet från de oljeexporterande 
länderna. 

Den förutsedda tillväxten är inte tillräcklig för att påtagligt förbättra 
läget på arbetsmarknaden inom OECD-området. Visserligen kan syssel
sättningen inom OECD förväntas öka med ungefär I% under 1987. Men 
till följd av befolkningstillväxten torci.e arbetslösheten förbli på en nivå om 
drygt 8 % i OECD totalt och även för Västeuropa ligga kvar på nuvarande 
mycket höga nivå, dvs. ca 11 %. 

Inflationsutsikterna är tämligen goda. Den låga inflationen för 
OECD-området i dess helhet under 1986 - ca 2 3/4 % - kan till stor del 

Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utvecklin~; i vissa OECD-länder 
Procentuell förändring mellan årsgenomsnitt 

1985 1986 1 19871 

De sju stora länderna 
Förenta staterna 3.5 2 1/4 3 
Japan 2,1 1/2 0 
Förbundsrepubliken Tyskland 2,2 -112 112 
Frankrike 5,8 2 114 2 114 
Storbritannien 6,1 3 1/2 4 114 
Italien 9,2 6 4 
Kanada 4,0 4 3 114 

Norden 
Danmark 4,7 3 314 3 314 
Finland 5,9 3 112 3 112 
Norge 5,7 7 1/4 9 
Sverige 7,4 4 1/4 4 

Vissa andra OECD-/änder 
Belgien 4,9 I 114 1 114 
Nederländerna 2,3 - 114 -112 
Schweiz 3,4 3/4 I L/4 
Österrike 3,2 I 112 2 

OECD-Europa 6,6 4 3 314 

OECD-totalt 4,!i 2 3/4 3 

1 Finansdepartementets bedömningar. 
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förklaras av de fallande olje- och råvarupriserna, den sänkta räntenivån 
samt av effekterna av växelkursjusteringarna. I takt med att dessa effekter 
ebbar ut kan konsumentprisökningarna förväntas tillta något i styrka. För 
OECD-området i dess helhet kan inflationen förväntas bli ca 3 % under 
1987 medan i länder som Japan och Förbundsrepubliken Tyskland priserna 
i stort sett torde förbli stabila. De nominella löneökningarna kan förväntas 
uppgå till ca 4 % under 1987, dvs. ungefär samma ökningstakt som under 
1986. Detta innebär en icke obetydlig reallöneökning i de flesta länder även 
under 1987. 

Vad gäller de externa obalanserna i industriländerna förväntas under 
1987 ett trendbrott i den meningen att såväl underskottet i den amerikans
ka bytesbalansen som överskottet i Japan kan förväntas minska något. För 
Förbundsrepubliken Tysklands del förutses en mer påtaglig minskning av 
bytesbalansöverskottet. Som andelar av BNP förblir dock obalanserna 
stora. 

Även för u-länderna som grupp bedöms tillväxten under 1987 endast 
marginellt skilja sig från utvecklingen under 1986. En genomsnittlig tillväxt 
strax under 3 % förefaller trolig men förutsättningarna skiljer sig väsentligt 
åt mellan olika länder och ländergrupper. 

Ett flertal osäkerhetsmoment gör bedömningen av den ekonomiska ut
vecklingen under 1987 svår. Bland dessa har de alltjämt mycket stora 
externa obalanserna i världsekonomin berörts. Ett centralt tema i den 
internationella ekonomisk-politiska debatten är hur den eftersträvade 
reduktionen av dessa obalanser skall kunna komma till stånd. Såväl växel
kursanpassning som ökade skillnader i tillväxt mellan Förenta staterna och 
andra länder har ansetts nödvändiga. 

En långtgående anpassning av växelkurserna för de större valutorna har 
redan skett. Överenskommelsen i slutet av oktober 1986 mellan de ameri
kanska och japanska finansministrarna med sikte på en stabilisering av 
dollar/yen-kursen kan ses som ett av flera tecken på att man i flera länder 
nu gärna skulle se en paus i denna anpassning. Huruvida en större stabilitet 
i växelkursmönstret kan uppnås under 1987 beror på flera olika faktorer. 
En mycket viktig sådan är om minskningen av det amerikanska budgetun
derskottet verkligen kommer att kunna ske i den takt som aviserats. 
Osäkerhet härvidlag kan leda till en förtroendekris för den amerikanska 
ekonomin med återverkningar på såväl dollarkurs som räntenivåer. 

Ett uttalat syfte med samarbetet mellan de fem största industriländerna 
är att möjliggöra en god ekonomisk tillväxt utanför Förenta staterna, vilket 
skulle göra det lättare att avhjälpa de amerikanska obalanserna. Några mer 
omfattande förändringar i den ekonomiska politiken har dock inte genom
förts i Förbundsrepubliken Tyskland och Japan, vilka är de två länder som 
främst har ansetts ha utrymme för sådan stimulans. 

Den sjunkande räntenivån under 1986 har möjliggjorts bl. a. genom en 
ökad samordning mellan de största industriländerna på penningpolitikens 
område. Ett genomgående drag har också varit att penningmängden i 
flertalet viktiga industriländer har tillåtits öka relativt kraftigt och i flera 
fall utöver det målintervall som ursprungligen fastställts. 

Såvitt idag kan bedömas torde finanspolitiken i Förenta staterna under 
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Tabell 2: 3 Arbetslöshet i några OECD-lä1~der 
Procent av arbetskraften, årsgenomsnitt, standardiserade definitioner 

1985 19861 1987 1 

Förenta staterna 7,1 7 6 3/4 
Japan 2,6 2 3/4 3 l/4 
Förbundsrepubliken Tyskland 8,6 8 7 3/4 
Frankrike 10,1 10 1/2 Il 
Storbritannien 13,2 13 1/4 13 
Danmark2 8,9 7 3/4 8 1/4 
Finland 6,2 7 7 1/4 
Norge 2,5 I 3/4 2 
Sverige 2,8 2 3/4 2 1/2 

OECD-Europa 10,9 Il Il 

OECD-totalt 8,1 8 1/4 8 l/4 

1 Finansdepartementets bedömningar. 
2 Nationell definition 

1987 få en viss åtstramande effekt. Kombinationen av de budgetnedskär
ningar som påkallas av Gramm-Rudman-Hollings-lagstiftningen och den 
inledningsvis restriktiva effekten av den omfattande skattereform som 
kongressen beslutat om bör ge ett sådant resultat. Trots de stimulanspaket 
som presenterats i Japan bedöms finanspolitiken där få en fortsatt åtstra
mande inriktning under 1987. I Förl:undsrepubliken Tyskland kan finans
politikens inriktning under 1987 bedömas bli i stort sett neutral. Samman
taget innebär detta för OECD-området i dess helhet en kontraktiv finans
politisk effekt under året. 

Oljepriset kommer även i fortsättningen att ha ett stort inflytande över 
den världsekonomiska utvecklingen. Det fallande oljepriset har endast 
gradvis fått genomslag på tillväxten i industriländerna. Effekten torde nu 
dessutom vara på väg att ebba ut o·;h risk finns att ett successivt högre 
oljepris under loppet av 1987 påverkar tillväxtutsikterna negativt. De för
handlingar som har skett inom OPEC under hösten 1986 ger inte anledning 
att frångå antagandet om ett genomsnittligt oljepris på 15 dollar per fat 
under prognosperioden, men det är inte uteslutet att ett högre oljepris kan 
etableras redan under 1987. Den faktiska utvecklingen blir beroende av i 
vilken utsträckning OPEC-ländcrna lyckas uppnå varaktiga överenskom
melser om att begränsa sin produktion. 

Tabell 2: 4 Bytesbalanssaldo i några OECD>-länder 

Miljarder dollar 

Förenta staterna 
Japan 
Förbundsrepubliken Tyskland 
Frankrike 
Storbritannien 

OECD-Europa 

OECD-totalt 

1 Finansdepa11ementets bedömningar. 

1985 

-118 
49 
13 
0 
5 

21 

-58 

19861 

-145 
80 
35 
5 
0 

60 

-20 

19871 

-140 
75 
25 
0 

-5 

35 

-so 
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Protektionismen utgör alltjämt ett påtagligt hot mot världshandelns ut
veckling och tillväxten i världsekonomin. Oron för att protektionistisk 
lagstiftning kan aktualiseras i Förenta staterna består. Ett betydande fram
steg för att motverka de protektionistiska strömningarna har å andra sidan 
gjorts genom de beslut som under hösten fattades i Punta del Este om 

igångsättande av en ny omfattande GATT-runda. 
Den s. k. skuldkrisen har inte heller på något påtagligt sätt lindrats under 

det gångna året. De fallande oljepriserna har snarare försvårat situationen i 
skuldtyngda oljeproducerande länder som t.ex. Mexiko, Venezuela och 
Indonesien. Andra skuldtyngda u-länder har i och för sig kunnat dra nytta 
av lägre kostnader för oljeimporten, men åtskilliga av dem har i gengäld 
drabbats av de likaledes fallande råvarupriserna. Trots den gynnsamma 
effekt det fallande internationella ränteläget och den sjunkande dollarn har 
haft på länder med stora skulder och trots de ansträngningar som gjorts 
bl. a. inom ramen för det s. k. Baker-initiativet, har skuldkvoterna och 
skuldtjänstkvoterna för u-länderna som grupp ökat under 1986. Någon 
påtaglig förbättring under 1987 torde inte bli aktuell. Ett positivt drag är 
dock att de privata bankerna de senaste åren successivt kunnat förstärka 
sina positioner och därmed nu står något bättre rustade att klara eventuella 
kriser. Icke desto mindre måste sammantaget konstateras att skuldkrisen 
som potentiellt hot mot stabiliteten i det internationella kreditsystemet 

kvarstår. 

2.2 Regionala översikter 

Förenta staterna och Japan 

De två största ekonomierna i OECD-området, Förenta staterna och Japan, 
står båda inför krav på omfattande omställningar i sina ekonomier. I 
Förenta staterna måste de stora underskotten i budget och bytesbalans 
reduceras om ekonomin skall kunna få en mer balanserad och stabil 
tillväxt. Den japanska ekonomin tvingas, till följd av yenens appreciering, 
att ställa om sig från en utpräglat exportorienterad till en mer inhemskt 
genererad tillväxt. 

BNP-tillväxten i Förenta staterna 1986 kan uppskattas till 2 1/2 %. Den 
privata konsumtionen har visat betydande styrka, stimulerad av de ökande 
realinkomster som blivit en följd bl. a. av de lägre oljepriserna. Investe
ringarna har däremot utvecklats svagt under året bl. a. till följd av att ledig 
kapacitet alltjämt finns i både industrin och byggnadssektorn. Investering
arna i energisektorn har minskat kraftigt till följd av lägre oljepriser. 

Den depreciering av dollarn gentemot andra valutor som inleddes under 
1985 har fortsatt under 1986. Sedan början av 1985 beräknas dollarns 
effektiva kurs ha sjunkit med 27 %. Växelkursanpassningen har emellertid 
ännu inte fått några påtagliga effekter på export- och importvolymer. 
Bytesbalansunderskottet har under året snarast ökat och väntas uppgå till 
145 miljarder dollar. Nettoexporten gav ett negativt bidrag till BNP-tillväx
ten under 1986. 

En viktig drivkraft bakom den uppgång i den amerikanska ekonomin 
som nu pågått i mer än fyra år har varit den utpräglat expansiva finanspoli-
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tik som bedrivits av Reagan-administrationen. Som en konsekvens härav 
har underskottet i den amerikanska budgeten ökat från ca 60 miljarder 
dollar år 1980 till ett förutsett underskott 1986 på 230 miljarder dollar. 
Budgetunderskottet har i sin tur resulterat i ett växande bytesbalansun
derskott. Den relativt starka tillväxten i den amerikanska ekonomin har 
således skett till priset av ökande obalanser. 

En omläggning av finanspolitiken i restriktiv riktning tycks emellertid nu 
vara förestående. Betydande utgiftsnedskärningar kommer av allt att döma 
att genomföras och det är troligt att budgetunderskottet minskar påtagligt 
1987, vilket är ett klart trendbrott i. förhållande till de senaste årens sti
gande underskott. Det finns anledning att räkna med en kontraktiv effekt 
på ekonomin från finanspolitiken under 1987. 

Trots detta bör en BNP-tillväxt om 2 3/4 % kunna uppnås för 1987. Såväl 
den privata konsumtionen som utrikeshandeln kan förväntas lämna bety
dande bidrag till denna tillväxt. 

En förbättrad köpkraft hos hushållen till följd bl. a. av oljeprissänkning
arna, en relativt expansiv inriktning av penningpolitiken och en påtaglig 
sysselsättningsökning är faktorer som talar för en fortsatt uppgång av 
konsumtionen. Investeringarna torde däremot komma att utvecklas tämli
gen svagt. 

Det finns tecken på att den negativa utvecklingen av bytesbalansen har 
vänt. Det förefaller som om prisförändringarna till följd av dollarns mins
kade värde efter en tids eftersläpning nu har börjat få genomslag på 
handelsvolymerna. En relativt stark ökning av exporten och en avtagande 
importtillväxt är att förutse. Under l 987 kan utrikeshandeln därför förvän
tas ge ett positivt nettobidrag till tillväxten. 

Ökande importpriser till följd av dollarns depreciering och den relativt 
expansiva inriktningen av penningpolitiken talar för att inflationen blir 
något högre nästa år. Konsumentpri:;ökningar om ca 3 % kan förutses. 

Betydande osäkerhet omger prognosen för den amerikanska ekonomin 
och risker finns för en påtagligt sämre utveckling l 987. Osäkerheten gäller 
främst bedömningen av budgetutvecklingen, dollarkursen och räntan. 

Om den nu rådande osäkerheten kring den fortsatta budgetkonsolide
ringen består kan detta i kombination med de tilltagande inflationsimpulser 
som blir resultatet av dollarns depreciering skapa förtroendeproblem och 
stigande intlationsförväntningar. Konsekvensen kan bli en fortsatt depre
ciering av dollarn, högre räntor och en kraftig uppbromsning av den 
ekonomiska tillväxen. 

Under 1986 har en markant avmattning skett av den ekonomiska aktivi
teten i Japan och BNP-tilläxten torde stanna vid drygt 2 %, att jämföra 
med 4,5 % under 1985. Bakgrunden till avmattningen är främst den minska
de exportefterfrågan. Denna är i sin tur en följd av att yenen apprecierats 
från 240 yen per dollar vid tiden för den s. k. Plaza-överenskommclsen 
under hösten l 985, till ca 160 yen per dollar i slutet av år l 986. Utrikeshan
deln bedöms ge ett negativt nettobidrag till BNP-tillväxten motsvarande 

1 1/2 % under året. 
Den inhemska efterfrågan har emdlertid hållits uppe av fallande olje

priser, ökade reallöner till följd av lägre inflationstakt liksom av en sänkt 
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räntenivå. Diskontot har sänkts fyra gånger under 1986 och ligger nu på sin 

lägsta nivå under efterkrigstiden - 3 %. Detta har bl. a. lett till en kraftig 

ökning av byggnadsverksamheten. 

Den svaga exportefterfrågan föranledde den japanska regeringen att 

under hösten 1986 vidta vissa stimulansåtgärder för att öka den inhemska 

efterfrågan. I september lades ett relativt omfattande stimulanspaket fram, 

vilket bl. a. innehöll åtgärder för en ökning av offentliga investeringar och 

stimulans av bostadsbyggandet. Den sammantagna effekten av finanspoli

tiken under 1986 beräknas dock ha varit neutral. 

Den japanska ekonomin har varit kraftigt orienterad mot export och 

apprecieringen av yenen ställer krav på en omställning till en mer inhemskt 

genererad tillväxt, en omställning som sannolikt kommer att ta betydande 

tid i anspråk. 

Den japanska BNP-tillväxten kan därför förväntas stanna vid 2 1/2 % 

under 1987. Som en konsekvens av den kraftiga apprecieringen av yenen 

kommer utrikeshandeln att ge ett negativt nettobidrag till BNP-tillväxten 

samtidigt som de sjunkande importpriserna kan förväntas leda till en stabil 

prisnivå under 1987. Det som håller tillväxten uppe är främst den privata 

konsumtionen, vilken beräknas expandera med 3 I /2 %. Arbetslösheten 

förväntas öka något som en konsekvens av att den exportinriktade tillverk

ningsindustrin får sämre avsättningsmöjligheter för sina produkter utom

lands. 
Någon större reduktion i bytesbalansöverskottet är inte att vänta 1987. 

Anledningen till den långsamma minskningen av överskottet är den för
dröjda verkan av apprecieringen av yenen. 

Försörjningsbalans för Förenta staterna och Japan 

Förändring i volym. procent (Finansdepartementets bedömningar) 

Förenta staterna Japan 

1986 1987 1986 1987 

Privat konsumtion 3 3/4 3 3 3 112 
Offentlig konsumtion 2 1/4 I 1/2 6 1/2 -1/2 
Hruttoinvcsteringar - I 3/4 I 1/2 5 3 
Lagerinvesteringar 1/4 0 -1/4 0 
Utrikesbalans -3/4 1/2 - I 1/2 -314 

BNP 2 1/2 2 3/4 2 1/4 2 1/2 

Anm.: Förändring av lagerinvesteringar och utrikesbalans mäts i procent av föregå
ende års BNP. 

Västeuropa 

Under 1986 bedöms utvecklingen i de västeuropeiska ekonomierna bli 

något svagare än förutsett. Visserligen bedöms den inhemska efterfrågan 

sammantaget ha ökat mer än väntat men detta motverkades av att export

utvecklingen blivit svagare än enligt tidigare prognoser. BNP-utvecklingen 

under 1987 bedöms bli fortsatt hävdad, men med en tendens till avsaktning 

mot slutet av 1987. Inflationstakten förväntas tillta något under året samti

digt som arbetslösheten i Västeuropa torde förbli hög. 

I Förbundsrepubliken Tyskland beräknas BNP under 1986 öka med 

drygt 2 1/2 % i volym. Detta innebär en mindre tillväxt än tidigare väntat, 
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framför allt till följd av en svag utveckling under det första och det tredje 
kvartalet 1986. Realinkomstuvecklingen har varit god främst till följd av 
den låga inflationen. Under året har därför en stark utveckling av såväl den 
privata konsumtionen som investeringarna bidragit till att den inhemska 
efterfrågan mer än kompenserat för det svagare bidraget från exporten. 
Den ekonomiska politiken har bidragit till denna utveckling. Penningpoliti
ken har varit klart tillväxtstödjande under året med fallande räntor och en 
penningmängdstillväxt som legat över målintervallet. Till följd av främst 
det radikalt förbättrade bytesförh~.llandet bedöms bytesbalansens över
skott i stort sett fördubblas 1986, till omkring 75 miljarder D-mark, motsva
rande nära 4 % av BNP. Inflationen har under året varit låg och beräknas 
för helåret 1986 bli negativ. Sysselsättningen har ökat med ca l % och 
arbetslösheten bedöms sjunka något till knappt 8 %. 

För 1987 kan BNP-tillväxten förväntas bli inemot 3 %. Den inhemska 
efterfrågan torde förbli stark medan bidraget från nettoexporten bedöms 
förbli negativt. Även med mindre stimulans från sjunkande oljepriser och 
lägre skatter än under 1986 torde den privata konsumtionen öka med 
omkring 4 % under 1987. 

Apprecieringen av D-marken väntas under 1987 leda till en förhållande
vis kraftig real minskning av överskottet i bytesbalansen. Likväl förutses 
överskottet i nominella tal endast minska från ca 75 till ca 60 miljarder 
D-mark. 

De förestående valen till förbundsdagen försvårar bedömningen av den 
ekonomiska politiken under 1987. Den sittande regeringen planerar om den 
blir omvald att 1988 genomföra andra steget i den 1985 beslutade skattere
formen samt att under nästa mandatperiod göra en större omläggning av 
skattesystemet. Under 1987 torde effekterna av D-markens appreciering 
komma att successivt slå igenom samtidigt som effekterna av oljeprisfallet 
klingar av. Viss osäkerhet råder därför huruvida den västtyska tillväxten 
under 1987 kommer att nå trcprocentsnivån utan att åtgärder på skatteom
rådet tidigareläggs eller andra finanspolitiska insatser vidtas. 

Den strama ekonomiska politik S·Jm förts i Frankrike under de senaste 
åren har inneburit en låg tillväxt i ekonomin. Samtidigt har inflationen 
påtagligt sänkts och den externa h:1lansen förbättrats. En sänkt löneök
ningstakt har tillsammans med de fallande oljepriserna medverkat härtill. 
Arbetslösheten har fortsatt att öka och ligger för närvarande kring 11 %. 

BNP-tillväxten beräknas till ca 2 f;'(, under 1986. bl. a. som ett resultat av 
en tillfällig ökning av den privata konsumtionen, medan inflationen mer än 

halverats till ca 2 1/4 % i årsgenomsnitt. Bytesbalansen bedöms uppvisa ett 
kraftigt överskott om ca 20 miljarde1· franc. 

För 1987 förutses en i stort sett cförändrad tillväxt om ca 2 1/4 %. Den 
privata konsumtionen torde komma att stimuleras av den låga intlations
takten och vissa skattesänkningar. Samtidigt verkar dock lägre löneök
ningstakt och en fortsatt mycket svag sysselsättning dämpande på kon
sumtionen. Däremot torde de privata investeringarna kunna fortsätta att 

öka kraftigt tack vare lättnader i företagsbeskattningen, fallande priser på 
insatsvaror samt den sjunkande löneökningstakten. Francens appreciering 
gentemot dollarn bidrar till att utrike:;balansen väntas ge ett negativt bidrag 
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till tillväxten på ca 3/4 % under 1987, vilket likväl är en förbättring jämfört 

med 1986. 
Den ekonomiska politiken förväntas inte ge någon påtaglig stimulans till 

konjunkturen i Frankrike under 1987. Om något, kan den inhemska efter

frågan förväntas sakta av under året. Statens finanser, som förbättrats 

under de gångna åren, förväntas stärkas ytterligare under 1987 bl. a. som 
en följd av den franska regeringens privatiseringsprogram. som under året 
beräknas inbringa ca 30 miljarder franc genom försäljning av tre statliga 

företag. 

[ Storbritannien har under 1986 den svaga ekonomiska utveckling fort

satt som började göra sig gällande redan vid mitten av 1985. BNP bedöms 

öka med 2 1/4 %. Orsaken till den långsammare tillväxten är stagnerande 

export och investeringar. Dessa har hämmats av bl. a. det höga inhemska 

kostnadsläget samt av effekterna av oljeprisfallet på oljeexport och off

shore investeringar. Den privata konsumtionen har emellertid vuxit kraf

tigt, till följd av höga nominella löneökningar och en sjunkande inflation. 

Tillväxten kan förutses bli något starkare 1987. BNP-ökningen kan för
väntas bli cirka 2 1/2 %. Oljeexportens betydelse torde fortsätta att minska, 
medan exporten av andra produkter än olja torde kunna öka något. Härtill 
bidrar den depreciering av pundkursen som ägt rum sedan början av 1986, 

då oljepriserna började falla. På grund av den höga räntenivå som den 
brittiska regeringen vidmakthållit för att stödja pundkursen kan investe

ringarna inte förväntas öka i någon större utsträckning under 1987. Den 
privata konsumtionen torde fortsätta att öka i ungefär samma takt som 
1986, hjälpt av bl. a. de skattesänkningar som ingår i budgeten för 1986/87. 

Den ekonomiska politiken torde få en stimulerande inverkan på ekono
min 1987. En omläggning av finanspolitiken i expansiv riktning tillkänna

gavs i den utgiftsbudget som lades fram i november 1986. Penningmängden 
har under 1986 tillåtits öka utöver de fastställda ramarna. 

Bytesbalansen, som beriiknas vara i jämvikt 1986, kan 1987 väntas 
uppvisa ett underskott för första gången på sju år. De lägre oljepriserna 
torde då få full effekt på utrikesbalansen. Den deprecierade pundkurscn 
förutses bidra till en något högre prisstegringstakt. Löneutvecklingen har 
trots den höga arbetslösheten inte visat tecken på att dämpas i någon större 
utsträckning. 

Försörjningsbalans för Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike och Storbritannien 
För~indring i volym. pro.:ent ! 1-inansdeparlementcts bedömningar) 

1-örbundsrepub- Frankrike Storbritannien 
liken Tyskland 

19~6 1987 1986 1987 1986 1987 

Privat kon~umtion 4 li4 4 3 I,, ,_ 2 1/4 4 1!2 4 114 
Offentlig kmhumtion 2 2 1/4 I 112 I I" I 1/4 
Bruttoin ve-; te ringar 3 1/4 5 112 4 112 ) _'\i4 li2 2 
L;1g.:rin vcslcringar U4 1/4 li2 114 114 1/4 
Utrikesbalans -I li4 -I 1/4 ·-I 1n -3/4 -I -I 

fl"IP 1 fl> J 2 2 1/4 2 114 2 1/2 

Anm.: Förändring a1· lagerinvesteringar ,1ch utrikesbalans m(its i procent av [örcgå
ende års B:'-1 P. 

2 Rik.1dc1gc11 !'186!87. I .1.1111!. ,V;· /00. Bilc1gu ! . I 
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Norden Prop. 19!l6/87: 100 
Den ekonomiska tillväxten i de nordiska länderna har saktat av under Bil. I. I 
1986, till stor del beroende på en svag exportutveckling. Den inhemska 
efterfrågan, och särskilt den privarn konsumtionen, har emellertid ökat 
starkt, vilket lett till bl. a. en försämrad bytesbalanssituation i flertalet 
nordiska länder. 

För 1987 kan en långsammare tillväxt väntas i Danmark och Norge, 
medan den ekonomiska aktiviteten kan förväntas tillta något i styrka i 
Finland. 

I Danmark har under 1986 den starka inhemska efterfrågeutveckling 
som inleddes 1985 fortsatt. BNP-ökningen bedöms komma att uppgå till 
2 3/4 %. Den privata konsumtionen har vuxit markant som en följd av 
ökade realinkomster och bruttoinvesteringarna har stimulerats av den 
successiva sänkning av räntenivån som ägt rum under de senaste åren. 
Bytesbalansen har försämrats avsevärt under 1986, på grund av exportens 
svaga utveckling och en mycket kraftig importökning. Underskottet i 
bytesbalansen beräknas uppgå till närmare 35 miljarder danska kronor 
1986. Inflationen har fortsatt att sjunka och arbetslösheten har minskat. 

Den danska regeringen har sedan december 1985 presenterat tre åtgärds
paket för att dämpa den kraftiga ökningen i den inhemska efterfrågan. Den 
strama finanspolitik som förts de senaste åren har lett till en anmärknings
värt snabb förbättring av den statliga budgetbalansen. Förstärkningen av 
den offentliga sektorns fiansiella sparande har emellertid motverkats av en 
försvagning av den privata sektorn> sparande. Detta har bidragit till ett 
drastiskt ökande bytesbalansunders.<ott, som i sin tur lett till en stigande 
räntenivå under 1986. Penningpolitiken har i stor utsträckning varit inrik
tad på att försvara den danska krona.n. 

Den ekonomiska tillväxten torde .>akta av under 1987 och en BNP-ök
ning på drygt I% kan förväntas. Det är framförallt en uppbromsning av 
den privata konsumtionstillväxten och bostadsinvesteringarna som väntas 
dra ner tillväxten. Bytesbalansunderskottet bedöms kunna minska till cir
ka 28 miljarder danska kronor som e1 följd av en förbättrad exportutveck
ling och sjunkande importvolymer. Till följd av relativt stora löneökningar 
och de höjningar av energiavgifterna som genomförts under 1986 kan 
inflationen inte förväntas sjunka ytterligare 1987. Med den avsaktande 
ekonomiska tillväxten torde arbetslösheten komma att öka under 1987. 

I Finland hämmade arbetskonflikter och en svag exportutvcckling den 
ekonomiska tillväxten under början av 1986. Fr.o.m tredje kvartalet bör

jade emellertid den ekonomiska aktiviteten skjuta fart och för helåret 1986 
bedöms BN P öka med 1 3/4 %. Tillväxten bärs upp av framförallt den 

privata konsumtionen, som gynnat:; av den sjunkande inflationen och 

relativt kraftiga löneökningar under 1986. 
Finanspolitiken har under 1986 varit svagt expansiv och inriktats på att 

främja produktionstillväxten. Bl.a. har den finska regeringen påbö1jat en 
revidering av företagsbeskattningen. Regeringen har ocksil. genomfört en 

omläggning av energibeskattningen som innebär en minskad börda för 
företagen. Penningpolitiken under 1986 har varit restriktiv med en tidvis 
mycket hög räntenivå för att förhindra valutautflöde. För närvarande 

verkar en lättnad av denna politik ej vara möjlig. 
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Även 1987 torde den privata konsumtionen lämna det största bidraget till 

BNP-tillväxten, vilken bedöms bli 2 1/2 %. Exporten kan förväntas sjunka 
till följd av nedgången i exporten till Sovjetunionen. Västexporten förutses 

däremot kunna öka något under 1987. Bruttoinvesteringarna kan förväntas 

öka med cirka 2 %. Trots en förutsedd försämring av handelsbalansen 

under 1987 torde underskottet i bytesbalansen ligga kvar på cirka 4 mil
jarder finska mark 1987. Till detta bidrar den lägre internationella ränteni

vån. Arbetslösheten förutses öka något, främst som en följd av den förut

sedda nedgången i östexporten. 

I Norge fortsatte under 1986 de tendenser till överhettning i ekonomin 

som började göra sig gällande redan 1985. BNP bedöms öka med 3 1/2 % 
och största bidraget härtill har lämnats av den privata konsumtionen. 

Denna beräknas öka med drygt 5 % under 1986. Bortfallet av oljeintäkter 

på grund av de sänkta oljepriserna har fått mycket kännbara konsekvenser 

för den norska ekonomin. Statsfinanserna har försämrats och bytesbalan

sen bedöms för 1986 uppvisa ett underskott på 30 miljarder norska kronor. 

Detta är attjämföra med 1985 års överskott i bytesbalansen på 25 miljarder 

norska kronor. 
Devalveringen av den norska kronan i maj 1986 utgjorde första steget i 

regeringens strategi för att komma till rätta med de ekonomiska obalan

serna. I samma syfte har det reviderade budgetförslaget för 1986 och det 
preliminära budgetförslaget för 1987 fått en restriktiv inriktning. En stra
mare penningpolitik förs också i syfte att hålla tillbaka ökningen av särskilt 

den privata konsumtionen. 
Oljeexportens minskade betydelse och en försvagning av den inhemska 

efterfrågan torde under 1987 resultera i en svagare tillväxt. BNP beräknas 
öka med 2 1/2 %. Investeringar i oljesektorn förväntas minska drastiskt, 

medan graden av uppbromsning av den privata konsumtionen blir beroen
de av löneutvecklingen och regeringens finanspolitiska åtgärder. En ök

ning om cirka 2 % av den privata konsumtionen verkar sannolik för 1987. 

Bytesbalansunderskottet förväntas öka ytterligare till närmare 45 miljarder 
norska kronor. 

Konsumentpriserna förutses fortsätta att öka kraftigt; prisnivån väntas 

1987 stiga med 9 .:;>'(, i genomsnitt. Den arbetstidsförkortning som träder i 
kraft den I januari 1987 torde bidra till en ökad pris- och kostnadspress. 
Arbetslösheten förväntas öka något när den totala efterfrågan börjar växa 
långsammare 1987. 

Försörjningsbalans för Danmark, Finland och Norge 
förändring i volym, procent (finansdepartementets bedömningar) 

Danmark FinlanJ Norge 

1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Privat konsumtion 4 1.12 I 1/2 3 !i:! 3 1/2 5 1/4 
Offentlig konsumtion () I 2 112 2 .v..i 2 I 3/4 
Bruttoinvestcringar Il -6 l '' '" 2 21 -4 1!2 
Lagerinvesteringar 0 () 1/4 3/4 -3/4 I i' 
Utrikesbalans -I It, I -I -I 1/4 -4 2 

RNP 2 31.i l 11.i I 31.i 2 1/2 3 112 2 1/2 

Anm.: Förändring av lagerinvesteringar och utrikesbalans mäts i procent av förega
enJc års BN P. 
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3 Utrikeshandeln 
3.1 Exporten 

Världshandeln 

Tillväxten i världshandeln med bearbetade varor, som halverades mellan 
1984 och 1985 har fortsatt att avmattas påtagligt under 1986. Oljeprisfallet 

och räntenedgången har emellertid medfört att den inhemska efterfrågan i 
OECD-länderna hållits uppe och därmed bidragit till att handeln mellan 

OECD-länderna fortsatt växa i god takt även under 1986. Däremot har 

exporten till OPEC-länderna och statshandelsländerna minskat kraftigt. 

Det sänkta oljepriset har medfört sänkta exportinkomster för dessa länder 

och därmed tvingat fram kraftiga nedskärningar av importen. Även impor
ten till råvaruproducerande u-länd,~r utanför OPEC har dragits ned mar
kant eftersom även dessa länders c:xportinkomster reducerats till följd av 

fallande världsmarknadspriser på ri\.varor. 

Inom OECD-området har marknadstillväxten för den svenska industrins 

export av bearbetade varor utvecklats gynnsammare än den genomsnittli

ga tillväxten av OECD-områdets import av bearbetade varor. Detta förkla
ras i huvudsak av att de nordiska länderna - som tar emot drygt en 

!järdedel av vår export - har ökat sin import kraftigt, eller med ca 11 % 

under 1986. Totalt beräknas exportmarknadstillväxten inom OECD-områ

det för svensk industri ha ökat med 8.5 % 1986. Utanför OECD-området 
har importen minskat med i genomsnitt 8 % vilket har medfört att den 
totala exportmarknadstillväxten för svensk industri har stannat vid ca 

5,5% 1986. 
För 1987 beräknas importen av bearbetade varor till OECD-länderna 

öka med ca 5,5 %. Den gynnsammare utveckling som exportmarknaderna 
för svensk industri haft under ser-.are år - p. g. a. den höga inhemska 
efterfrågan i de nordiska länderna -- väntas inte att fortsätta 1987. Under 
1987 beräknas importen till de nord:.ska länderna endast öka marginellt till 
följd av en betydligt svagare tillvä,~t i Norge och Danmark. För svenskt 

vidkommande bedöms marknadstillväxten i OECD-området öka med en
dast 41/4%. Utanför OECD förvämas importen av bearbetade varor ligga 
kvar på 1986 års nivå, vilket medför att exportmarknadstillväxten för 

svensk industris export av bearbetade varor. totalt sett, endast ökar med 

31/4% 1987. 

K onk11rre11skraft 

Betydande kast i växelkurserna har medfört förändringar i konkurrens

kraften för flertalet länder under 1980-talet. Fram till första kvartalet 1985 

fördubblades dollarns värde mot de Jcsta västeuropeiska valutor. Därefter 

har dollarn deprecierat kraftigt (dvs. dollarns värde har fallit). vilket med

fört att konkurrenskraften påtagligt förhättrats för Förenta staterna och de 

länder vars valutor följer dollarn. friimst de s. k. ASEAN-liinderna. Sveri

ge intar något av en mellanställning. Den svenska kronan har apprecierat 

kraftigt mot dollarn och ASEAN-ländernas valutor. samtidigt som kronan 
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Tabell 3: l Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export av 
bearbetade varor 
Procentuell förändring 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Erportmarknadstilll'äxt 
14 OECD-länder 3,1 5,5 13,5 8.7 8,5 4,3 
Totalt 1,7 3,0 11,3 7,6 5.5 3,3 

PriJer 
14 OECD-länders importpriser, 
nationella valutor 6,4 4,1 5,2 4,0 -0,2 2 
14 OECD-länders importpriser, SEK 18,5 16.2 3,2 5,0 0 2 
Svenskt exportpris, SEK 12,6 12,I 6,0 6,0 2,5 2,5 
Relativpris SEK/14 OECD-länder -5.2 -3,7 2,7 1,0 2,5 0,5 

Marknadsandelar, volym 
14 OECD-länder ') ") 

-.~ 7,7 0,3 -1,5 -1,4 0 
Totalt 1,9 5, I 0,6 -2,4 -1,5 0 

Export, l'Olym 
14 OECD-länder 5,3 13,6 13,9 7,1 7,0 4,3 
Totalt 3,6 8,1 12,0 5,0 4,0 3,3 

Anm.: Exportmarknadstillväxt avser tillväxt av importen av bearbetade varor till 
olika länder sammanvägt med ländernas andelar av svensk export av bearbetade 
varor. 
Källor: OECD, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

har deprecierat mot de flesta västeuropeiska valutor samt den japanska 
yenen. Växelkursförskjutningarnas effekt på den svenska konkurrenskraf
ten varierar därför mellan olika marknader. 

Detta innebär också att bedömningen försvåras av hur de svenska pri
serna och lönerna i gemensam valuta har utvecklats jämfört med omvärl
dens. Den relativa utvecklingen av svenska löner och priser beror till stor 
del på med vilka vikter våra konkurrentländer sammanvägs. Gentemot 
våra 14 viktigaste konkurrentländer inom OECD har den svenska kronan i 
genomsnitt deprecierat med 5 % mellan 1985 och 1986, när de olika länder
nas valutor sammanvägs med vikter som avspeglar ländernas betydelse 
som konkurrenter till de svenska företagen. Gentemot samma 14 OECD
länder har emellertid den svenska kronans värde varit oförändrat mellan 
1985 och 1986 när valutorna sammanvägs med vikter som motsvarar län
dernas andelar som mottagare av den svenska exporten av bearbetade 
varor. Enligt det första beräkningssättet skulle valutakursförändringarna 
ha stärkt den svenska konkurrenskraften med 5 % men enligt den andra 
bcräkningstekniken, vilken tillämpas i tabell 3: I, skulle förändringarna i 
valutakurserna inte alls ha påverkat konkurrenskraften. Skillnaden kan i 
huvudsak förklaras av att de länder vars valutor den svenska kronan 
deprecierat gentemot - t. ex. Japan och Västtyskland - betyder betydligt 
mer som konkurrenter till svensk industri än som mottagare av svensk 
export. Samtidigt gäller förhållandet att de länder - t. ex. Förenta sta
terna, Storbritannien och Norge - vilkas valutor den svenska kronan 
apprecierat gentemot är viktigare som marknad för svensk export än som 
konkurrenter till svensk exportindustri. De förskjutningar i växelkurserna 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.1 

21 



som ägt rum under loppet av 1986 innebär en ytterligare konkurrensvägd 
depreciering av den svenska kronan med ca 1 % 1987. 

Timlönerna inom industrin beräknas öka med i genomsnitt 4, 7 % 1986 
och 4 % 1987 inom OECD-Iänderna. I Sverige bedöms motsvarande ök
ningar uppgå till 7 % respektive 5 %. Arbetsproduktiviteten bedöms öka 
något mer båda åren inom OECD-ländernas industri än inom den svenska 
industrin. För 1986 beräknas industrins arbetskraftskostnader per produ

cerad enhet ha ökat med ca 2 % inom OECD-länderna och drygt 5 % i 
Sverige. Mätt i gemensam valuta :;kulle dock den svenska industrins ar
betskraftskostnader per producerad enhet ha ökat ca 1,5 % mindre än i 
OECD-länderna. För 1987 förväntas arbetskraftskostnaderna per produ
cerad enhet uppgå till 2 a 3 % i båd.e Sverige och OECD-området. 

För 1986 beräknas det svenska exportpriset på bearbetade varor ha ökat 
med 2,5 % och importpriserna till OECD-länderna, mätt i svenska kronor, 
ha varit oförändrade. Rclativpriset för svensk export skulle således öka 
med 2,5 % 1986. Detta är bl. a. en följd av att ASEAN-länderna har sänkt 
sina exportpriser kraftigt i gemensam valuta som följd av deprecieringen 
av deras valutor. Samtidigt har vissa länder vilkas valutor har apprecierat 
sänkt sina exportpriser i nationella valutor för att inte förlora alltför myc
ket i konkurrenskraft. Som exempel kan nämnas att de japanska exportpri
serna sjönk med ca 14% i nationell valuta mellan 1985 och 1986. 

Jämfört m;:d OECD-ländernas exportpriser och sammanvägt med vikter 
som motsvarar ländernas betydel:;e som konkurrenter till Sverige har 
relativpriset för svensk export av bearbetade varor sänkts med ca 2 % 

1986. Detta är i första hand en följd av deprecieringen av den svenska 
kronan med 5 % 1986 och kan jämföras med att även arbetskraftskostna
derna i Sverige relativt OECD-området, som nämnts tidigare, har sänkts 

1986. 
För 1987 beräknas det svenska exportpriset av bearbetade varor öka 

med 2,5 %. Mätt i svenska kronor förväntas importpriset till OECD-län
derna öka med 2 %. Det svenska relativpriset för exporten skulle därmed 
vara i stort sett -oförändrat 1987. 

Marknadsandelar och export 

Delvis som en följd av att relativpri:;et på svenska exportvaror ökat med i 
genomsnitt 2 % per år under de tre senaste åren kommer den svenska 

industrin förlora marknadsandelar även 1986. Efter vad vi nu kan förutse 
kommer marknadsandelsförlusterna att uppgå till ca 1.5 % 1986. Mark

nadsandelsförlusterna har främst kommit på den kraftigt expanderande 

japanska marknaden, men även på den nordiska marknaden antas de 

svenska företagen ha gjort andelsförluster. Marknadsandelsförlusterna i 
Norden kan delvis förklaras av att de nordiska ländernas kraftigt ökade 
bilimport inte kunnat mötas av höjd svensk bilexport p. g. a. kapacitets

brist inom svensk bilindustri. Trots förlorade marknadsandelar ökade den 

svenska exorten av bearbetade varor till OECD-området med 7 % 1986. 

Den svenska exporten till länderna Ltanför OECD-området minskade med 
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Diagram 3: I Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade varor 
till 14 OECD-länder 
Index 1980 = 100 

Relativpris 

95 

90-+-~~--.-~~----,-~~---,~~~.--~~,--~~..-~~-r-

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

ca 10% 1986 som en följd av den krympande marknaden. Totalt sett ökade 
den svenska exporten av bearbetade varor med 4 % 1986. 

När det gäller att bedöma marknadsandelarna för svensk export av 
bearbetade varor 1987 måste flera faktorer beaktas. Enligt tabell 3: I beräk
nas det svenska relativpriset på bearbetade varor ha stigit med ca 2 % per 
år i genomsnitt under de senaste åren. Det talar för minskade marknadsan
delar. Å andra sidan medför troligen beräkningstekniken att relativprisök
ningen 1986 överskattas, eftersom den konkurrensvägda deprecieringen av 
den svenska kronan inte beaktas. Dessutom beräknas de relativa arbets
kraftskostnaderna för svensk industri till följd av deprecieringen av den 
svenska kronan sjunkit något i gemensam valuta mellan 1985 och 1987. 
Vidare är lönsamheten i den svenska industrin betydligt bättre än för några 
år sedan, vilket medfört att industrins investeringar ökat samt att mark
nadsföringsinsatserna förbättrats. Detta bör ha positivia effekter på mark
nadsandelarna. Här görs därför bedömningen att marknadsandelarna för 
svensk export av bearbetade varor till såväl OECD-länderna som till 
världen i övrigt blir oförändrade 1987. Exporten av bearbetade varor 
väntas således öka lika mycket som marknadstillväxten på OECD-markna
den, eller med 4114%. Till marknaderna utanför OECD bedöms exporten 
bli oförändrad, viket innebär att den totala exporten av bearbetade varor 
beräknas öka med 3 1/4 % 1987. 

Råvaruexporten (exkl. petroleumprodukter) har på grund av vikande 
efterfrågan utomlands minskat med I% 1986. Kraftiga exportminskningar 
har noterats för mineraler och livsmedelsprodukter, men även exporten av 
trävaror och massa har minskat något. Den svaga efterfrågan har även 
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medfört att råvarupriserna fallit med i genomsnitt 7,5 %. Exporten av såväl 
fartyg som petroleumprodukter har gett ett positivt bidrag till exportut
vecklingen 1986. Totalt sett bedöms varuexporten ha ökat med 3,4 %. 

Exporten av råvaror (exkl. petroleumprodukter) bedöms kunna öka med 
ca 2 % I 987. Till skillnad från 1986 förutses fartygsexporten ge ett negativt 
bidrag till exportutvecklingen under 1987. Totalt beräknas varuexporten 

öka med knappt 2,5 % 1987. 
Exporten av tjänster beräknas utgöra ca I 5 % av Sveriges samlade 

exportvärde. Det statistiska under!ag som används vid beräkningen av 
tjänstexporten är dock tämligen svagt. Enligt detta statistikunderlag sjönk 
tjänsteexporten med ca I% 1986. Nedgången av tjänsteexporten är huvud
sakligen en följd av vikande världsdtcrfrågan inom entreprenadverksam
heten, främst bland byggföretagen. Intäkterna från resevaluta var oföränd
rade (i volym) mellan 1985 och 1986. Den svagare dollarn har inneburit en 
minskning av den nordamerikanska luristströmmcn under 1986. Denna 
nedgång har emellertid motverkats av de höjda resevalutainkomster som 
den ökade nordiska turistströmmen till Sverige inneburit. För 1986 har en 
ökning av intäkterna från sjöfartstjhnster kunnat konstateras. Prognosen 
för 1987 innebär en ökning av tjänsti!exporten med ca 3 %. Denna höjning 
beror dels på en fortsatt ökning av exporten av sjöfartstjänster. dels på att 

exporten av övriga tjänster stiger. 

Tabell 3:2 Export av varor och tjänster 

Miljarder kr. 

Bearbetade varor 
Fartyg 
Petroleumprodukter 
Övriga råvaror 

Summa varor 

Enligt nationalräkenskaperna 

1985 

206,0 
4,3 

11.8 
38,4 

260,S 

1986 

219,5 
5.1 
7,1 

35,2 

267,0 

1987 

232,4 
3.8 
6,0 

36,6 

278,8 

Volymutveckling, 
procent per år 

1986 1987 

4,0 3,3 
13,5 -29.0 
6,3 1,5 

-0,9 2.0 

3,4 2,4 

Varor 258,7 265,2 277 ,0 3,4 2.4 
Tjänster 44.9 43,5 45,7 -1,0 3,0 
Varor och tjänster 303,6 308,7 322,7 2,8 2,5 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

3.2 Importen 

Importen av bearbetade varor ökade med 3 1/2 % 1986, vilket är avsevärt 

mindre än under de två föregående åren då ökningen översteg lO % per år. 
Den låga importökningen förklaras ~.v att maskininvesteringarna - som 

har ett högt importinnehåll - minskat med ett par procent samt att lagren 
inom såväl handel som industri dragi'.s ned kraftigt under året. Dessutom 
tycks marknadsförlusterna på hemmamarknaden ha inskränkt sig till ca 
I 1/2 %, vilket kan synas lågt om man beaktar att de svenska producenter

nas prishöjningar på hemmamarknad1!n överstigit importprisernas ökning 

med 2- 3 % per år under de senaste åren. 
Under 1987 beräknas importen av bearbetade varor öka med ca 7 ,5 %. 
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Prisutveckling, 
procent per år 

1986 

2,5 
4,7 

-43,0 
- 7,4 

- 0,9 

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

1987 

2,5 
4,0 

-16,8 
2,0 

2,0 

2,0 
2,1 
2,0 
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Tabell 3:3 Import av bearbetade varor 
Procentuell förändring 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

lmportvägt efterfrågan 
(inkl. lager) -U 1.9 9,2 7,6 I.7 5.3 
Import av bearbetade varor 7,4 1,9 10,l 10,2 3,4 7,6 

Marknadsandel -2.5 0 -0,9 -2.4 -1.6 -2.I 
Relativpris -2.5 -2,9 2.6 2,9 2,6 1.0 

Anm.: Relativpris enligt producentprisindexsystemet. Dessa priser avviker något 
från priserna enligt utrikeshandelsstatistiken. 
Kiillor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Den - jämfört med t986 - tilltagande ökningstakten av importen förklaras 
dels av att tillväxten i den irnportvägda efterfrågan beräknas öka från 
knappt 2 % 1986 till drygt 5 % 1987, dels av att marknadsandelsförlusterna 
på hemmamarknaden beräknas bli något större än under 1986, se tabell 
3: 3. Den importvägda efterfrågans ökning kan hänföras till ett positivt 
lageromslag, ökade maskininvesteringar samt fortsatt hög privat varukon
sumtion. 

Importen av såväl råolja som petroleumprodukter har stigit med ca 13 % 
i volym 1986. Den höga volymökningen torde i huvudsak kunna förklaras 
av att importpriset har halverats mellan 1985 och 1986. Importen av övriga 
råvaror ökade med knappt 3 %. Fallande importpriser på mineraler, livs
medel och icke järnmalmer har medfört att råvarupriserna i genomsnitt 
(exkl. råolja och pctroleumprodukter) sjunkit med knappt 4 % 1986. För 
1987 förutses importen av petroleumprodukter minska kraftigt som en följd 
av den höga importen 1985. Importen av övriga råvaror beräknas även 
under 1987 öka med knappt 3 %. Råvarupriserna förutses öka obetydligt 
under 1987, se tabell 3: 4. 

Tabell 3:4 Import av varor och tjänster 

Miijarder kr. Volymutveckling. 
procent per år 

1985 1986 1987 1986 1987 

Bearbetade varor 167,3 176,0 194,0 3,4 7,6 
Fartyg 2.3 2.4 0,9 3,0 -65,0 
Petroleumprodukter 18,9 11,3 7,8 12,2 -16,0 
Råolja 24,4 12.S 12,3 13,4 1,0 
Övriga råvaror 31,6 31,3 32,5 2,8 2,7 

Summa varor 244,5 233,5 247,5 4,9 3,8 

F:nligt nativnalriikenskaperna 

Varor 246,3 235,3 249,3 4,9 3,8 
Tjänster 36,6 36,0 39,5 -5,7 6,1 

Varor och tjänster 282,9 271,3 288,8 3,7 4,0 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Tjänsteimporten beräknas ha minskat med nästan 6 % 1986 trots en 
markant ökning av resevalutautgifterna. Till följd av hushållens förbätt
rade inkomster har utlandsresorna och i synnerhet chartertrafiken ökat 
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Diagram 3: 2 Handels- och bytesbalans 
Procentandel av BNP 
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Källor: Riksbanken och finansdepartementet. 

kraftigt 1986, vilket avspeglar sig i e 11 ökning med 7 % i volym av resevalu
tautgifterna. Importen av sjöfartstjänster har minskat något. Den största 
delen av importminskningen 1986 kan hänföras till kraftigt reducerade 
utgifter för entreprenader och tekniska tjänster. Nedgången i den svenska 
entreprenadverksamheten påverkar både export- och importsidan i bytes
balansposten övriga tjänster. Entreprenadprojekt medför, speciellt i be
gynnelsefasen, stora utgifter till utlandet. På längre sikt kommer dessa 
utgifter att generera inkomster, dvs. resultera i en ökning av exporten av 
entreprenadtjänster. För 1987 förutses en ökning av tjänsteimporten med 
ca 6 %. Denna importökning kan huvudsakligen hänföras till en ökning av 
importen av sjöfartstjänster och en fortsatt stark utveckling av resevalu

tau tgifterna. 

3.3 Bytesbalansen 

Bytesbalansen gav preliminärt ett överskott på 8,5 miljarder kr. 1986. 
Jämfört med 1985 är detta en förbätl ring på 19 miljarder kr. Förbättringen 

kan i huvudsak förklaras av att överskottet i handelsbalansen ökat från 15 
till 32 miljarder kr. samtidigt som ränteutgifterna sjunkit kraftigt. För 1987 
beräknas överskottet i bytesbalansen till ca 3,5 miljarder kr., se tabell 3: 5. 

Försämringen på 5 miljarder kr. jämfört med 1986 beror på att handelsba
lansens överskott reduceras med 2 miljarder kr. samtidigt som såväl 
tjänste- som transfereringsbalansen försämras. 

Hande/sbalansen gav 1986 ett överskott på 32 miljarder kr. Detta är det 
största överskott Sverige någonsin haft i handelsbalansen, både i nomi

nella tal och som andel av BNP. Som andel av BNP var överskottet i 
handelsbalansen 1986 3 ,4 % , vilket är ett överskott på inte fullt samma nivå 

som de rekordstora överskotten i Förbundsrepubliken Tysklands och Ja-
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pans handelsbalanser. Däremot är överskottet i bytesbalansen betydligt 

lägre i Sverige än i dessa länder, eftersom vi har ett kraftigt underskott i 

tjänste- och transfereringsbalansen. Diagram 3:2 visar att under de senaste 

35 åren är det endast de senaste fyra åren samt åren 1971-1973 och 1978 

som givit överskott i handelsbalansen. Däremot uppvisade tjänste- och 

transfereringsbalansen överskott varje år under perioden 1950-1970. Den 

ökade skuldsättningen utomlands har därefter medfört kraftigt ökade rän

teutgifter. I kombination med underskott i resevalutanettot och stigande 

u-landsbistånd har det inneburit stigande underskott i tjänste- och transfe

reringsbalansen under perioden 1970-1985. 

Förbättringen i handelsbalansen på 17 miljarder kr. mellan 1985 och 1986 

förklaras av att nettoimporten av råolja och petroleumprodukter minskade 

med 15 miljarder kr. samt att exporten av bearbetade varor ökade mer än 

importen såväl i volym som i pris under 1986. Den förutsedda försämring
en av handelsbalansen med ca 2 miljarder kr. 1987 kan till fullo förklaras av 

att importen av bearbetade varor ökar betydligt mer än exporten av dessa 

varor. 
Tjänstebalansen väntas försvagas med ca 1 miljard kr. något 1987. Som 

tidigare nämnts beror försvagningen huvudsakligen på en väntad ökning av 

resevalutautgifterna. 
Transfereringsbalansen visade ett underskott på ca 28 miljarder kronor 

1986, vilket är en förbättring på ca 3 miljarder kr. från 1985. Bland de 

ingående posterna är det framför allt räntenettot som bidragit till förbätt

ringen. Mellan 1985 och 1986 förstärktes räntenettot från -24 miljarder kr. 
till - 20 miljarder kr. Förbättringen är en konsekvens av sjunkande interna

tionella räntor och fallande dollarkurs. Drygt 60 % av statens upplåning 
utomlands utgörs av lån tagna i dollar. Dessutom innebär bytesbalansöver

skottet 1986 lägre lånestockar, vilket i sig reducerar ränteutgifterna. En 

ökning av underskottet i transfcreringsbalansen förutses 1987. Den är 
huvudsakligen beroende på en ökning av de transfereringar från Sverige 

som inte utgörs av räntebetalningar. 

Tabell 3:5 Bytesbalans 
Miljarder kr. 

1983 1984 1985 1986 1987 

Export av varor 210,5 242,8 260,5 267.0 278,8 
Import av varor 200,4 218.4 244,5 233,5 247,5 
Korrigering av 
handelsstatistiken -0,5 - I.I -1,3 -1,7 -1,7 
Handels balans 9,7 23,3 14,7 31,8 29,6 

Sjöfartsnetto 6,2 5.5 7,4 7,3 7,3 
Rese valuta -4.3 -4,8 -6,7 -8,3 -9.9 
Övriga tjänster 4,8 6.3 4,9 5,3 5,7 
Tjänstebalans 6,7 7,0 5,7 4,3 3,1 

Avkastning på kapital -16,8 -19.7 -21,5 -17,4 -17,3 
(~ärav på räntenetto) (-18,1) (-21.1) (-24.3) (-19,7) (-19,5) 
Ovriga transfcringar -6,9 -7.6 -9.3 -10,2 -11,8 
Transfereringsbalans -23,6 -27,4 -30,9 -27,6 -29,1 

Bytesbalans -7,2 3,0 -10,4 8,5 3,6 

Källor: Statistiska centralbyrån, riksbanken, konjunkturinstitutet och finansdepar
tementet. 
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4 Industrin 

4.1 Produktion, produktivitet och sysselsättning 

Efter en nedgång i industriproduktionen från mitten av 1980 till slutet av 
1982 steg produktionen med drygt I 5 % från fjärde kvartalet 1982 och två 
år framåt. Därefter har industriproduktionen i det närmaste stagnerat. 
Mellan 1985 och 1986 beräknas industriproduktionen ha ökat med knappt 
2 %, vilket är något lägre än vad som förutsågs i början av året. Industri
produktionen har 1986 hållits tillbaka av en kraftig neddragning av industri
lagren samt en minskning av industrins maskininvesteringar. Den kraftiga 
ökningen av privat varukonsumtion har främst riktats mot importerade 
varor. Det torde därför främst vara exporten av varor som bidragit till 
industriproduktionens ökning under 1986. Exporten och därmed även in
dustriproduktionen har dock hållits Lillbaka av kapacitetsbrist inom delar 
av verkstadsindustrin - främst tramportmedelsindustrin - där otillräcklig 
maskin- och anläggningskapacitet samt brist på arbetskraft begränsat ex
porten. Det gäller även den produktion som avsätts på hemmamarknaden. 
De marknadsförluster. som den svenska personbilsindustrin fått vidkännas 
på hemmamarknaden under 1986. ärt.ex. främst en effekt av att man inte 
kunnat leverera i den omfattning som efterfrågan ökat. 

Verkstadsindustrin (exkl. varv), som svarar för ca 45 % av den totala 
industriproduktionen, har ökat prodllktionen med drygt 5 % under 1986. I 
övrigt är det främst produktionen inom pappers- och pappindustrin som 
utvecklats gynnsamt. Produktionen inom sågverk och massaindustri har 
dragits ned något under 1986, men inte alls i den omfattning som förut
spåddes i början av året. Kraftiga produktionsneddragningar har ägt rum 
inom gruvindustrin och livsmedelsindustrin. 

Orderstockarna (orderstockens vä~de i fasta priser) inom industrin sjönk 
kraftigt från första halvåret 1980 till första halvåret 1982 såväl på hemma
marknaden som exportmarknaden (diagram 4:2). Efter 1982 är det endast 
orderingången till exportindustrin som ökat till följd av att industrin kraf
tigt förbättrat sin konkurrenskraft efter devalveringarna av den svenska 
kronan 1981 och 1982. Den höga ord•!ringången under första halvåret 1986 
kan dock till en del förklaras av att e11 stor order till den kemiska industrin 
blev klar under våren. 

Under det senaste året har kapacitetsutnyttjandet inom industrin legat 
kvar på oförändrat hög nivå. Kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 
har beräknats till 89 % vilket är betydligt högre än under konjunkturtoppen 

1980. Inom gruvindustrin, massaindustrin och transportmedelsindustrin 
ligger kapacitetsutnyttjandet betydligt över 90 %. Eftersom statistiken 

över kapacitetsutnyttjandet inte sträcker sig längre tillbaka än 1980 är det 
svårt att avgöra om kapacitetsutnyttjandet är lägre än under konjunktur
topparna på 1960- och 1970-talet. Enligt konjunkturinstitutets barometer är 
emellertid andelen företag som rapporterar fullt kapacitetsutnyttjande be
tydligt lägre än under tidigare konjunkturtoppar. Som exempel kan nämnas 

att under såväl första halvåret 1970 '.;om första halvåret 1974 rapporterade 
över 70 % av företagen fullt kapacitetsutnyttjande medan motsvarande 
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Diagram 4: 1 Industrins kapacitetsutnyttjande 

Säsongrensade värden i procent 

90 Möjligt utnyttjande 

85 

1980 1981 1982 

Kiilla: Statistiska centralbyrån. 
Anm.: Hela industrin (SNI 2+3). 

1983 1984 1985 1986 

siffra för närvarande är knappt 50 %. Under 1987 kommer ökade industri

investeringar sannolikt att medföra att kapacitetsutnyttjandet dras upp 

ytterligare något. 

Produktiviteten inom industrin har under de två senaste åren inte ökat 

mer än ca 2 % per år. Detta ärt. o. m. lägre tal än under lågkonjunkturårcn 

1978 och 1982. Med tanke på att industriinvesteringarna ökade med nästan 

40 % under perioden 1983-1985 är den låga ökningstakten i produktivite

ten svårförklarad. 

För 1987 beräknas industriproduktionen öka med knappt 3 %. Även 

under 1987 väntas exporten vara den dominerande bidragande faktorn till 

den förväntade produktionsuppgången. Till skillnad från 1986 kommer 

Tabell 4:1 Produktion, produktivitet och sysselsättning i industrin 

Årlig föriindring 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

f'roCl'lll 

Pwduktion 3.5 -0.8 5.1 6.0 2.3 1.8 2.8 
Produktivitet ll.3 2.'i 7.4 4.6 3, I I ,X 2.4 
.-\ntal arbl'.tadc timmar -3.7 -3.2 - , , u -0,8 0.0 0.4 

Tt{.l'<'ll/1tls pcnu11a 

~v-;s.:ls;ittning - .12 - 35 
_, 

13 19 Il 5 

Kii//or: Konjunkturin~titutd, statistiska centralbyr<'m och finansdepartementet. 
A11111.: Produktivitcttn är här definierad som föriidlingsvärde per timme. I tabell 4:3 
är produktiviteten diiremot beräknad som bruttoproduktion per timme. Vidare avser 
tabell 4: I tillv.:rkningsindustri och gruvor medan i tabell 4:3 petroleumraffinaderier 
uch qirv i.ir borttagna. 
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Diagram 4: 2 Orderingång 
\980 års priser. Index första kvartalet 19go = 100 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

emellertid ökade maskininvesteringar och ett positivt lageromslag att på

verka produktionen i uppdragande riktning. Den höga ökningstakten av 

privat varukonsumtion torde även under 1987 att främst riktas mot impor

terade varor och bidrar därför endast marginellt till att dra upp industripro

duktionen i Sverige. Produktiviteten förutses öka något mer än under de 

två senaste åren, eller med 2,5 %. Detta skulle innebära att sysselsättning

en i timmar ökar med knappt 1/2 % mellan 1986 och 1987. Antalet syssel

satta beräknas öka med några tusen personer. 

Även under 1987 väntas verkstadsindustrin bidra mest till den ökade 

industriproduktionen. Produktionen inom verkstadsindustrin beräknas 

öka med ca 5 % 1987. Massa- och pappersindustrin samt den kemiska 

industrin förutses öka sin produktion med ca 3 %. Produktionen inom 

övriga sektorer beräknas öka med i genomsnitt I - 2 %. 

4.2 Lönsamhetstutveckling 

Industrins lönsamhet förbättrades kraftigt under de tre åren t. o. m. 1984, 

men minskade något 1985. Som framgår av bruttoöverskottsandelarna i 

tabell 4:2, har utvecklingen inom basindustrin kraftigt bidragit till lönsam

hetens förändringar på totalnivå. Driftsöverskottsandelarna netto uppvisar 

samma utveckling. men ligger på en lägre nivå eftersom beräknad kapital

förslitning är fråndragen. Vidare har utvecklingen inom personbilstillverk

ningen kraftigt påverkat siffrorna. 

Medan lönsamhetsförbättringen fortsatte i verkstadsindustri och låg 

oförändrad i övrig industri t. o. m. 19g5, så skedde en betydande nedgång i 

basindustrin det året. Nedgången kon·:entreradcs till de råvaruproduceran-
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Tabell 4: 2 Bruttoöverskottsandel i industrin 

Procent 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Verkstadsindustri 19,4 18,7 25,8 27,I 27,3 
Basindustri 13,3 25,0 35,7 41,5 33,5 
Övrig industri 28,6 32,3 35,9 35,9 35,9 

Totalt 22,1 25,3 31,5 33,2 31,7 31,7 32,I 

Anm.: Bruttoöverskottsandelen är driftsöverskottet brutto som andel av förädlings
värdet. Uppgifterna avser industri exkl. petrolcumraffinaderier och varv. 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

de branscherna inom skogsindustrin, dvs. sågverken och massaindustrin, 

samt ickcjärnmetallverken inom den övriga basindustrin, medan lönsam
heten förbättrades i den övriga basindustrin som helhet. Lönsamheten har 
förblivit ungefär oförändrad 1986 som följd av en viss försvagning i basin
dustrin samt övrig industri, vilket kompenserades av en förbättring för 

verkstäderna. 
Bakgrunden till utvecklingen under 1985 och 1986 är huvudsakligen det 

försämrade efterfrågeläget på råvarumarknaderna, vilket medförde över
skottslager och prissänkningar inom delar av basindustrin. Därmed däm
pades aktivitetsnivån i flera basbranscher, vilket resulterade i kraftigt 
reducerade produktivitetsökningar eller t. o. m. sänkt produktivitet på vis
sa håll. Konjunktursvängningar i de andra två delbranscherna är mindre 
utpräglade pga. branschernas heterogenitet, mindre prislluktationer samt, 
för övrig industri, ett större beroende av den inhemska aktivitetsnivån. 
Bruttoöverskottsandelen i hela industrin har de senaste två åren kommit 
att pressas ned från toppnivån 1984 genom å ena sidan begränsade prisök
ningar på slutprodukter och å andra sidan en ökningstakt i lönekostna
derna, som har varit betydligt högre än produktivitetsökningen, se tabell 
4:3. Olje- och råvaruprisfallet har kraftigt motverkat de nämnda tenden
serna genom att minska insats varukostnader. Under 1987 väntas brutto-

Tabell 4: 3 Riirliga produktionskostnader, produktpriser och marginaler per produ
cerad enhet i industrin exkl. \'arv och petroleumraffinaderier 

Procentuell förändring 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Insatskostnad 9,3 11.5 10,6 8,6 5,7 1,0 2,3 
Lönekostnad 1 10.U 4,3 0.8 5,1 7,6 5.1 3.0 

Lönekostnad per timme 10.5 7,2 8,4 9,9 10,J 7.0 5.5 
produktivitet 0.5 2,8 7.6 4,5 2,6 1.8 2.4 

Summa rörlig kostnad' 9,6 9.4 7.7 7,8 6,2 2.0 2.5 
Produktpris 8.8 10,6 10.3 8.4 5,6 2.4 1 --·' 
Marginal-' -0,7 I.! 2.4 0,6 -0.6 0.4 0.2 

1 LönektJ>tnad per timme avser löner inkl. kullektiva avgifter och icke varuanknut
na indirekta >katter per arbetad timme. Prnduktivitet avser bruttoproduktion per 
timme. 
' ~kd a\..irag for subventioner. 
) Förändring i procentenheter. 

Kiillor: Konjunkturinsitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.1 

31 



överskottsandelen öka något genom en ökning i produktionen och produk
tiviteten samt de begränsade lönekJstnadsökningar som två-årsavtalet in
nebär. 

Tabell 4:4 innehåller olika mått på lönsamheten för tillverkningsindu
strin. Både resultat- och räntabilitetsmåtten uppvisar samma utveckling 
med en höjdpunkt 1984 och en viss nedgång därefter. En viss förbättring 
väntas för 1987 till följd av de ovannämnda faktorerna. Lönsamheten 
1985-1987 ligger på en i förhållamk till i början av 1980-talet hög och från 
tillväxtsynpunkt fördelaktig nivå. Ett väsentligt inslag i bilden är den 
ökade betydelsen av den finansiella verksamheten. Den ökade avkastning
en på finansiellt kapital och det finansiella kapitalets ökade andel i det 
totala kapitalet har bidragit till räntabiliteten på totalt kapital och i viss mån 
kompenserat nedgången i räntabiliteten på industriell verksamhet i tradi
tionell mening. Avkastningen på finansiellt kapital har kommit att svara för 
ca hälften av räntabiliteten på totalt kapital. Även räntabiliteten på eget 
kapital stärks därigenom, dock i mindre utsträckning när räntenedgången 
minskar hävstångseffekten. 

Tabell 4: 4 Resultat och räntabilitet m. m. för tillverkningsindustrin 

Bokföringsmässiga värden 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Resultat. miljarder kr. 
Rörelseresultat före 

avskrivningar 23,6 31,4 45,6 52.5 46,7 45,6 48,9 
Resultat efter avskrivningar 13.0 19,6 33,7 38.6 31,I 28.3 30,8 
Finansiellt netto -4,7 -3,I -1,5 -1,4 3.3 5,6 6,7 
därav: intäkter 12.3 15,4 16,2 19,7 24,7 27.9 31.6 

kostnader 17,0 18,6 17.7 21.1 21.5 22.3 24.9 
Resultat efter finansnetto 8,3 16,4 32,2 37,2 36,6 33.9 36.6 

Vinstmarginal, procent 
Bruttomarginal 1 6,7 7,8 9,7 9,6 7,9 7.4 7 ,5 
Nettomarginal 2 2.3 4.1 6,8 6,8 6.2 5,5 5.6 

A i·kastning. procent 
på arbetande kapital 5,2 7.2 11,6 10,7 8,U 6.8 6,7 
på finansiellt kapital 10.8 11,6 9.9 9,9 11.3 11.3 11.5 

Riintabilitet, procent 
på totalt kapital 7.0 8.7 11.0 10,4 9.2 8.4 8,5 
på eget kapital 8.6 14.7 23.8 21,3 17,9 15,9 15.7 
re<tl räntabilitet på eget kapital' -tl.7 4,4 13,3 12,2 11.5 12.3 11.3 

Minnesposter, procent 
Andel finansiellt kapital 31.5 32.9 36.1 35,5 35.9 37 .3 38.2 
Soliditet 26,5 27,8 29.8 31,3 31,4 32.3 32.6 
Genomsnittlig skuldränta 6,4 6,4 5.6 5,5 5, l 4.9 5.1 
Vinstprocent 7,2 8.7 10,6 10,6 9,5 9.1 9,4 
Kapitalets omsättningshastighet 97,3 IOO.O 103.7 98.2 96.8 92.5 90,5 

1 Rörelseresultat fön: avskrivnignar i pro·;cnt av hruttointäkter av rörehcn. 
~ Resultat efter finansnetto i procent av bruttointäkter av rörelsen. 
·
1 Räntabiliteten ddlaterad med KPI:s förändring dec.-dct:. 

Källor: Statistiska centralhyrån, konjunk•:urinstitutct och finansdepartementet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1. l 

32 



5 Arbetsmarknaden 
Utvecklingen på arbetsmarknaden var gynnsam under 1986. Sysselsätt
ningstillväxten var tillräckligt stark för att minska arbetslösheten under 
året samtidigt som antalet personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder reducerades. Prognosen för 1987 innebär att sysselsättningen 
fortsätter att öka i ungefär samma takt som under 1986 och att arbetslöshe
ten ligger kvar på ungefär nuvarande nivå under loppet av året. 

5.1 Sysselsättning 

En förutsättning för de senaste årens syssclsättningsökning har varit en 
högre tillväxttakt i ekonomin. Utvecklingen av antalet sysselsatta har med 
en tidseftersläpning följt produktionens tillväxt . Sambandet mellan å ena 
sidan BNP-tillväxten mellan första halvåret ett år och nästa år och å andra 
sidan sysselsättningsökningen mellan fjärde kvartalet ett år och nästa år 
har varit relativt stabilt: 

BNP-tillväxt (dagkorrigerad) 
Sysselsättningsökning, personer 

1983-84 

4,9 % 
63000 

1984-85 

2,7 % 
40000 

1985-86 

l,9% 
ca 30000 

Sysselsättningen har således ökat under hela perioden, men i avtagande 
takt. Mellan kalenderåren 1983 och 1986 har sysselsättningen ökat med ca 
120000 personer att jämföra med knappt 10000 personer under konjunk
turavmattningen mellan 1980 och 1983. 

Det genomsnittliga antalet sysselsatta beräknas ha ökat med 32 000 
personer 1986, vilket är mycket nära den prognos som gjordes i den 
reviderade nationalbudgeten i april 1986. Sysselsättningsökningens fördel
ning på sektorer blev emellertid en annan än den som förväntades i april, 
med en betydligt större andel inom näringslivet och i gengäld en oväntat 
svag utveckling av den offentliga sysselsättningen. 

Sysselsättningen inom sektornjvrd- och skogsbruk beräknas ha minskat 
med 10000 personer 1986, se tabell 5: I. Sektorns sysselsättning avtar 
trendmässigt och nedgången har under den senaste tioårsperioden visat ett 
tydligt kontracykliskt mönster. Nedgången har varit snabbare under peri
oder med snabb generell sysselsättningsexpansion, som en följd av en 
ökad övergång från sektorn till andra sektorer. En något långsammare 
allmän sysselsättningsökning 1987 än tidigare år beräknas betyda en mind
re omfattande nedgång för sektorn. Prognosen är en minskning på 8 000 
personer. 

Mot bakgrund av industriproduktionens relativt svaga ökning har syssel
sättningen inom industrisektorn utvecklats gynnsamt under 1986. Den 
snabba tillväxten i industriproduktionen 1983 och 1984 resulterade i syssel
sättningsökningar på 22 000 respektive 15 000 personer under loppet av 
1984 och 1985. Trots industriproduktionens stagnation under 1985 och 
början av 1986 har industrisysselsättningen fortsatt att öka även under 
loppet av 1986, om än i en något långsammare takt, ca 10000 personer. 

Riksdagen 1986187. I sam/. Nr /00. Bilaga /.I 
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Mätt med antalet arbetade timmar per vecka har uppbromsningen mellan 
1985 och 1986 varit mer markerad eftersom medelarbetstiden, efter att ha 
stigit 1985, sjönk 1986 bl. a. som en följd av ett minskat övertidsuttag. 

Sedan mitten av 1983 har således sysselsättningen inom industrin ökat 
betydligt. Sysselsättningsökningen sedan 1983 är avsevärt större än vid 
förra konjunkturuppgången 1978-1980 men samtidigt knappt hälften av 
uppgången 1972-1975. Då bör man emellertid beakta att konjunkturupp
gången 1972-1975 var extremt stark. 

Sysselsättningsförändring inom industrin 

Tusental personer 

1972-75 1975-78 1978-80 1980-83 

+90 -108 +7 -82 

1983-86 

+40 

Prognosen för 1987 innebär att den långa perioden med svag produk
tionsutveckling bromsar upp sysselsättningsökningen under 1987 och att 
antalet sysselsatta ligger kvar på en ungefär oförändrad nivå jämfört med 
senare delen av 1986, vilket motsvarar en ökning mellan årsgenomsnitten 

på 5 000 personer. 
Under stagnationsperioden i bör:ian av 1980-talet minskade sysselsätt

ningen kraftigt i hyg!fnadssektorn. Närmare 31000 sysselsättningstillfäl

len, motsvarande 11 % av sektorns sysselsättning, försvann under en 
treårsperiod och byggarbetslöshete n steg kraftigt. De senaste åren har 
byggverksamheten expanderat framför allt genom en ökad volym repara
tioner och underhåll, och sysselsättningen har kunnat hållas på en i stort 

Tabell 5: 1 Sysselsättning och arbetsliishtt 
Tusental personer (i åldrarna 16-64 år) 

1'ivå :==örändring från föregående år 
1985 

1983 1984 1985 1986 1987 

Sys.~e/siittnini:: 

Jord- och skogsbruk 189 -- 4 -10 - 7 -10 -8 
Industri I 019 -- 4 13 19 Il 5 
Byggnads verksamhet 257 -- IO - 7 - I (} 2 
Privata tjänster 1447 15 15 13 31 20 
Kommunal verksamhet I 121 19 33 23 I 13 
Statlig verksamhet 208 -- 6 - 4 () - 3 -2 

Totalt2 4243 Il 41 47 32 30 

Arbetskraftutbud 4367 24 27 35 24 30 
Arbetslöshet 124 14 -15 -12 - 8 (} 

Arbetslöshctsnivå, % 2.8 3.5 3, 1 2.8 2.7 2,6 
Sysselsatta i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder 1 69 14 34 -24 -16 -5 

1 Beredskapsarbete, ungdomslag och rekryteringsstöd. 
2 Inkl. sysselsatta där uppgift om sektortillhörighet saknas. 

Anm.: AKU:s uppgifter är skattningar baserade på resultat från urvalsundersök
ningar. Från januari 1986 har den tidigare förstärkningen av urvalen i vissa regioner 
utgått och skattningsförfarandet ändrab, vilket ökat osäkerheten i AKU. 
Kul/nr: Statistiska centralbyrån (AK U l o•:h finansdepartementet. 
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sett konstant nivå. Även om läget på byggarbetsmarkanden generellt sett 

har förbättrats kvarstår stora regionala och yrkesmässiga obalanser. Un

der 1987 förväntas ett ökat bostadsbyggande och ökade byggnadsinveste

ringar inom näringslivet medföra att sysselsättningen inom sektorn ökar 

något. 
Mellan 1985 och 1986 ökade sysselsättningen oväntat kraftigt i sektorn 

privata tjänster, som här inkluderar handel och samfärdsel. I genomsnitt 

beräknas 31 000 fler ha varit sysselsatta i sektorn 1986. Sett över en längre 

tidsperiod har den privata tjänstesektorn ökat sin sysselsättning med en 

genomsnittlig takt på ca 13 000 personer per år. Ökningstakten uppvisar ett 

konjunkturmönster som innebär att den accelererar efter en allmän upp

gång i ekonomin med en tidsförskjutning som är något längre än fört. ex. 

industrin. Medan industrisektorn sysselsättningsmässigt ökade starkt un

der 1984 för att komma in i en lugnare utveckling under 1985 och 1986, 

ökade syssclsättningstillväxten i privata tjänstesektorn framför allt under 

senare delen av 1985 och början av 1986. Ett liknande mönster gällde vid 

konjunkturförloppen under 1970-talet. 
Sysselsättningsökningen 1984-1986 har varit störst inom samfärdsel, 

post och telekommunikation. som ökat med 7 000 personer vardera året. 

Denna delbransch samvarierar närmare med konjunkturen än de övriga 

och ökningen torde vara en följd av den förbättrade industrikonjunkturen. 

I relativa tal är det dock hotell- och restaurangnäringen som stått för den 

största sysselsättningsökningcn. De senaste årens högre tillväxttakt för 

den privata konsumtionen avspeglas i en viss sysselsättningsökning inom 

handeln. en bransch som tidigare minskat sin sysselsättning. Sett över en 

längre tidsperiod har de delar av den privata tjänstesektorn som är inrikta

de mot hushållen sysselsättningsmässigt utvecklats betydligt svagare än de 

delar som är inriktade mot företagen. Under den senaste tioårsperioden 

har de snabbast växande delbranscherna varit fastighetsförvaltning samt 
maskinuthyrning och uppdragsverksamhet, som vuxit med drygt 40 %, 
medan t.ex. delbranschen personliga tjänster minskat med drygt 25 %. 

Den snabba sysselsättningsökningen 1986 väntas inte upprepas 1987 

utan prognosen är att sektorns sysselsättning närmar sig den trendmässiga 
utvecklingen med en ökning på 20 000 personer. 

1986 innebar en markant avvikelse från den trendmässiga sysselsätt

ningsutvecklingen i kommunal verksamhet. Den senaste tioårsperioden 

har sysselsättningsökningen mellan två årsgenomsnitt aldrig understigit 

19000 personer. För perioden januari-november 1986 hade emellertid 

enligt AKU den kommunala sysselsättningen varit helt oförändrad jämfört 

med samma period 1985. Det föreligger emellertid en betydande osäkerhet 

beträffande den kommunala sysselsättningsutvecklingen. I kalkyler som 

tagits fram i samarbete med de båda kommunförbunden beräknas ant:.ilet 

sysselsatta i kommunal verksamhet ha ökat med 0, 7 % eller 8 000 pe: so ner 

1986. Mätt med antalet arbetade timmar uppskattas sysselsättningsökning

en till 1,4 %, vilket kan jämföras med en motsvarande ökning på 2,2 % 
1985. I timmar har således en något mer beskedlig uppbromsning skett av 

sysselsättningen i kommunerna. En bidragande orsak till den svaga syssel

sättningsutvecklingen 1986 har varit neddragningen av antalet platser i 

Prop. 1986/87: 100 

Bil. 1.1 

35 



beredskapsarbeten, som till huvuddelen är kommunala, och antalet kom- Prop. 1986/87: 100 

munala ungdomslagsplatser. Bil. l. 1 
För 1987 är prognosen att utvecklingen av antalet arbetade timmar blir 

något större än under 1986, samtidigt som arbetstiden per sysselsatt väntas 

öka i ungefär samma omfattning, vilket ger en sysselsättningsökning på 

13 000 personer. Det har då antagii:s att antalet personer i beredskapsarbe

ten och ungdomslag under 1987 lig:ger kvar på nivån från slutet av 1986. 

Sammantagna ger de sektorvis<i prognoserna en sysselsättningsökning 

på 30 000 personer mellan 1986 och 1987. Med hänsyn till främst osäkerhe

ten i bedömningen av den internationella utvecklingen är även prognosen 

för utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden förenad med osäkerhet. 

På sedvanligt sätt kommer en ny bedömning att göras i den reviderade 

nationalbudgeten. 

5.2 Medelarbetstid och sysselsättning i timmar 

Den ökning av medelarbetstiden per vecka och sysselsatt som pågått sedan 

1981 fortsatte även 1986. men i 1m mindre omfattning än de närmaste 
föregående åren. Ökningen blev ca 0.2 % 1986 att jämföra med 0,8 % 1984 

och 0,4 % 1985. Som framgått ovan ökade medelarbetstiden relativt kraf

tigt bland kommunalt sysselsatta, delvis som en följd av en återhämtning 

från den låga nivån 1985, då tillfälliga faktorer. bl. a. en höjd frånvaro. drog 

ner arbetstiden. Inom industrin sjönk medelarbetstiden 1986 medan den 

steg i den privata tjänstesektorn . 

Medelarbetstiden har under 198G-talet ökat snabbare för kvinnor än för 

män. Medelarbetstiden per syssebatt kvinna var 6 % längre per vecka 

1986jämfört med 1980, medan motsvarande tal för männen var 3 %. Totalt 

var ökningen bara knappt I % eftersom kvinnor har en kortare genomsnitt
lig arbetstid och kvinnorna under s<.mma period ökade sin andel av antalet 

sysselsatta från 45 % till 48 %. 
Den ökande medelarbetstiden är en följd av bl. a. att hushållen under 

åren med sjunkande reallöner kompenserade sig genom att framför allt 

kvinnorna ökade sin arbetstid. En annan förklaring är att de befolknings

mässigt stora årskullarna födda på slutet av 1940-talet nu når åldrar där de 

inte i lika stor utsträckning har småbarn. 

Medelarbetstiden per sysselsatt beräknas öka något även 1987, progno

sen är en ökning på 0,2 %. Detta innebär att antalet arbetade timmar 

beräknas öka med 0,8 % 1987, se tabell 5: 2. Antalet av löntagare arbetade 

timmar, vilket har betydelse för ber2.kningen av hushållens löneinkomster, 

beräknas öka med 1,0 %. 

Näringslivets produktivitet ökade relativt kraftigt 1983 och första halv

året 1984, då produktionen växte betydligt snabbare än sysselsättningen. 

En uppbromsning av produktionens tillväxttakt och en fortsatt anpassning 

av sysselsättningen gav en beskedligare ökning av näringslivets produkti

vitet 1985 och 1986. Prognosen för 1987 innebär en något högre produk

tionstillväxt än 1986. Sysselsättningsökningen under 1987 kommer att 
hämmas av den svagare tillväxten 1986. Detta bör resultera i en högre 

produktivitetsöking 1987 än 1986. 36 



Tabell 5: 2 Produktion, produktivitet och sysselsättning 
Årlig procentuell förändring 

Produktion Produktivitet Sysselsättning 
(timmar) 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Jord- och skogsbruk -3,9 -1.4 0,0 1,2 2,1 4,2 -5,0 -3,5 -4,0 
lndustri2 2,3 1.8 2,8 3,1 1,8 2,4 -0,8 0,0 0,4 
Byggnads verksamhet 0,5 I.I 1.9 1,9 1,1 1,4 -1,4 0,0 0,5 
Privata tjänster 1,9 1,8 2,6 0,3 0,5 1,0 1.6 1,3 1,6 
Summa näringslivet' 2,8 1,7 2,4 1,4 1,2 1,8 1,4 0,5 0,6 

Offentliga tjänster 0,7 1,0 1,4 0,3 0,2 0,2 1,0 0,8 1,2 

Totalt 2,3 1,6 2,2 1,0 0,9 1,4 1,3 0,6 0,8 

1 Inklusive produktionsrestpost resp. sysselsättningsdiskrepans. 
2 SNI 2 + 3. 
Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

5.3 Utbudet av arbetskraft 

Den svenska befolkningens åldersmässiga sammansättning, med bl. a. re
lativt stora årskullar födda i början av 1920-talet och i mitten av 1960-talet, 
innebär att de äldsta grupperna av befolkningen i yrkesaktiva åldrar växte 
snabbt under de första åren på 1980-talet samtidigt som ett kraftigt ökat 
inflöde av ungdomar gav ett positivt bidrag till befolkningen i dessa åldrar. 
Eftersom både de äldsta och yngsta åldersgrupperna har ett markant lägre 
arbetskraftsdeltagande bidrog denna försltjutning i den åldersmässiga sam
mansättningen av befolkningen negativt till arbetskraftens förändring, se 
tabell 5:3. 

De senaste åren har befolkningssammansättningens inverkan på ar
betskraftsutbudet vänt. Nu ökar utflödet från befolkningen i aktiva åldrar 
genom att stora årskullar når pensionsåldern samtidigt som inflödet av 
ungdomar minskar. Den s. k. ungdomspuckeln kommer upp i åldrar med 
ett högre arbetskraftsdeltagande, vilket, tillsammans med att den äldsta 
gruppen minskar (antal, innebär att åldersmässiga förskjutningar i befolk
ningen nu ger relativt stora positiva bidrag till arbetskraftens förändring. 

Det största bidraget till arbetskraftens tillväxt 1985 och 1986 kom från ett 
ökat arbetskraftsdeltagande. De vuxna kvinnornas förvärvsfrekvens har 
stigit sedan länge; ökningen var dock lägre 1985 och 1986 än under tidigare 
år på 1980-talet och väntas fortsätta öka i samma takt 1987. Under peri
oden 1981-84 motverkades kvinnornas stigande AK-tal av att männens ar
betskraftsdeltagande minskade. Detsamma gällde för ungdomarna, vars 
deltagande i arbetskraften avtagit under flera år, bl. a. som en följd av 
gymnasieskolans utbyggnad. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge och infö
randet av ungdomslag medförde att såväl de vuxna männens som ungdo
marnas arbetskraftstal steg 1985. Männens AK-tal fortsatte att stiga något 
även 1986 och väntas ligga kvar på oförändrad nivå 1987. Ungdomarnas 
AK-tal sjönk däremot 1986, en utveckling som väntas fortsätta 1987. 
Tillsammans med befolkningseffekten väntas det medföra att arbetskraften 
ökar med 30 000 personer 1987. 
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Tabell 5: 3 Förändring i arbetskraften 
Tusental personer i åldrarna 16-64 år 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Arbetskraftens förändring 34 17 24 27 35 25 30 
därav: 
- effekt av förändring i befolkningens 

storlek 18 14 16 15 -I -2 6 
- effekt av förskjutningar i befolk-

ningens fördelning på åldersgrupper 
med olika arbetskraftsdeltagande -3 -I -I 4 10 Il 8 

- effekt av förändring i det ålders-
gruppsrelaterade arbctskraftsdcl-
tagandet 19 4 9 8 26 16 16 

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och finansdepartementet. 

5 .4 Arbetslöshet 

Efter en svag uppgång första kvartalet fortsatte arbetslösheten att sjunka 
under loppet av 1986, se diagram 5: I. I genomsnitt beräknas arbetslöshe

ten ha varit 2,7 % 1986. Nedgången av antalet arbetslösa räknat från 
toppnivån tredje kvartalet 1983 på 157000 personer i säsongrensade tal till 
tredje kvartalet 1986 uppgår till ca 40000 personer. I jämförelse med andra 
europeiska länder framstår den svt:nska utvecklingen som mycket gynn
sam. Den senaste konjunkturuppgången i Västeuropa förmådde endast 
dämpa ökningstakten för arbetslösheten. som nu ligger på 11 %. 

Diagram 5: 1 Antal arbetslösa och antal 11ersoner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusental personer. 3-månaders glidande medelvärde 

150 

125 Antal arbel~liisa 

100 

75 

50 ····· ..... .. 
................. 

... ········ 25 ··············... ······· 
Antal ~~~soner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Anm.: Med arbetsmarknadspolitiska åtgä'der avses beredskapsarbete, ungdomslag 
och rekryteringsstöd. 
Källor: Statistiska centralbyrån (AK U) och arbctsmarknadsstyrclsen. 
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Antalet personer sysselsatta i beredskapsarbete och ungdomslag eller 
med rekryteringsstöd har fortsatt minska. I genomsnitt under året har 
53 000 personer varit sysselsatta med hjälp av dessa åtgärder, vilket är en 
nedgång med 16 000 från 1985. Jämfört med toppnivån 1984, då ungdomsla
gen och rekryteringsstödet introducerades, är nedgången hela 40 000 per

soner. 
Prognosen för 1987 innebär en sysselsättningsökning av samma storleks

ordning som 1986. En större befolkningseffekt på arbetskraftsutbudet vän
tas emellertid medföra att arbetslösheten inte fortsätter sjunka. Prognosen 
är att antalet arbetslösa 1987, med nuvarande omfattning på de arbets

marknadspolitiska åtgärderna, ligger kvar på samma nivå som 1986. Ar
betskraftens tillväxt innebär dock att det relativa arbetslöshetstalet blir en 

tiondels procentenhet lägre. 
Som framgår av tabell 5: 4 är arbetslösheten i skogslänen samt i de 

yngsta och äldsta åldersgrupperna väsentligt högre än den genomsnittliga 
arbetslösheten. Möjligheterna för den totala arbetslösheten att ytterligare 
reduceras är i hög grad beroende av arbetsmarknadsutvecklingen för dessa 

grupper. 
För ungdomar i åldern 16-19 år reducerades arbetslösheten kraftigt 

genom införandet av ungdomslag 1984. Tidigare har ungdomarnas arbets
löshet visat sig vara mer konjunkturkänslig än andra gruppers och differen
sen mellan ungdomarnas relativa arbetslöshet och den totala arbetslöshe
ten har ökat med stigande arbetslöshet. Utvecklingen för ungdomarna i 
20-24 årsåldern har däremot varit betydligt mer ogynnsam än tidigare. En 
bidragande orsak till detta har varit det ovanligt stora inflödet till arbets
marknaden av ungdomar i denna åldersgrupp. 

Den andra problemgruppen på arbetsmarknaden under 1980-talet har 
varit arbetskraften i åldrarna 60-64 år, vars arbetslöshet mer än tredubb
lades mellan 1980 och 1984. De två senaste årens nedgång av arbetslöshe
ten i denna åldersgrupp skall bedömas mot bakgrund av att antalet perso
ner som förtidspensioneras av arbetsmarknadsskäl ökat kraftigt, vilket 
även visat sig i att gruppens arbetskraftsdeltagande har minskat. 

De tre senaste åren har sysselsättningen ökat i både skogslänen och 
storstadslänen, liksom i övriga landet, men ökningen har varit ojämnt 
fördelad. De sju skogslänen med 20% av den totala sysselsättningen, stod 
endast för 13% av syssclsättningsökningen mellan 1983 och 1985, medan 

Tabell 5: 4 Relativ arbetslöshet i olika iildersgrupper och regioner 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Jan.-Nov. 

Totalt 2,0 2,5 3,2 3,5 3,1 2,8 2,7 
16-19 år 7,6 9,4 10,6 10,4 4,9 4,6 4.1 
20-24 år 3.7 4,7 6.1 6,8 6,6 6,3 6,2 
25-54 år 1.4 1.8 2.2 2,4 ., ., -·- 1,9 1,9 
55-59 år 1,2 1,3 2,0 2,4 2,6 2.3 1,9 
60-64 år 2.2 3,0 4,5 6,0 7.3 6.3 5,3 

Skogs länen 3,0 3,7 4,5 4,8 4,3 4,1 4,0 
Storstadslän 1,5 1,8 2,3 2,7 2,5 ., ., 

~.- 1,9 

Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 
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storstadslänen, vars andel av sy~selsättningen är 38 % stod för 43 % av 
ökningen. 1986 har enligt arbetskraftsundersökningarna sysselsättningen 
stagnerat i storstadslänen, medan den fortsatt öka i skogslänen. En metod
förändring samt ett ökat och regionalt snedfördelat bortfall i AK U gör 
dock siffrorna för 1986 svårbedömda. Andra tecken tyder på en fortsatt 
regionalt sncdfördelad syssclsättningstillväxt. 

Det kan noteras att under stagnationsperioden 1980-1983, då sysselsätt
ningen ökade i storstadslänen medan den minskade i skogslänen, var 
skillnaden i sysselsättningsutveckling mer uttalad. 

De senaste årens nedgång av arbetslösheten har varit relativt jämnt 
fördelad mellan skogslän, storstadslän och övriga län, med en nedgång på 
ungefär en procentenhet i vardera regionen. Den regionalt ojämnt förde
lade sysselsättningstillväxten har således motsvarats av en lika ojämnt 
fördelad utveckling av arbetskraftsutbudet, bl. a. som en följd av att be
folkningen i skogslänen minskat medan den ökat relativt kraftigt i stor
stadslänen. 
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6 Löner och priser 

6.1 Löner 
Ett av den svenska ekonomins grundläggande problem är att löneöknings

takten överstiger omvärldens. Under perioden 1982-85 steg timförtjäns

ten inom industrin 2,5 procentenheter per år snabbare i Sverige än i 

OECD-området i samband med den kraftiga nedpressningen av löneök

ningstakten i de dominerande OECD-länderna. Vid jämförelsen med om

världens löneökningstakt bör dock beaktas att arbetslösheten är väsentligt 

högre i de flesta andra länder, vilket verkar dämpande på löneutveckling

en. Det bör även beaktas att den genomsnittliga timförtjänsten påverkas av 

faktorer som inte är direkt relaterade till lönesättningen, t. ex. förändring i 

övertidsuttag och skiftgång samt strukturella förskjutningar i arbetskraften 

mellan branscher och arbetsuppgifter med olika lönenivå. 

År 1986 beräknas timlönerna inom industrin ha stigit med 4, 7 % för hela 

OECD-området och med 5,0% i Förbundsrepubliken Tyskland, som är 

den svenska industrins viktigaste konkurrentland. SCB:s industriarbetar

statistik tyder på att timförtjänsten inom den svenska industrin 1986 ökat 

med ca 7 %. Skillnaden i utvecklingstakt gentemot omvärlden kvarstår 

således 1986. År 1987 beräknas timlönerna inom industrin stiga med ca 4 % 

i OECD-området totalt och med drygt 3 112 % i Förbundsrepubliken. 

De centrala avtal för lönerna 1986 och 1987 som slöts under 1986 beräk

nas innebära en total avtalsmässig löneökning på ca 6 % 1986, 4.5 % för 

näringslivet och drygt 8,5 % för den offentliga sektorn. Detta är högre tal 

än för 1985, men 2,8 % avser s. k. överhäng mellan åren, dvs. kostnadsef

fekter 1986 som uppkommer till följd av att 1985 års avtal inte löpte från 

årsskiftet. Detta gäller speciellt för den offentliga sektorn. Frånräknat 

skillnaden i överhäng är den avtalsmässiga löneökningen lägre 1986 än 

1985. 

Tabell 6: I Timlöneutveckling och arbetskraftskostnader för industriarbetare 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare Industriarbetare 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löneglid- Timför-
ning ning tjänst 

1980 7,4 1.8 9.2 6.1 3,2 9,3 
1981 6,2 2.7 8,9 5,9 4,2 10,l 
1982 4,6 I.I 5,7 4.1 3,5 7.6 
1983 4.7 1,4 6,1 3.8 2.9 6,7 
1984 5,7 3,0 8,7 6,2 4,l 10,3 
1985 4,4 2,4 6,8 3,8 3.7 7,5 
1986 6,1 1,8 7.9 3,9 3,1 7.0 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. I 

Sociala Timkostnad 
kostnader 

0.8 10,2 
0,5 10,7 
0,2 7,8 
2,4 9,3 

-0,1 10,2 
0,3 7,8 
0,0 7,0 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baserar sig på lönesummestatistik. Uppgifterna för industriarbetare 
grundar sig på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i förkommande fall kompletterats med engångsbe
lopp som ej ingår i SCB:s statistik. 
Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Löneglidningen avtog mellan 1984 och 1985. Statistiken för 1986 är 

mycket knapphändig men tyder på en ytterligare minskad löneglidning. I 

kalkylerna för 1986 har den genomsnittliga timlönen antagits stiga med 

knappt 8 %, se tabell 6: I. År 1987 kan däremot löneökningarna komma ned 41 



på en markant lägre nivå. Ingångna avtal beräknas ge avtalsmässiga tim
löneökningar på knappt 4 %. Löneglidningen förväntas bromsas upp ytter
ligare. I kalkylerna har den genomsnittliga timlönen därigenom antagits 
stiga med ca 5 112 %. Beslutade höjningar av arbetsgivaravgifterna innebär 
att timlönekostnaden stiger med ytterligare knappt. en halv procentenhet. 

6.2 Priser 

Prisökningarna i Sverige har under ;;törre delen av 1980-talet varit högre än 
i våra viktigaste konkurrentländer, se diagram 6: I . I diagrammet jämförs 
prisutvecklingen i Sverige med prisutvecklingen i OECD-området och i de 
14 s. k. korgländerna (de länder som ingår i den svenska valutakorgen). 
Prisutvecklingen för de 14 korgländerna har vägts samman meds. k. kon
kurrensvikter. Siffrorna för Sverige har utjämnats med tremånaders gli

dande medelvärden. 
Under loppet av 1985 och 1986 har prisökningstakten i Sverige dämpats 

väsentligt. lntlationstak<en, uttryckt som 12-månadersförändring, har un
der det s!naste året i stort sett halverats från 7 .0 % i november 1985 till 
3,5 % i november 1986. (Den sista observationen för Sverige i diagrammet 
avser genomsnittet för september. oktober och november.) Prognoserna 
för 1987 innebär en prisökning för h•!la OECD-området på ca 3 %. I länder 

Diagram 6: I Konsumentprisindex 
12-månaders förändringstal. Utfall t. o. m. november 1986, Sverige respektive okto
ber 1986, OECD. 
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Anm.: OECD-ländema sammanvägda enligt varje lands betydelse som avsättnings
marknad för svensk export av bearbetad•! varor. 
Källor: OECD, statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet samt finansdeparte
mentet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. I 

42 



som Förbundsrepubliken Tyskland och Japan pekar prognoserna på i stort 
sett oförändrad prisnivå. 

Prisökningarna under hela år 1986 beräknas uppgå till drygt 3 %. Prisök
ningarna under 1986 torde därmed hamna nära den nivå som ger rätt till 
omförhandlning av löneavtalen för 1987. En jämförelse med den prognos 
på 2,3 % prisökning 1986 som gjordes i den reviderade nationalbudgeten i 
april 1986 visar att det högre utfallet kan hänföras till högre timlöner 
(0,7 %), större bidrag från vinstmarginalerna (0, 7 %) och högre hyreskost
nader (0,2 %). Dessa faktorer har delvis motvägts av lägre ränteläge 
(0,4 %) och lägre internationella priser (0,3 %). 

Prisutvecklingen för 1987 har på sedvanligt sätt bedömts utifrån progno
ser och antaganden om arbetskraftskostnader, importpriser m. m. och 

innefattar kalkyler av hur dessa faktorer kan väntas påverka prisutveck
lingen. Oljepriserna förutsätts ligga på samma nivå 1987 som 1986, 15 
dollar per fat. Växelkursen mot dollarn har antagits ligga på nivån i mitten 
av december 1986, 6,97 kr. Diskontot förutsätts ligga kvar på den nivå som 
gällde efter diskontosänkningen den 19 september. Effekter av beslutade 
ändringar av indirekta skatter och subventioner har beaktats. 

Det finns ett antal faktorer som bör ha en allmänt sett dämpande inver
kan på prisutvecklingen 1987. De internationella priserna beräknas även 
under 1987 utvecklas relativt långsamt. Löneökningarna 1987 blir, enligt 
de träffade avtalen på arbetsmarknaden, väsentligt lägre än 1986, vilket 
bör få återverkningar i lägre prisökningar. Vidare torde det finnas återhål
lande eftersläpande effekter av den lägre prisökningstakt som nåddes 
under 1986. Det bör dessutom vara rimligt att anta att vinstmarginalerna 
inte nämnvärt bidrar till prisökningarna 1987. 

De internationella priserna beräknas 1987 ha en mycket begränsad upp
drivande effekt på KPI, 0,5 %, se tabell 6: 2. Detta är samma bedömning 

Tabell 6: 2 Konsumentpriser 
Procentuell förändring och bidrag därtill 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Konsumentpriser under loppet 
av året, långtidsindex dec-dec 9,4 9,9 9,3 8,1 5,8 3,2 4,0 
Därav hänförs till: 
Indirekta skatter -0,7 0.4 2,0 1,2 0,2 0,2 0.4 
Automatisk effekt av 
indirekta skatter 1,0 I.I I.I 0,8 0.7 0,8 0,5 
Internationella priser 4,0 4,4 2.1 1.6 0,0 -1,7 0,5 
Jordbrukspriser 1,0 0,8 0,6 0,4 0.4 0,2 0,3 
Bostadspriser 2,2 1.6 0,8 1,9 1,5 0,5 0,7 
Diverse taxor 0,8 0,4 0,6 0,4 0.3 0,5 0,4 
Trendavvikelse i priser 
på färskvaror -0,3 0,1 -0.2 
Restfaktor 1,5 1.4 2.2 2,1 2,8 2,8 1,3 

Konsumentprisindex 
årsgenomsnitt 12,l 8,6 8,9 8,0 7,4 4,2 3,9 
Implicitprisindex för 
privat konsumtion, 
årsgenomsnitt 11,3 10,3 10,6 8,3 7.2 4,8 4,9 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. l. I 
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som gjordes i finansdepartementets oktoberrapport. Räknat på årsgenom- Prop. 1986/87: 100 
snitten beräknas oljepriset ligga oförändrat mellan 1986 och l 987. Övriga Bil. l. l 
importpriser, som påverkar KPI. beräknas öka med ca 1,5 %. 

Bostadskostnaderna beräknade:; i oktoberrapporten bidra med 0.7 pro

centenheter till den totala prisuppgången. Samma bedömning av bostads
kostnadernas bidrag till prisutvecklingen görs nu. Bakom denna bedöm

ning ligger en väsentligt lägre hym;ökning 1987 än 1986. Egnahemskostna
derna (exkl. värme och hushållsel), som minskade 1986, beräknas öka 
1987. 

Restfaktorn och diverse taxor är de delar, som i beräkningarna kan sägas 
representera lönekostnadernas genomslag inom de för internationell kon
kurrens skyddade områdena vid sidan av bostäder och jordbruk. I restfak
torn tas också viss hänsyn till effekterna av hur vinstmarginalerna föränd
ras. De lägre nominella löneökningarna och utvecklingen av vinstmargina

lerna medför att bidraget till prisutvecklingen 1987 från restfaktorn beräk
nas stanna vid 1,3 % 1987. Statliga och kommunala taxor väntas bidra till 

prisökningen 1987 med 0,4 %. Höjningen av alkohol- och tobaksskatterna 
svarar för huvuddelen av bidraget från indirekta skatter på 0,4 procenten
heter. 

Sammantaget leder bedömningarna fram till en prisökning under loppet 
av 1987 på 4 %. Mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987 beräknas priserna 
öka med knappt 4 %, dvs. något mindre än ökningen mellan årsgenomsnit
ten 1985 och 1986. Detta innebär således att den lägre inflationstakt som 
nåddes 1986 till följd av sänkta oljepriser och sänkta räntor beräknas kunna 
kvarstå 1987 genom en nedtrappning av den inhemskt genererade inflatio

nen. Konsumentprisindex rensad för priser på fjärrvärme, eldningsolja, 

bensin och räntor beräknas ha stigit med ca 6 % under 1986. Därvid bör 
noteras att räntorna har sänkts del> till följd av den sjunkande internatio
nella räntenivån, dels till följd av att gapet har minskat mellan den svenska 
och internationella räntenivån. Under 1987 beräknas KPI rensad för sam
ma faktorer stiga med drygt 4 %, vilket alltså innebär en klar dämpning 

jämfört med 1986: 

Att den inhemskt genererade inflationen får en dämpande effekt 1987 

stöds också av utvecklingen av producentprisindex. Under det senaste 
året har producentprisindex ökat mmdre än konsumentprisindex. Normalt 

anpassar sig konsumentpriserna r1ed en viss eftersläpning till produ

centprisernas utveckling. 

För att klargöra vinstmarginalernas bidrag till konsumentprisutveckling

en 1986 och 1987 har även en beräkning gjorts av prisutvecklingen på 

försörjningsbalansens olika komponenter. Av denna beräkning framgår 

hur driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet i näringslivet förändras 

1986 och 1987. Beräknat på detta sätt har vinstmarginalförändringarnas 

bidrag till prisökningen på privat konsumtion och andra delar av försörj

ningsbalansens användningssida 1986 uppskattats till ca l/2 procentenhet. 

För 1987 förutsätts vinstmarginalerna vara i stort sett oförändrade. 

Prognosen för prisutvecklingen är självfallet beroende av de gjorda 

antagandena avseende bl. a. oljepris, dollarkurs och räntenivå. Om oljepri- 44 



set ändras med en dollar kan KPI väntas påverkas med ca 0, 15 %. En 
förändring av växelkursen mot dollarn med 25 öre kan väntas påverka KPI 
med ca 0,30 % och en förändring av räntenivån med I % avseende egna
hemslån med rörlig ränta kan väntas påverka KPI med ca 0,25 %. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. I 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 
7 .1 Hushållens disponibla inkomster 

Under de första åren på 1980-talet försämrades realinkomsterna till följd av 
den allmänt sett svaga ekonomiska utvecklingen, se nedanstående tablå. 
Från 1983 har realinkomsterna åter ökat. År 1986 beräknas realinkoms
terna ha ökat med närmare 3 %, vilket är en ökningstakt av samma stor
leksordning som gällde i mitten av 1970-talet. Därmed har realinkomsterna 
kommit upp på den nivå som gällde 1980. Prognoserna för 1987 pekar på en 
fortsatt uppgång av realinkomsterna med drygt 2 %. 

Procentuell volymförändring 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Disponibel inkomst -1,9 -2,0 - I.I I.I 1.5 2,7 2,1 
Privat konsumtion -0,7 1,3 -1,8 1,4 2,7 3,6 3,0 

Hushållens inkomster beräknas nominellt ha ökat med närmare 8 % 
1986, se tabell 7: I. År 1987 beräknas de nominella inkomstökningarna bli 
nästan lika stora, drygt 7%. Den nominella timlöneökningen antas 1987 bli 
ca 5 l/2 % och den totala lönesumman beräknas öka med ca 6 1/2 %. In
komstöverföringarna beräknas totalt sett öka i ungefär samma takt 1987 
som 1986 medan den genomsnittliga skatteandelen minskar. När hänsyn 
har tagits till den beräknade prisökningen kvarstår en ökning av realin
komsterna med drygt 2 %. 

Tabell 7:1 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 
Löpande priser 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Faktorinkomster 454,6 494,2 528,2 8,0 8.7 6,9 
Löner 363.2 396,3 421,7 8.6 9,1 6,4 
Enskilda företagares inkomster 47.0 50,l 53,6 4,4 6,6 7,0 
Övriga inkomster 44,4 47,8 53,0 6,7 7,7 10,9 

Nettoinbetalningar till det 
offentliga -17,8 -24,8 -24,6 -18,0 39,3 -0,8 

Inkomstöverföringar till hushåll 164,6 180,3 196,2 12,6 9,5 8,8 
Direkta skatter, avgifter m. m. 182,4 205,l 220,8 8,6 12,4 7,7 

Räntor och utdelningar, netto -8,2 -7,9 -9,2 54,8 -3.7 16,5 

Övriga transfereringar, netto 8,6 9,0 9,5 4,8 4,7 5,6 

Disponibel inkomst 437,2 470,5 503,9 8,7 7,6 7,1 

Privat konsumtion 438,6 476,2 514,5 10,1 8,6 8,1 

Sparkvot, nivå i% -0,3 -1,2 -2,1 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska ~entralbyrån och finansdepartementet. 

Jnkomstöi•erföringama till hushållen från den offentliga sektorn beräk
nas realt öka med närmare 4% 198".7, se tabell 7: 2. Bakom denna ökning 
ligger en kraftig höjning av barnbidragen från den l januari 1987 med l 020 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.1 
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Tabell 7:2 Inkomstöverföringar från offentlig sektor till hushåll 

Miljarder kr. Procentuell förändring 
löpande priser 1980 års priser 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Från staten 76,3 80,7 87,2 3,0 0,9 3,1 
Barnbidrag 8,3 8,3 10,1 34.7 - 4.7 16,6 
Studiebidrag m. m. 3,6 3,5 4,0 28,4 - 5.9 7.3 
Arbetsmarknadsutbildning 2,2 2,5 2,8 - 5,1 4.4 9,2 
Arbetsskadeförsäkring 1.8 3,0 3, l 5,8 55,3 0.2 
Kontant arbetsmarknadsstöd 0.4 0.3 0.5 -34,6 -14.3 24,4 
Lönegaranti 0,7 0,6 0,6 - 9.6 -18,7 -4.4 
Folkpensioner 48,6 51.9 54.3 - 0,3 2.0 -0.3 
Del pension 0.9 0.8 0,9 -25.6 -14,9 10.0 
Pensioner till f. d. anställda 2,3 2,4 2.5 - 6,7 - 0.1 -0,1 
Övrigt 7,5 7,4 8,4 9,7 - 1.6 12.2 

Från kommunerna 15,8 16,8 17,9 3,3 2,2 I, I 
Bostadsbidrag 2.7 2,7 2.9 - 1.3 0,2 -0,9 
Pensioner till f. d. anställda 2,7 2,9 3,1 2.3 3.2 2,5 
Socialbidrag 3,4 4,0 4,4 13,6 I0,5 5, l 
Övrigt 7.0 7,2 7,5 0,9 - 1,5 -0,8 

Från socialförsäkringssektorn 72,5 82,8 91,1 7,9 8,9 4,8 
ATP 42,I 48,5 54,2 8,7 9,8 6,5 
Sjukförsäkring m. m. 24,3 27,8 29,8 9,7 9,0 2,2 
Arbetslöshetsförsäkring 6,1 6,5 7,1 - 3.4 2.7 3,8 

Summa inkomstöverföringar 164,6 180,3 196,2 5,1 4,5 3,7 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksförsäkringsverket, riksrevisionsverket. statistiska 
centralbyrån och finansdepartementet. 

kr. till 5 820 kr. per år. Studiebidragen höjs lika mycket och utökas till 12 
månader liksom det förlängda barnbidraget. Vidare höjs garantibeloppet i 
föräldraförsäkringen samt hyres- och inkomstgränserna för bostadsbidra
gen. Inom sjukförsäkringssystemet sker förbättringar från den 1 december 
1987. Sjukpenningsystemet görs om från dagsjukpenning till timsjukpen
ning. Vidare kommer den s. k. "insjuknandedagen" att ersättas för anställ
da inom den privata sektorn. 

ATP-utbetalningarna fortsätter att öka kraftigt 1987. Bakom ökningen på 
6,5 % realt sett ligger dels en fortsatt ökning av det genomsnittliga antalet 
basbelopp per pensionär, dels en uppräkning av basbeloppet från 23 300 kr. 
1986 till 24 I 00 kr. den I januari 1987 och till 24 500 kr. den I juli 1987. 
ATP-utbetalningarna beräknas 1987 för första gången bli ungefär lika stora 
som utbetalningarna av folkpensioner inklusive kommunalt bostadstillägg. 
Vidare höjs den 1 juli 1987 delpensionerna från 50 % till 65 % av pensions

beloppet. 
Av kommunernas inkomstöverföringar till hushållen beräknas socialbi

dragen öka snabbast 1987. Socialbidragen svarar dock för en mycket liten 
del av de totala inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn till 

hushållen, ca 2 %. 
Hushållens inbetalningar av skatter, avgifter m. m. ökade kraftigt 1986, 

med drygt 12 % i nominella termer och drygt 7 % realt sett, se tabell 7: 3. År 
1987 genomförs ett flertal förändringar av skattesystemet, som samman
tagna medför att den genomsnittliga inkomstskatten sänks. Det kommuna
la grundavdraget höjs från 7 500 kr. till 9 000 kr. och den kommunala 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.1 
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Tabell 7:3 Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. Prop. 1986/87: lOO 
Miljarder kr. Procentuell förändring Bil. I. I 
löpande priser 1980 års priser 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Direkta skatter 168,4 189,9 205,0 1,4 7,6 2,9 
Preliminär A-skatt 156,0 176,3 189.5 1,5 7.8 2.5 
Preliminär 8-skatt 13,8 14.5 15.l 5,2 0,1 - 0,5 
Slutskattereglering 0,4 2,2 2.3 -62,5 443,4 - I. I 

- J\ vgår: Indirekta skatter 3.4 4,5 3.6 36,3 26.5 -21,9 
Ovriga direkta skatter l.6 1.4 1,7 135.2 -15,3 15,7 

Avgifter m. m. 14,0 15.2 15,8 1.8 3.6 - 0,7 

Summa 182,4 205,l 220,8 1.4 7,3 2,6 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsä\ringsverket, riksrevisionsverket, statistiska 
centralbyrån och finansdepartemnetet. 

garantibeskattningen slopas. Basenheten höjs från 7 800 kr. till 9000 kr. 

och brytpunkten från 124800 kr. till 135000 kr. Vidare sänks vissa skatte

satser och sambeskattningen av B-inkomster slopas. Tillsammans beräk

nas förändringarna innebära en skattelättnad på ca 4,5 miljarder kr. I 

motsatt riktning verkar genomförandet av det sista steget i upptrappningen 

av den allmänna fastighetsskatten och den beräknade ökningen av den 

genomsnittliga kommunala utdebiteringen med 10 öre. Sammantaget inne

bär detta att hushållens direkta s<atter och avgifter 1987 beräknas öka 

mindre än 1986, knappt 8 % i nominella termer och knappt 3 % i reala 

termer. 

Den reala lönesumman efter skatt beräknas ha ökat med drygt 2 % 1986, 

varvid ett ökat antal arbetade timmar beräknas ha bidragit med 1,2 %. se 

tabell 7: 4. Reallönen per timme efter skatt beräknas därmed ha ökat med 

Tabell 7:4 Realinkomsternas förändring 
1980 års pris.:r 

Miliar- Procentuell förändring 
Jer kr. 
19811 1981 1982 1983 1984 1985 

Inkomster, skaller och m·gifter 
Faktorinkomstcr 296.9 -3.8 -1,6 -1.6 2.0 0,2 

l.önesumma 245.9 -2.9 -4,0 -2.5 1,6 1.4 
Övrigt 51.0 -7,7 10,7 2.5 3,5 -4,5 

Inkomstöverföringar 102.5 2,5 -0,3 1,2 -1, 1 4,7 
därav: pensioner 62. 7 4,3 -0,8 2,3 0.8 2.9 
Direkta skatter och avgifter 115,2 -2,8 0,7 0,0 I. I 1.4 

Disponibel inkomst 284,2 -1,9 -2,0 -1,l 1,1 1,5 

Jrzkom.\"/er efter skatter och 
m·gifter 

Faktorinkomstcr 205,2 -3,0 -1.8 -2,1 2.6 0,4 
Lönesumma 163,8 -1,8 -5.4 -3,2 2.3 2,5 
Övrigt 41,4 -7.5 13,5 1,9 \8 -6.2 

Inkomstöverföringar 79,0 0,9 -2,6 1,2 -2.4 4,1 
därav: pensioner 52,5 3.3 -2,6 0,3 -1.7 1.6 

Disponibel inkomst 284,2 -1,9 -2,0 -1,I l,l l,5 

Kiillor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

1986 

3,9 
4,1 
3,2 
4.3 
4,4 
7,3 

2,7 

2,4 
2,1 
3.4 
3,3 
2,6 

2,7 

1987 

1,7 
1,4 
3.1 
3.6 
2,8 
2.6 

2,1 

2,0 
1,4 
4,0 
2,4 
1,4 

2,1 
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ca I%. Prognoserna för 1987 innebär att den reala lönesumman efter skatt 
beräknas öka med 1,4 %. Bidraget från sysselsättningen avseende löntaga
re beräknas till l %, vilket skulle innebära att den genomsnittliga reallönen 
per timme efter skatt ökar med ungefär en halv procent 1987. 

Utvecklingen av reallön per timme före och efter skatt sedan mitten av 

1970-talet framgår av diagram 7: I. Den kraftiga sänkningen av reallönen 

före skatt mellan 1979 och 1983 följdes av två år med i stort sett oförändrad 

reallön. År 1986 har den reala timlönen före skatt ökat påtagligt och en viss 
fortsatt ökning förutses 1987. Den reala timlönen efter skatt uppvisar en 

jämnare ökning sedan 1983. 

Diagram 7: l Reallön per timme före och efter skatt 
1980 års priser. Index 1974 = 100 

110 

105 .. ·· 

···· ................... . Reallön per timme före skatt 

100 

95 

90 

·· ... · ............... . 
'·· ... 

··· ....... 

Reallön per timme efter skatt .. 

· ........... . 
······· ······ ·········· 

Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Övriga faktorinkomster, som inkluderar enskilda företagares inkomster, 
tillräknade driftsöverskott i egnahem samt nettot av inkomster och utgifter 
för räntor och utdelningar, beräknas öka med ca 3 % efter skatt, dvs. 
ungefär lika mycket som 1986. Inkomstöverföringarna efter skatt beräknas 
ge ett ungefär lika stort bidrag till realinkomstutvecklingen 1987 som 1986. 
Pensionerna efter skatt beräknas 1987 öka något mindre än 1986. Orsaken 
till den större ökningen 1986 var den eftersläpande inflationskompensa
tionen i kombination med en avsaktande inflationstakt. 

7 .2 Privat konsumtion och sparande 

Den privata konsumtionen beräknas ha ökat med ca 3 1/2 % 1986. Detta är 
mer än den bedömning som gjordes i finansdepartementets oktoberrap
port. I oktoberrapporten gjordes bedömningen att den privata konsum-
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tionen skulle öka mer andra halvåret 1986 (3.5%) än första halvåret 

(I. 9 % ) . Enligt de uppgifter som nu föreligger tycks konsumtionsuppgång
en andra halvåret ha blivit ännu 5tarkare än vad som förutsågs i oktober. 
Utfallet för tredje kvartalet enligt nationalräkenskaperna blev ca 6 %. 

Den starka konsumtionsökningen framgår bl. a. av statistiken avseende 

detaljhandelns försäljning, se diagram 7: 2. Detaljhandelns försäljningsvo

lym låg i oktober 1986 närmare 6 % över nivån i oktober 1985. Det är 

främs1 den s. k. sällanköpsvarulrnmlcln som öka1 starkt, med ca 9% i 

volym mellan november 1985 och 1986. Inom s:utanköpsvaruhandeln iir 
det främst lie fritidsinriktadc branscherna, radio/TV-handel. fotohandel 

och l:ykel- och sporthamkl, som ökat slarkt. För ucssa branscher har stora 

uclar av varusortimentet haft fallande relativpriser de senaste åren. Betriif

fande t.ex. radio, TV, grammofon och video kan noteras att dagens priser 
ligger ungefär på den nivå som gällde för 10 är sedan. 

Bilregistrcringarna, som under det första halvårel 1986 var lägre än 
under motsvarande period 1985, har sedan maj (med undantag för juni) 

legat över antalet registreringar motsvarande månad 1985. Säsongrensat 
har bilregistreringarna ökat under loppet av det senaste året, se diagram 

7: 3. Leveranstiderna för nya svensktillverkade bilar är för närvarande 
flera månader, vilket tyder på att bilinköpen kan förväntas fortsätta öka. 

De svenska turistutgifterna i utlandet, som minskade i början av 1980-ta

let, har under de två senaste åren ökat säsongrensat, se diagram 7: 4. Även 

luftfartsverkets charterstatistik pekar på en ökad turism från Sverige. 

Tillgänglig statistik avseende konsumtionsutvecklingen för olika varu

och tjänsteområden pekar således på en fortsatt snabb konsumtionsök

ning. Förutom detta finns det en rad faktorer som pekar i samma riktning. 

Avregleringen av kreditmarknad1~n har gjort det billigare och lättare för 

hushållen att låna. Många hushåll har omfördelat lån både inom den 
reguljära kreditmarknaden - framför allt från banker till bostadsinstitut -
och från den grå marknaden till den reguljära krcditmarknaden. Vid sidan 
av en sådan kreditomläggning har hushållen ökat sin upplåning. 

Hushållens benägenhet att skuldsätta sig torde ha ett samband med 
deras subjektiva uppfattning om sin framtida ekonomiska situation. Som 
framgår av diagram 7: 5 har hushållens förväntningar. uttryckt som skillna
den mellan den andel hushåll som i undersökningen Hushållens inköps

planer (HIP) tror på en förbättring och den som tror på en försämring av 

den egna ekonomiska situationen 12 månader framåt, ökat de senaste åren. 

Det faktum att realinkomsterna nu har ökat några år. efter att de i början av 

1980-talet minskade, bidrar sannolikt till dessa positiva förväntningar. 

En annan faktor som kan tyda på en fortsatt relativt stark konsumtions

ökning och därmed minskat sparande är utvecklingen av hushållens netto

förmögenheter. Under senare år har hushållens nettoförmögenhet i aktier, 

fastigheter m. m. ökat påtagligt tili följd av en värdestegring på dessa 

tillgångar. 
Samtidigt som det finns en rad faktorer som talar för en fortsatt relativt 

kraftig konsumtionsökning och minskat sparande finns det andra faktorer 

som talar för ett ökat sparande. Således bör den höga realräntan, avdrags

begränsningen och det höjda sparavdraget verka för ett ökat sparande. 
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Diagram 7: 2 Detaljhandelns omsättning 
Kalenderkorrigerad volymutveckling 
Utfall t. o. m. oktober 1986. Index 1982 = 100 
110 ....,..----------------,...-

Säsongrensad 
108 
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104 
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100 
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96 

94 

1982 1983 1984 1985 1986 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 7: 4 Turistutgifter 
Miljarder kr., säsongrensat, 1980 års priser 

31--r----------------,...-

28 Uppehållskostnader i utlandet 

25 

22 

19 
Uppehållskostnader i Sverige// 

16 
.... ~ .... · ...... / 

13 .. ··· ·.: 

·· .... ·· 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Källor: Statistiska centralbyrån och finans
departementet. 

Diagram 7: 3 Nyregistrerade personbilar 
Januari 1980-november 1986 

Originalserie 

1980 1982 1984 1986 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 7: 5 Hushållens förväntningar om 
den egna ekonomin 12 månader framåt 
Säsongrensat. Index första kvartalet 
1976 = 100 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Anm.: Trendcykeln är säsongrensad och utjämnad med ett glidande medelvärde 
med Henderssonvikter. Säsongrensningsprogram: XI 1-Arima. 
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Hushållens behov av att bygga upp en sparandebuffert efter en period av 
eftersatt sparande borde också tala för ett ökat sparande. 

Sammantaget görs nu bedömningen att den privata konsumtionen ökar 
med 3 % 1987, dvs. i nästan samma takt som 1986. Hushållens sparkvot 
förutsätts sjunka ytterligare, eftersom realinkomsterna bedöms öka med 
drygt 2%. 
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8 Investeringar 

8.1 Inledning 

De senaste årens utveckling har fört de totala fasta investeringarna upp till 
den högsta nivån under de senaste femton åren, se diagram 8: I. Investe

ringskvoten, som var ca 181/2 % 1983, nådde ca 191/2 % 1985. Mellan 1985 
och 1986 har de totala bruttoinvesteringarna dock förblivit nästan oföränd

rade. BNP-ökningen mellan åren medför därför en viss minskning i den 
aggregerade investeringskvoten. Den avmattning, som inträffade under 

första halvåret 1986 och sedan vändes i en uppgång under andra halvåret, 
beräknas fortsätta under 1987 och medföra en investeringsökning på ca 
2 112 %. Därmed förblir investeringskvoten ungefär oförändrad mellan 1985 
och 1987. 

Investeringarnas sammansättning har förändrats under de senaste åren, 
se tabell 8: I. Myndigheternas investeringar, som har avtagit trendmässigt 
med i genomsnitt ca 2 % per år, har lämnat ett negativt bidrag till bruttoin
vesteringarnas ökningstakt. Bostadsinvesteringama har minskat kraftigt 
1986, vilket till stor del förklarar de nästan oförändrade totala bruttoinve
steringama detta år. Under 1987 beräknas en mindre ökning ske av bo

stadsinvesteringarna. 

Tabell 8: I Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1985 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Näringsliv 107,5 3,3 6,0 10,7 2,9 3,0 
Offentliga myndigheter 21.9 -0,8 -1,8 -3,7 -3,6 -1,1 
Bostäder 35,4 -1.2 7,4 1,1 -5,0 3,0 

Totalt 164,8 1,6 5,1 6,3 0,3 2,5 

Käl/ur: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Näringslivets expansion med i genomsnitt drygt 5 % per år mellan 1982 
och 1987 beräknas svara för hela ökningen på drygt 3 % per år i de totala 
bruttoinvesteringama under denna period. Därmed kan hela ökningen i 
investeringskvotcn mellan 1982 och 1987 tillskrivas näringslivets investe
ringar. 

I 1984 års långtidsutredning bedömdes investeringskravet för att uppnå 
balans 1990 vara en genomsnittlig ökningstakt på drygt 4 % per år 1983-
1990. Den femprocentiga genomsnittliga ökningstakten 1983-1987 över
träffar således kravet med ca en procentenhet, medan tillväxttakten 1986 
och 1987 understiger kravet med lika mycket. 

8.2 Näringslivet 

Näringslivets investeringar var större 1985 än under något av de föregåen
de femton åren, se diagram 8: I. Under första halvåret 1986 skedde en 
dämpning i expansionstakten som, trots en återhämtning under senare 
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Diagram 8: l Bruttoinvesteringar 
Miljarder kr., 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

delen av året, har medfört en sänkning i expansionstakten för helåret till ca 

3 %, se tabell 8: 2. Dämpningen inträffade endast på maskinsidan, där 

ökningstaktcn för helåret sjönk från ca 15% 1985 till en dryg 1/2% 1986, 

medan expansionstakten i byggnads investeringarna ökade från ca 4 % 1985 

till ca 8 % 1986. Den ca treprocentiga ökning, som prognosticeras för 

Tabell 8: 2 Bruttoinvesteringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1985, 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Jord- och skogsbruk 7,1 1,0 0,4 - 3,4 - 4,0 3,2 
Industri 28,9 1,8 16,6 19,2 - 2,0 12,2 

Basindustri 9,6 7,9 23,7 26,4 -22,5 8,7 
Verkstäder 10,6 - 5.4 43,9 17,I 12,0 16,0 
Övrig industri 8,7 15,8 - 7,3 15,6 1,3 10,0 

El-, gas-, värme-
och vattenverk 9,4 3,3 -10,5 - 3,3 -15,7 -5,2 
Byggnadsverksamhet 2,5 0,1 5,5 2,6 - 4,3 4,6 
Varuhandel 8,8 2,5 15,1 16,8 3,2 4,6 
Bank- och 
försäkringsinstitut 1,8 -15,0 62,7 37,5 31,5 3,4 
Samfärdsel exkl. 
handelsflottan 8,4 I. I - 0,2 5,8 23,0 5,7 
U ppdragsverksamhet 
exkl. offshore 10.7 69,I - 5,3 36,I 8,4 3,8 
Övrigt 29,9 - 4,7 7,3 4,0 6.1 -4,8 

Summa inkl. diskrepans 107,5 3,3 6,0 10,7 2,9 3,0 
Summa exkl. 
handelsflottan 106,2 5,1 3,8 12,2 3,2 4,6 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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näringslivets totala investeringar även 1987, speglar en fortsatt återhämt

ning av maskininvesteringarna, som väntas öka med ca 2 1/2 %, samt en 

fortsatt, men delvis av den ekonomiska politiken dämpad, ökningstakt på 
byggnadssidan, se också avsnitt 8.4. 

Industrins investeringar har ökat dramatiskt under de senaste åren, både 

i volym och i förhållande till näringslivet i övrigt, se tabell 8: 2 och diagram 

8: 2. Verkstadsindustrin exkl. varv har övertagit basindustrins nyckelroll 

bland industrins delbranscher. Olikheter i investeringstakten bland indu
strins delbranscher, samt mellan byggnads- och maskininvesteringar, ger 
stora utslag i utvecklingsförloppet på totalnivå. När investeringsprogram

men inom bas-, verkstads-, och övrigindustri ligger i fas med varandra, 

såsom under 1985, är expansionen i industrins totala investeringar större. 

Under 1985 avslutades tunga investeringsprogram inom basindustrin, hu

vudsakligen skogsindustrin. Den efterföljande neddragningen av investe
ringsverksamheten i basindustrin 1986 är en viktig förklaringsfaktor till 

minskningen i industrins totala investeringsvolym med ca 2 % 1986. Lika
ledes ligger den samfällda investeringsexpansion i alla tre av industrins 
undergrupper bakom den prognosticerade drygt tolvprocentiga ökningen i 
industrins totala investeringar 1987. 

Diagram !I: 2 Bruttoinvesteringar i industrin 
Miljarder kr.. 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

I stort sett samma förskjutning mellan maskin- och byggnadsinvestering

ar präglar industrin 1986 som näringslivet i stort. Maskininvesteringarnas 
ökningstakt, som ungefär fördubblades varje år under 1983-1985, nådde 

ca 20 % 1985 för att sedan vändas i en ca sexprocentig minskning 1986, se 

tabell 8: 3. Vid återhämtningen 1987 väntas en tillväxt på ca 12 %. Bygg

nadsinvesteringarna däremot, vars ökningstakt har avtagit sedan den re-
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Tabell 8: 3 Industrins investeringar 

Miljarder Procc 11tuell volymförändring 
kr. 1985, 
löpande 1983 1984 1985 1986 1987 
priser 

Byggnader 5,7 -9,3 44,9 16,l 13.l 12,9 
Maskiner 23,2 4,5 10,7 20,I -6,0 12,0 

Totalt 28,9 1,8 16,6 19,2 -2,0 12,2 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

kordartade ökningen med ca 45 % 1984. väntas öka i ungefär samma takt 
1987 som 1986, dvs. ca 13 %. Nivån på industrins byggnadsinvesteringar 
skulle därmed ligga 95 % högre 1987 än 1982. 

Det övriga näringslivets investeringar har, med vissa undantag, varit 
mer expansiva än industrins 1986. men väntas bli mindre expansiva 1987. 
Inom varuhandeln förutses en ökning av investeringarna både 1986 och 
1987. Nedgången av investeringarna inom byggnadsverksamheten 1986 
blir däremot större än för industrin till följd av en kraftig minskning för 

maskininvesteringar under första halvåret, men i övrigt gäller det beskriv

na mönstret. Inom branschen bank· och försäkringsinstitut ökade maskin
investeringarna under 1986 och ex;Jansionsprogrammen på detta område 

kulminerar först 1987. Beträffande uppdragsverksamheten bör noteras att 
maskinleasing till industrin väntas fortsätta öka. Det innebär att industrins 
maskinanskaffning torde vara något större än som framgår av prognoserna 

i tabell 8: 3. Den negativa investcringstrenden i el-, gas-. värme- och 
vattenverk väntas fortsätta. Görs en justering för investeringar i handels

flottan inkl. offshoreplattformar m. m., så väntas det totala näringslivets 
investeringar öka med drygt 4 1/2 % 1987, dvs. i ungefär samma takt som 
genomsnittet 1983 och 1984. 

Den tillfälliga avmattningen i näringslivets. och i synnerhet industrins, 

maskininvcsteringar 1986 torde spegla en försiktig inställning hos företa
gen till konjunkturutvecklingen i slutet av 1985 och början av 1986. De 
initiala förutsättningarna var i flera avseenden goda i början av 1986, 
särskilt för industrin. Kapacitetsutnyttjandet, leveranserna. produktionen, 
orderingången och orderstocken låg på en hög nivå med en ökad inriktning 
på exportmarkanden. Produktionen hade visserligen uppvisat en utplanan

de tendens, men inte leveranserna, vilket tydde på en lageravveckling 

snarare än en svag efterfrågeutveckling. Räntabiliteten, som hade minskat 

något från rekordnivån 1984. var hög jämfört med både de senaste åren och 

rekordår under både 1960- och 1970-talen. 

Flera tecken förelåg dock på allmän konjunkturavmattning, särskilt i 

utlandet, och den inhemska kostnadstrenden jämfört med utlandets ingav 

farhågor för landets framtida konkurrenskraft. Nedgången i oljepriser och 

räntor samt från relativkostnadssynpunkt fördelaktiga växelkursändringar 

har påverkat förväntningarna i positiv riktning. De positiva inslagen i det 

nya ekonomiska läget härrör huvudsakligen från utlandet. medan den 

inhemska kostnadsutvecklingen, trots förbättringar, föranleder en viss 

fortsatt återhållsamhet vid företagens investeringsbeslut. Även om åter-
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hämtningen och den fortsatta expansionen 1987 visar prov på en fortsatt 
god investeringsbenägenhet och riskvilja, så skulle uppgången sannolikt ha 
blivit kraftigare om den inhemska lönekostnadsutvecklingen snabbare 
hade anpassats till utlandets. 

8.3 Bostadsinvesteringar och offentliga investeringar 

Bostadsinvesteringarnas utveckling kännetecknas av två väsentliga lång
siktiga tendenser, dels från nybyggnad mot ombyggnad, dels från småhus 
mot flerbostadshus, se tabell 8: 4. Medan de totala bostadsinvesteringarna 
växte under perioden 1983-1985 med i genomsnitt knappt 2 1/2 % per år. 
så växte ombyggnaden med ca 23 % per år och nybyggnaden minskade 
med ca 11 % per år. Förskjutningen från nybyggnad till ombyggnad är 
nästan helt inriktad på flerbostadshusen. medan ombyggnaden av småhus 
har förblivit endast en liten del av den totala ombyggnadsverksamheten. 

Under senare tid har bostadsinvesteringarna påverkats i mycket hög 
grad av den rådande högkonjunkturen inom byggsektom, se även avsnitt 
8.4. Liksom und~r efterkrigstidens tidigare högkonjunkturer inom bygg
sektorn har bostadsbyggandet krympt när det totala byggandet tenderat 
överskrida byggsektorns kapacietetsgrär.s. Denna utveckling började re
dan under slutet av 1985, när tilltagande överkostnadsproblem resulterade 
i en minskning i antalet bostadsprojekt som kunde beviljas statliga bostads
lån, särskilt för flerbostadshus i storstäderna. Antalet ansökningar och 
beviljade statliga lån ökade sedan mycket kraftigt i samband med höjning
en av de s. k. ortskoefficienterna i februari 1986, men påbörjandet hade 
försenats och därmed även nybyggandet. Samtidigt som påbörjandet åter
hämtades redan under andra kvartalet bidrog realinkomstökningar, ned
gången i oljepriser och lättnader i kreditmarknadsläget m. m. till en allmän 
efterfrågeökning på bostäder. Denna yttrade sig i bl. a. en tilltagande 
ökning i fastighetspriser och en fortsatt minskning i antalet outhyrda lägen
heter, särskilt i storstadsområdena, där över 40 % av nybyggnationen 
normalt äger rum. På utbudssidan begränsades dock nybyggandets anpass
ning till efterfrågeökningen av kostnadskontrollen, som satte spärr mot de 

Tabell 8: 4 Bostadsinvesteringar 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1985, 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Nybyggnad 16,I - 9.8 -13,I -10,2 -15,6 18, I 
Flerbostadshus 7,6 - \ ,4 - 8,\ - 4,5 -18,6 30,0 
Småhus 8.5 -15,0 -16,7 -14,9 -13,0 8,0 

Ombyggnad 1 19,3 16,9 41,0 L!,6 3,6 -7.0 
Flerbostadshus 15,9 19,l 36,6 27.7 2,8 -6,5 
Småhus 3.3 10.5 54,2 -28,0 7,4 -9,I 

Totalt 35,4 - 1,2 7,4 I, I - 5,0 3,0 

1 Häri innefattas om- och tillbyggnad samt åtgärder för bostadsanpassning, boende
miljö och energihushållning. 
Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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prisökningar som kunde tas ut inom bostadssektorn. Sammantaget resulte
rade denna utveckling i en minskning av bostadsinvesteringarna med ca 
5% 1986. 

Att utvecklingen under 1987 prognosticeras bli något av spegelbilden till 
1986, med ett kraftigt ökat nybyggande av särskilt flerbostadshus och en 
minskning av ombyggande, beror i hög grad på ekonomisk-politiska åt
gärder, se avsnitt 8.4. Restriktioner på övrigt byggande samt ombyggandet 
av bostäder kommer att i storstäderna bereda plats för nybyggandet av 
bostäder. Återhämtningen i de totala bostadsinvesteringarna beräknas 
uppgå till ca 3 % för helåret. 

I den offentliga sektorn har den negativa trenden i både de statliga och 
kommunala myndigheternas investeringar blivit mindre markant under de 
senaste åren, se tabellerna 8: I och 8: 5. Både de kommunala och statliga 
investeringarna har minskat på byggnadssidan 1986, vilket verkat i stabili
serande riktning. :;amma mönster väntas prägla 1987. 

Affärsverkens sammantagna investeringar har varit expansiva under de 
senaste åren, särskilt på maskinsidan, och därmed bidragit till näringslivets 
expansion. Medan de kommunala affärsverkens investeringar har fortsatt 
att minska något 1986, uteslutande i byggnader, har de statliga affärsver
kens investeringar ökat på båda områdena. Expansionen i de statliga 
affärsverkens investeringar väntas fortsätta under 1987 i en något dämpad, 
men alltjämt hög, takt och svara för huvuddelen i affärsverkens totala 
investeringsökning på ca 5 %. 

Tabell 8: 5 Offentliga investeringar 

Miljarder Artig procentuell förändring, 
kr. 1985, 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Statliga myndigheter 6,0 4,2 3,8 -8,8 -5.4 -1,3 
Statliga affärsverk 1 12,5 0,1 -10,3 5,5 17.8 6,2 
Summa staten 18,5 1,4 - 5,6 0,3 10,l 4,1 

Kommunala myndigheter 15,9 -2,5 - 3,9 -1,6 -2,9 -1,0 
Kommunala affårsverk1 5,1 2,6 - 3,7 -3,3 -1.7 1.0 
Summa kommuner 21,0 -1,3 - 3,8 -2,0 -2,6 -0,5 

därav: 
Primärkommuncr2 15.1 -3.4 - 6,0 -0,5 -3,5 0,8 
Landsting 5,9 4,5 1.7 -5,7 -0,5 -3,8 

Totalt 39,4 -0,I - 4,6 -1,0 3,3 1,7 

1 Affärsverkens investeringar. exklusive öostäder ingår i posten näringsliv, och de 
kommunala bostadsinvesteringarna ingår i posten bostäder, i andra tabeller. 
2 Inklusive församlingar m. m. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

8.4 Byggverksamhet 

Den expanderande byggverksamheten inom landet 1983-1985 resulterade 
i närmast fullt kapacitetsutnyttjande i byggsektorn vid periodens slut. En 

fortsatt efterfrågeökning 1986 har lett till en på sina håll överhettad bygg
marknad med kraftigt stegrade anbudspriser på bostadsprojekt, stigande 
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löneglidning samt en byggnadsprisutveckling som implicerar väsentligt 
ökade vinstmarginaler för byggproducenter. De regionala obalanserna har 
förstärkts eftersom expansionen är koncentrerad till i första hand landets 

storstadsområden. 
Regeringen har vid månadsskiftet oktober-november 1986 beslutat om 

ett antal åtgärder för att dels dämpa överhettningen på byggrnarknaderna i 
storstadsområdena, dels bereda utrymme för ett ökat bostadsbyggande. 
Åtgärderna omfattar bland annat att det frisläpp av de allmänna investe
ringsfonderna som nu gäller för byggnads- och markarbeten inte förlängs 
efter första kvartalet 1987 i storstadsområdena (vissa övergångsregler och 
dispensmöjligheter finns dock). Den ombyggnadsverksamhet i bostadssek
torn som sker med statligt stöd begränsas i storstäderna och byggnadstill
stånd kommer att ges restriktivt i Stockholms och Göteborgs- och Bohus 

län. 
Åtgärderna väntas leda till en viss dämpning av ökningstakten i närings

livets byggnadsinvesteringar 1987 och ett ökat bostadsbyggande. Även 
ökningstakten i reparationer och underhåll väntas avta 1987. Totalt sett 
beräknas byggnads verksamheten öka med ca 2 % 1987, se tabell 8: 6. 

Tabell 8: 6 Byggnadsverksamhet 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1985, 1980 års priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Byggnadsinvesteringar 86,7 -0,4 3,0 0,7 0.0 2,5 
·därav näringsliv 34,6 1.2 2,5 4,4 7,7 4,0 

offentliga 
myndigheter 16,7 -1,5 -3,9 -6,8 -5,2 -I.I 
bostäder 35,4 -1,2 7,4 1,1 -5,0 3,0 

Reparation och underhåll 35,5 2.3 3,5 3,3 4,1 0,6 

Summa byggnads-
verksamhet 130,2 0,6 3,2 1,8 I ,I 1,9 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

8.5 Lagerinvesteringar 

För ekonomin som helhet kan tiden fr. o. m. 1981 allmänt karakteriseras 
som en enda lång lageravvecklingsperiod under vilken högkonjunkturer 
präglas av dämpningar i avvecklingstakten snarare än lagerökningar och 
lagercyklarna fått ett mer dämpat och ojämnt mönster, se tabell 8: 7. 
Industrins lagerkvoter har, med undantag för 1985, minskat varje år sedan 
1981, särskilt på färdigvarusidan. Företagen har uppenbarligen tillämpat 
effektivare lagerhållningsmetoder, som tar bättre hänsyn till lagerhåll
ningskostnader, inkl. realräntor, och blivit försiktigare med att hålla bered
skapslager inför osäkra efterfrågeimpulser. 

I början av 1986 skedde en avveckling av färdigvarulagren, vilken åt
följdes av en reducering av lagren av varor i arbete under andra halvåret. 
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Tabell 8: 7 Lagervolymförändringar 
Milj. kr., 1980 års priser 

1983 1984 1985 1986 1987 

Jord- och skogsbruk 34 - 218 - 291 72 - 90 
Industri -5388 -1591 1586 -1942 244 
El-, gas och vattenverk - 329 - 536 - 518 955 -505 
Parti handel -1840 -1183 -1308 -1259 400 
Detaljhandel (inkl. 
transportmedelshandel) 154 - 156 394 500 600 

Summa -73611 -3684 137 -1818 649 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Lageravvecklingen i industrin 1986 blev därmed ungefär lika stor som i 
hela ekonomin, ca 2 miljarder kr. i 1980 års priser. 

Detta mönster stämmer väl överens med tolkningen i avsnitt 8.2 beträf
fande industriföretagens maskininvesteringsbeslut under första halvåret 
1986 samt den observerade utvecklingen i leveranserna. produktionen och 
importen. En försiktig inställning till den närmaste tidens konjunkturut
veckling föranledde företagen till återhållsamhet i produktionen samt an
skaffningen av både produktionsutrustning och lager. Detta mönster präg
lar lagerinvesteringarna även helåret 1986 trots de ljusare efterfrågeförhål
landena och uppgången i produktionen m. m. under årets andra hälft. 

Totalt väntas en mindre lagerökning under helåret 1987, vilket innebär 
ett positivt lageromslag motsvarande ca 0,4 % av BNP. En vändning från 
lagerminskning till lagerökning under årets andra hälft, som följd av den 
ökande efterfrågan och lagerstockarnas allt lägre initiala nivåer, bidrar till 
den inhemska produktionsutvecklir,gen och importen. Detta kontrasterar 
mot utvecklingen 1986, då lageromslaget motsvarade -0,3 % av BNP. 
Industrins marginella lageruppbyggnad 1987 är ett utslag av att fortsatt 
effektivisering av lagerhållningen i stort sett kompenserar impulser till 
ökningar i varor i arbete från prodt.ktionsökningar. Inom flera branscher 
väntas en viss avveckling av olje- och bränslelagren, som byggdes upp vid 
det kraftiga prisfallet under andra hälften av 1986. Detaljhandeln väntas, 
som ofta tidigare, fortsätta sin lageruppbyggnad i nära samband med en 
större ökning i den inhemska privatkonsumtionen, medan ökningen inom 
partihandeln bedöms bli måttlig. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Den totala offentliga sektorn och samhällsekonomin 

Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn har förbättrats kraftigt 

sedan 1982 då sparandeunderskottet belöpte sig till 40 miljarder kr. eller 

6,3 % av BNP. För 1986 har det finansiella underskottet beräknats till ca 

14 miljarder kr. eller 1,4 % av BNP. Som framgår av tabell 9: l väntas 

denna förbättring fortsätta 1987. då den offentliga sektorn för första gången 
sedan 1977 beräknas få ett överskott. Det är helt och hållet staten som 

svarar för dessa förbättringar. Socialförsäkringssektorns sparande ligger 
på en relativt stabil nivå och kommunerna väntas uppvisa underskott. 

Förbättringen av det finansiella sparandet 1987 är i sin helhet hänförlig till 

att statens inkomster ökar genom en tillfällig förmögenhetsskatt på livför-
siikringsbolag m. fl .. som väntas inbringa ca 15 miljarder kr. Exklusive 
dessa inkomster skulle offentliga sektorns finansiella sparande förbättras 

endast marginellt. 

Tabell 9: 1 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

Miljarder kr. Förändring, % 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Löpande priser 
Inkomster 487,2 540,8 588,6 639,8 11,0 8,8 8,7 
Skatter 295.6 325,3 360,8 403,7 10,0 10,9 I 1.9 
S.ocialförsäkringsa vgifter 103,8 117,3 125,I 131,4 13,0 6,6 5,0 
Ovriga inkomster 87,8 98,2 102,7 104,7 11.8 4,6 1,9 

Utgifter 507,7 563,0 602,2 635,5 10,9 7,0 5,5 
Transfereringar 259,9 296,5 312,5 327,7 14,I 5.4 4,9 

Till hushall 146,7 165,2 180,9 196,8 12,6 9,5 8,8 
Till företag 47,6 52,8 56,4 57,6 10.9 6.8 2,1 
Till internationell 
verksamhet 5,1 5,8 6,5 6,8 13,7 12,I 4,6 
Räntor 60,5 72,7 68,7 66,5 20,2 -5,5 -3,2 

Konsumtion 221,6 239,8 262,3 279,4 8.2 9,4 6,5 
Investeringar m. m. 26,I 26,7 27,3 28,3 2.3 2,2 3,7 
Nettoköp av fästig-
heter 0,2 0,0 0,0 0,0 

Finansiellt sparande -20,5 -22,2 -13,6 4,3 

Procent av BNP 
Skatter och avgifter 50,6 51,3 51,5 52,9 
Utgifter 64,3 65,3 63,8 62,8 
Finansiellt sparande - 2.6 - 2.6 - 1,4 0,4 

Anm.: I tabellen har transfereringar (utom räntebetalningar) mellan de tre offentliga 
delsektorerna eliminerats. Däremot har inte interna skattebetalningar eliminerats. 
Källa: Finansdepartementet. 

Den totala skattekvoten, som under 1980-talet varit drygt 50 % av BNP, 
väntas 1986 ha varit 51,5 %. Genom den tillfälliga förmögenhetsskatten 

stiger skattekvoten till 52,9% procent 1987, men räknat exklusive denna 

skatt är skattekvoten ungefär oförändrad. De totala offentliga utgifterna 

beräknas fortsätta att minska som andel av BNP 1986 och 1987 efter en 
tillfällig ökning 1985. 
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Tabell 9: 2 Reala förändringar av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
Årlig procentuell volymförändring 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Inkomster 0,4 l,9 4,9 3,1 3,4 4,5 4,5 

Utgifter 3,7 4,2 2,6 0,3 3,8 1,1 0,9 
Transfereringar 
exkl. räntor 2.8 4,1 3,9 -3,8 4,5 4,6 3,0 
Räntor 27.1 30,2 7,8 9,6 11,9 -9,3 -6,9 
Konsumtion 2,2 0,9 0,8 2,4 1,9 1,3 1,0 
Investeringar -3,7 -4,4 -0,1 -2,2 -3,7 -2,5 -0,5 

Anm.: Förändringstalen för den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 
redovisas med samtliga interna betalningsströmmar eliminerade (liksom i tabell 
9: I). Inkomster och transfereringsutgifter har definierats med KPI. Offentlig kon
sumtion och investeringar har deflatera·:s med respektive implicitdeflator. 
Källa: Finansdepartementet. 

Som framgår av tabell 9: 2 ökad'~ de offentliga utgifterna snabbare än 
inkomsterna realt sett fram till 1982. Därefter har de reala inkomsterna, 
med undantag för 1985, varje år ökat snabbare än de reala utgifterna. 
Denna utveckling väntas fortsätta 1986 och 1987. Det är framför allt 
ränteutgifterna som drar ned utgiftsökningen 1986 och 1987. 

Den offentliga sektorn påverkar på kort sikt resten av ekonomin främst 
via de reala inkomst- och utgiftsförändringarna. Dessa är i sin tur beroende 
av hur samhällsekonomin i övrigt Jtvecklas, varför något entydigt sam
band inte finns. Med denna reservation redovisas i tabell 9: 3 beräkningar 
av finanspolitikens effekter under 1980-talet. 

Åren 1983 och 1984 hade den offentliga sektorn en återhållande inverkan 
på ekonomin. Det var främst stati:n som svarade för denna restriktiva 
effekt. För statens del har denna restriktiva inriktning av finanspolitiken 
fortsatt även därefter. Åren 1985. 1986 och 1987 har emellertid den totala 
offentliga sektorn en i stort sett neutral effekt på samhällsekonomin, trots 
förbättrat finansiellt sparande. Sparandeförbättringen beror till stor del på 
sjunkande räntor och på den tillfälliga förmögenhetsskatten. Dessa föränd
ringar antas ha en mycket svag återhållande effekt på samhällsekonomin. 
eftersom de på kort sikt förutsätts inte inverka nämnvärt på hushållens 
köp kraft. 

Tabell 9:3 Finanspolitiska effekter 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1981 lm 1983 1984 1985 1986 1987 

Staten 0,0 1.2 -1,3 -2,7 -0,6 -0,5 -0,2 
Socialförsäkringen 0,1 0,3 0,2 -0,2 0,0 0,2 0.2 
Kommunerna 0,5 0,4 0,6 0,5 0,9 0,4 0,1 

Totala offentliga sektorn 0,6 1,9 -0,5 -2,4 0,3 0,1 0,1 

Anm.: Förändring av delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna har olika 
multiplikativ effekt på samhällsekonomin. Med antaganden om bl. a. de marginella 
konsumtions- och importbenägenheterna erhålls värden på ett antal multiplikatorer 
med vars hjälp effekten av förändringar i offentliga sektorns verksamhet på brutto
nationalprodukten erhålls. 
Källa: Finansdepartementet. 
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För 1986 förklaras den restriktiva statliga effekten av den snabba in
komstökningen från direkta skatter. Den kontraktiva effekten från staten 
år 1987 kommer från inkomsterna av indirekta skatter. De direkta skat
terna har en svagt expansiv effekt. Exklusive den tillfälliga förmögenhets
skatten ökar dessa inkomster praktiskt taget inte alls. Det beror på omlägg

ningen av skattesystemet och på stora utbetalningar av kommunalskatte
medel detta år. Den expansiva effekten från transfereringar till hushåll 
balanseras av restriktiva effekter från bl. a. ränteutgifter. Tillkommande 
utgifter har schablonmässigt lagts in som transfereringar till företag. Skulle 
dessa medel inte användas eller få någon annan användning ökar den 
kontraktiva effekten från staten. Likaså skulle den kontraktiva effekten 

öka om t. ex. löneutvecklingen och därmed skatteinkomsterna blir större 
än antagits för 1987. 

Den positiva utvecklingen av den offentliga sektorns finansiella sparan
de sedan 1982 har återspeglats i en förbättring av bytesbalansen, se tabell 
9:4. År 1985 bröts detta mönster tillfälligt då främst den privata sektorns 
finansiella sparande försämrades, vilket gav utslag i en försämrad bytesba
lans. Förbättringen i bytesbalansen 1986 med nära 20 miljarder kr. har 
fördelats ungefär lika mellan offentlig och privat sektor. Inom den offent
liga sektorn är det staten som förbättrat sitt finansiella sparande och inom 
privata sektorn de icke-finansiella företagen. Hushållens finansiella spa
rande väntas minska 1985-1987. Den tillfälliga förmögenhetsskatten för
klarar minskningen av de finansiella företagens sparande och ökningen av 

statens finansiella sparande 1987. 

Tabell 9: 4 Finansiellt sparande i olika sektorer 
Miljarder kr., löpande priser 

1984 1985 

Offentliga sektorn, totalt -20,5 -22,2 
Staten -43,3 -42,8 
Socialförsäkringssektom 22,5 24,4 
Kommunerna 0,2 - 3,8 

Privata sektorn, totalt 23,6 11,8 
Icke finansiella företag -10,0 -23,5 
Finansiella företag 30,3 34,2 
Hushåll 3,4 1,1 

Bytesbalans = totalt 
inhemskt sparande 3,1 -10,4 

Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

9.2 Staten 

1986 1987 

-13,6 4,3 
-32,5 -15,3 

24,2 23,5 
- 5,2 - 3,8 

22,1 - 0,7 
- 9,8 -12,7 

33,9 19,0 
- 2,0 - 7,0 

8,5 3,6 

Statens budgetsaldo beräknas ha fortsatt att förbättras 1986 med ca 17 
miljarder kr. För 1987 väntas endast en mindre förbättring av budgetsal
dot. Det finansiella sparandet väntas ha förbättrats med ca 10 miljarder kr. 
1986 och ca 17 miljarder kr. 1987. Förbättringen av det finansiella sparan
det 1987 kan nästan helt hänföras till den tillfälliga förmögenhetsskatten på 
livförsäkringsbolag m.fl., vilken medför att statens inkomster väntas öka 
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kraftigt 1987. Denna inkomstförstärkning räknas dock inte in i statsbudge- Prop. 1986/87: 100 
ten och kommer därför inte att påverka budgetsaldot. Bil. l.1 

Som framgår av tabell 9: 5 väntas statens inkomster av direkta skatter 
öka kraftigt 1986 bl. a. till följd av att skatteskalorna inte ändrades mellan 

1985 och 1986. Ökande inkomster har genom progressiviteten i skatteska-

lorna lett till att en relativt stor del av en inkomstökning har dragits in som 

Tabell 9: 5 Statens inkomster och utgifler 
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Miljarder kr. Förändring, % 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Löpande priser 
Inkomster 246,3 278,5 303,0 333,8 13,1 8,8 10,2 
Direkta skatter 55,7 60,0 69,7 83,2 7,7 16,2 19,4 
Indirekta skatter 123, I 141,0 150,8 164,l 14,5 7,0 8,8 
S,ocialförsäkringsavgifter 38,5 43,5 46,9 49,0 13,0 7,8 4,5 
Ovriga inkomster 29,1 33.9 35,6 37,5 16,5 5,0 5,3 

Utgifter 289,6 321,3 335,5 349,1 10,9 4,4 4,1 
Transfereringar 225,9 254,2 264,2 274,5 12,5 3,9 3,9 

Till hushåll 69,2 76,3 80,7 87,2 I0,3 5,8 8,1 
Till socialförsäkringen 10,3 16,7 18,l 19,2 62.1 8.4 6,l 
Till kommuner 53.0 52.2 56,2 59,6 -1,5 7,7 6.0 
Till företag 34,3 37,4 39,9 40,5 9,0 6,7 1,5 
Till internationell verksamhet 5,1 5,8 6,5 6,8 13,7 12,l 4,6 
Ränteutgifter 54,0 65,8 62,9 61,2 21.9 -4,4 -2,7 

Konsumtion 58.2 61,6 65,7 68,8 5,8 6,7 4,7 
Investeringar 6.2 6,0 5,7 5,9 -3,2 -5.0 3,5 
Lagerinvestering - 0,8 - 0,7 - 0,2 - 0,1 
Nettoköp av fastigheter 0,1 0,1 0,1 0,1 

Finansiellt sparande -:'3,3 -42,8 -32,5 -15,3 
Utlåning och andra 
finansiella transaktioner 11.0 8,7 - 2,4 18,5 
Kursförluster 11,7 8,0 3,6 2.4 
Korrigerings post 9,4 - 2,2 6,3 1,8 

Budgetsaldo -'75,4 -57,3 -41),1) -38,1) 
Budgetsaldo i % av BNP - 9,5 - 6,6 - 4,2 - 3,8 

1980 års priser 
Konsumtion 43,4 43,5 43,5 43,3 0,2 -0.1 -0,3 
Investeringar 4,5 4,l 3,9 3,8 -8.9 -5,5 -1,3 

Anm.: Uppbörden av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter samordnades 1985, vilket innebar att inbetalningar 
gjordes av 13 månaders inkomstskatt och 11 månaders arbetsgivaravgifter. För att uppnåjämförbarhet mellan 
åren redovisas i tabellen. liksom i resten iv kapitlet, inkomster och utgifter som om 12 månaders inbetalningar 
hade gjorts av både inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Detta avsteg från nationalräkenskapernas principer 
(NR redovisar 11 månaders uppbörd av arbetsgivaravgifter och 12 månaders inkomstskatt) medför att statens 
inkomster blir 7,8 miljarder kr. bättre är. enligt NR, att det finansiella sparandet blir 4,9 miljarder bättre, att 
socialförsäkringens inkomster och finansiella sparande blir 5,7 miljarder kr. högre och att den offentliga 
sektorns inkomster och finansiella sparande blir 10,6 miljarder kr. bättre. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

statlig inkomstskatt. Detta har till er. del kompenserats av att alla löntagare 

har fått rätt till ett schablonavdrag på 3 000 kr. mot tidigare 1 000 kr. och att 

det s. k. sparavdraget har höjts från 800 kr. till 1600 kr. Exklusive den 

tillfälliga förmögenhetsskatten beräknas statens inkomster av direkta skat

ter komma att minska något 1987. Detta är en följd bl. a. av att basenheten 

höjs från 7800 kr. till 9000 kr., en höjning med drygt 15 %. Dessutom 64 



införs ett grundavdrag på 9000 kr. 1987. Detta avdrag gäller vid taxering 

till både statlig och kommunal inkomstskatt. Vidare slopas den kommuna
la garantiskatten. Ändringar görs också av den statliga skatteskalans utse

ende. Den s. k. "br~'tpunkten", dvs. det högsta inkomstbelopp där margi

nalskatten blir högst 50 % (vid 30 kronors kommunalskatt), höjs samtidigt 

från 124 800 kr. till 135 000 kr. Sammantaget innebär samtliga förändringar 
av skattesystemet ett skattebortfall på 4,2 miljarder kr. jämfört med om 

1986 års skatteregler hade gällt. Tillsammans med en långsammare löne

summcökning och högre utbetalningar av kommunalskattemedel till kom

munerna förklarar detta varför inkomsterna från de direkta skatterna mins

kar 1987 exkl. den tillfälliga förmögenhetsskatten. 

Statens inkomster av i11direkta skatter har ökat långsamt 1986. Den 1 

januari 1987 höjs skatterna på eldningsolja, vin och sprit. Den 1 februari 
1987 höjs tobaksskatten. Vidare höjs fastighetsskatten för konventionellt 
beskattade hyreshus från 2 till 2,5 %. Arbetsmarknadsavgiften höjs den I 
januari 1987 med 0.42 procentenheter, varav hälften räknas som indirekt 
skatt och hälften som socialförsäkringsavgift. 

Statens Öl'riga i11komster beräknas ha ökat relativt långsamt 1986. Det 

beror på minskade ränteinkomster till följd av det sänkta ränteläget. För 
1987 väntas statens övriga inkomster öka kraftigt beroende på ändrade 
återbctalningsrutiner för det kommunala bostadstillägget. Återbetalningen 

snabbas upp så att både 1987 och 1988 kommer att omfattas av vardera ett 

och ett halvt års återbetalningar från kommunerna. Dessutom höjs den 
kommunala skatteutjämningsavgiften. 

Ökningen av tra11sfereri11garna till lzuslulll bromsades upp 1986. Basbe
loppet höjs den I januari 1987 till 24 IOO kr., vilket medför en höjning av 
pensionerna med 3,4 %. Basbeloppet höjs med ytterligare 400 kr. den I juli 
1987, vilket motsvarar en höjning med 1.7 %. Utöver detta höjs delpcn
sionerna den I juli 1987 från att motsvara 50 % av inkomst bortfallet till att 

motsvara 65 %. Vidare höjs barnbidraget med I 020 kr. per barn och år. I 

ökningen av transfereringarna till hushållen ligger också en kraftig ökning 
av utbetalningarna till arbetsskadeförsäkringen. Det kontanta arbetslös
hetsstödet som höjs den I januari 1987 med 20 kr. per dag föreslås höjas 
ytterligare den I juli 1987 från 120 kr. per dag till 140 kr. Realt sett innebär 
detta en ökning av transfereringarna till hushåll med nära 4 % 1987. 'fra11s
fereringar till socialförsiikri11ge11 och komm1111ema kommenteras i avsnitt 
9.3 resp. 9.4. 

Tran.~/'ereri11gar 1il/j('iretag omfattar i enlighet med nationalräkenskaper
nas principer även riintebidrag och livsmedelssubventioner. De förra kom

mer genom den sänkta räntenivån att minska 1987 trots en volymmässig 

ökning av de subventionerade bostadslånen. De senare ligger ungefär 

oförändrat på drygt 3 miljarder kr. Stöd till industriföretag omfattar nume

ra praktiskt taget enbart stöd vid nedläggning av varv och försäljning av 

fartyg som tillverkats med statliga garantier. Visst stöd har också utgått 

som regionalpolitiska insatser i Uddevallaregioncn och i Bergslagen. 

Tran1fereringar till internationell l'l'rksamhet omfattar huvudsakligen 
utbetalningar av u-landsbistånd. Biståndsramen omfattar en betydligt stör

re verksamhet och uppgår budgetåret 1987 /88 till 9 870 milj. kr. 

5 Rik.Hlaxen 1986187. I sam/. Nr}()(). Bilaga I. I 
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Statens utgifter för räntor har varit den snabbast växande utgiftsposten 
fram till 1985. Genom sjunkande r::intcsatser väntas utgifterna för räntor 
för första gången på flera decennier minska både 1986 och 1987. Utbetal
ningarna av räntor på utländska lån har också minskat pga. fallande räntor 
utomlands. Minskningen accentueras av den fallande dollarkursen. Den 
totala statsskulden ökar långsamma.re genom de minskande budgetunder
skotten. Den 30 november 1986 uppgick statsskulden till 615 miijarder kr. 
vilket, utgjorde ca 65 % av BNP. 

Den statliga konsumtionen har under flera år utvecklats mycket lång
samt pga. de rationaliseringskrav som ställts på de statliga myndigheterna. 
Även 1986 och 1987 beräknas den !;tatliga konsumtionen öka långsamt. l 
reala termer är det fråga om en minskning. De statliga myndigheternas 
investeringar omfattar huvudsakligen vägverkets och byggnadsstyrelsens 
investeringar. Dessa väntas stagnera 1986 och 1987. Realt är det en minsk
ning. 

Utlåning och andra finansiella trcn.rnktioner påverkas 1985 och 1986 av 
överföringen av de statliga bostad slånen från budgeten till ett statligt 
bostadslåneinstitut den I juli 1985. År !986 har inlösen av kommunala 
tomträttslån medfört stora inbetalningar. Vidare medförde höjningen av 
bostadslåneräntan 1986 att statliga bostadslån förtidsinlöstes. Detta med
förde att återbetalning av lån översteg utbetalning av nya lån och att posten 
utlåning blev negativ. Den kraftiga ömingen 1987 beror på en nedskrivning 
av statsskulden med 15 miljarder kr. motsvarande inkomster från den 
tillfälliga förmögenhetsskatten. K1m:förluster uppkommer genom att ut
ländska lån bokförs till den kurs som rådde vid lånetillfället. När lånen 
omsiitts eller återbetalas bokförs lånen till den nya växelkursen, varvid 
kursförluster netto kan uppstå. Genom fallande dollarkurs har även valuta
vinster uppstått för vissa lån. Vid jämförelse med det kassamässiga hud
getsa/dot måste en kurrigeringspost införas som motsvarar skillnaderna 
mellan statsbudgetens och nationalri:i.kenskapernas definitioner. Dessutom 
omfattar den periodiseringsskillnade~: vid inbetalningar av direkta och indi
rekta skatter. Den negativa korrigefr1gsposten 1985 beror på effekterna av 
den samordnade skatteuppbörden (jfr. anmärkning till tabell 9: 5). 

9.3 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringsscktorn omfattar al.lmän sjukförsäkring (inkl. föräldraför
säkring), allmän tilläggspensionerin.g samt erkända arbetslöshetskassor. 

Socialförsäkringssektorns inkomster beror huvudsakligen på inkomster 

från socia/försiikringsavgiftema. Dessa följer i stort sett lönesummans 

utveckling och avgiftssatsernas storlek. Lönesumman beräknas ha ökat 

med 9,2 % 1986; men väntas öka med bara 6,4 o/c 1987. I gengäld höjs 

ATP-avgiften med 0,2 procentenheter 1987. 

Bidrag från staten är delvis en statistiskt konstruerad post. som ökade 
1986 till följd av att bidragen 1985 blev osedvanligt låga genom effäkterna 

av den samordnade skatteuppbörden ijfr. anm. till tabell 9.5). Förbättring

ar av arbetslöshetsersättningen medför dessutom ett tillskott i statsbidra

get både 1986 och 1987 (se nedan J. 
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Socialförsäkringssektorns ränteinkomster väntas öka i något långsam
mare takt 1986 och 1987 pga. de fallande räntesatserna. Genom att place

ringsplikten för prioriterade lån slopas fr. o. m. den 1 december 1986 kom
mer möjligheterna att få högre avkastning på AP-fondens tillgångar att öka. 
För 1987 har denna inkomstförstärkning beräknats till ca 70 milj. kr. Om 10 
år kommer nästan samtliga prioriterade lån att ha omsatts till högre ränte
satser. En överslagsmässig beräkning tyder på att detta på sikt kommer att 

leda till en inkomstförstärkning på ca 1 miljard kr. per år. 

V'instdelningsskatten väntas öka mycket kraftigt både 1986 och 1987. 

Hittills har företagen kunnat utnyttja avdragsmöjligheter genom insättning
ar på investeringskonton. Denna möjlighet har nu reducerats, vilket förkla
rar den stora ökningen av dessa skatteinkomster. Avgifterna till löntagar

fonderna belöper sig på ca 800 milj. kr. per år och baseras på ett avgiftsut
tag om 0,2 procent på lönesumman. 

Transfereringarna till hushåll väntas öka kraftigt både 1986 och 1987, 
vilket framgår av tabell 9: 6. Det beror dels på att antalet pensionärer med 
full ATP ökar, dels på höjningarna av basbeloppet. Den 1 januari 1987 
genomförs också en förbättring av föräldraförsäkringen, där det s. k. ga
rantibeloppet vid barnledighet höjs från 45 till 60 kr. per dag. Vidare 
kommer fr. o. m. den 1 december 1987 den s. k. "insjuknandedagen" att 
ersättas av sjukförsäkringen för arbetare i privat tjänst. Dessutom kommer 
sjukersättningen att baseras på timförtjänst och inte som nu utgå som 
dagpenning. Denna reform beräknas kosta ca 3 miljarder kr per år och 
finansieras genom alt sjukförsäkringsavgiften föreslås höjas med 0,8 pro
centenheter från den 1 januari 1988. Den högsta ersättningen vid arbetslös
het höjdes fran 315 till 360 kr. per dag fr. o. m. den I juli 1986. En 
ytterligare höjning till 400 kr. per dag från den I juli 1987 har föreslagits. 

Tabell 9:6 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 

Löpande priser 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. I 

Miljarder kr. Förändring, c;;; 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Inkomster 102,3 120,3 129,9 137,7 17,6 8,0 6,0 
Avgifter 65,3 73,8 78,2 82,5 13,0 6,0 5,5 
Bidrag från staten 10,3 16,7 18,1 19,2 62,I 8.4 6,1 
Ränteinkomster m. m. 25,4 28,6 31.0 32,6 12.6 8,4 5.2 
Skatter 1.2 1.2 2.6 3.4 0,0 116,7 30,8 

Utgifter 79,8 95,9 105,7 114,2 20,2 10,2 8,0 
Transfereringar till hushållen 62,8 72,5 82,8 91, I 15,4 14.2 10,0 
Övriga transfereringar 14,I 20.1 19.5 19,5 42.6 -3.0 0,0 
Konsumtion m. m. 3,0 3,2 3,4 3.6 6,7 6.3 5,9 

Finansiellt sparande 22,5 24,4 24,2 23,5 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksförsäkringsvcrket och statistiska centralbyrån. 

Detta förklarar varför arbetslöshetskostnaderna stiger trots en förväntad 
oförändrad arbetslöshelsnivå under 1987. 

AP-fonden ökade långsamt 1985 genom att ändringen av rutinerna för 
inbetalningar av arbetsgivaravgifter medförde ett bortfall av en månads 67 



inbetalningar av ATP-avgifter. Tornlt uppgick tillgångarna i Allmänna Pen

sionsfonden till drygt 259 miljarder kr. den 31december1985. Under 1986 
och 1987 väntas fonden öka mt·d ca 21,5 resp. ca 20,5 miljarder kr. 

Härigenom beräknas fonden växa med nära 5 % i reala termer 1986 och 
med drygt 3 % 1987. Den fjärde AP-fonden hade den 31 december 1985 ett 

kapital på 4,1 miljarder kr. De s. k. löntagarfonderna förvaltade den 31 

december 1985 ett kapital på 2,9 miljarder kr. 

9.4 Kommunerna 

Kommunsektorn har under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
haft en mycket god ekonomisk situation. Det finansiella sparandet har 
under perioden 1978-1984 varit pc·sitivt, med undantag för ett mycket litet 

underskott 1981. 
År 1985 ligger det finansiella sparandet, enligt nationalräkenskapernas 

beräkningar, på ett underskott på 3 ,8 miljarder kr. Orsaken till den relativt 

stora nedrcvideringen av det finansiella sparandet jämfört med nationalrä
kenskapernas beräkningar våren 1986 är främst att utgifterna har ökat mer 

än väntat. Bakom utgiftsökningen ligger en kraftig volymexpansion främst 

för landstingen. men även för primärkommunerna. Landstingens konsum

tion ökade således med 3 % 1985 och primärkommunernas med knappt 

2,5 %. Detta kan jämföras med dei: uttalande statsmakterna har gjort mot 
bakgrund av 1984 års långtidsutredning att den kommunala konsumtionen 
volymmässigt bör öka med högst I % per år. 

För 1986 och 1987 pekar beräkningarna på ett fortsatt negativt finansiellt 

sparande. Detta bygger bl. a. på en fortsatt relativt hög volymtillväxt. ca 

2 % 1986 och l ,5 % 1987. Skulle vclymtillväxten i landstingen och primär

kommunerna dämpas förbättras dt:t finansiella sparandet. Som riktvärde 
kan noteras att I % lägre volymtillväxt förbättrar det finansiella sparandet 

med närmare 2 miljarder kr. 
Likviditeten inom kommunsektorn är fortfarande mycket god. Kom

munsektorns samlade likvida medel, det s. k. finansieringskapitalet, upp
gick till ca 31 miljarder kr. i slutet av 1985. Finansieringskapitalets andel av 
de externa utgifterna var 11 % för primärkommunerna och 15 % för lands
tingen. Dessa genomsnitt rymmer stora olikheter mellan enskilda kom
muner och landsting. För att motve:-ka överlikviditet i den svenska ekono

min har riksdagen beslutat om likviditetsindragningar 1984 och 1985. I 
enlighet därmed har kommunerna gjort insättningar på räntebärande konto 

i riksbanken 1985 och 1986 motsvhrande 3 % resp. 6 % av lönesumman 

överstigande 20 milj. kr. Totalt har 6,8 miljarder kr. betalats in. I januari 

1986 återbetalades ca 320 milj. kr. till vissa primärkommuner och lands

ting, som hade en ansträngd likviditet. I april 1987 kommer en generell 

återbetalning på ca 1.8 miljarder kr. att göras. En del av den resterande 

summan. 0,8 miljarder kr.. kommer att betalas tillbaka den I juni 1987 till 

vissa kommuner. som har en besvärlig likviditetsmässig situation. Reste

rande belopp. 3,8 miljarder kr. avses betalas tillbaka i mars 1988. 

Kommunernas inkomster beräknas ha ökat med drygt 8 % 1986. För 

1987 räknas med en ökning av ungefär samma storleksordning. Skallein-
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Prop. 1986/87: 100 
Tabell 9: 7 Kommunernas inkomster och utgifter 

Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 
Bil. 1.1 

Miljarder kr. Förändring. % 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 

Löpande priser 

Inkomster 215,8 230,5 250,2 270,5 6,8 8,5 
Skatter 115.5 123, I 137.7 153, I 6.6 11.9 
Bidrag från staten och 
socialförsäkringssektorn 60.4 65,0 68,3 71.5 7,6 5, I 
Övriga inkomster 39,9 42.4 44,2 45.9 6.3 4.2 

Utgifter 215,6 234,3 255,4 274,3 8,7 9,0 
Transfereringar 34,3 38,0 40,5 44,8 10.8 6.6 

Till hushåll 14,2 15.7 16,8 17.9 10.6 7.0 
Till staten 3.3 3,5 4,7 7,9 6.1 34.3 
Till företag 6,9 8,5 9,6 IO. I 23,2 12.9 
Ofördelat 9,8 10,4 9.4 8,9 6.1 -9,6 

Konsumtion 160.6 174.9 193,2 207.1 8,9 10.5 
Inve~teringar, inkl. bostäder 20,7 21.4 21.7 22.4 3.4 1,4 

Finansiellt sparande 0,2 -3,8 -5,2 -3,8 

1980 års priser 
Konsumtion 117 .5 120.4 122,7 124,6 2.5 1,9 
Investeringar, inkl. bostäder 15, I 14.8 14.4 14,3 -2.0 -2.4 

Källor: Finansdepartementet, konjukturinstitutet. riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

komsterna som svarar för drygt 50 % av de totala inkomsterna beräknas 
öka ungefär lika mycket båda åren, knappt 12% resp. drygt 11 %. Dessa 

kraftiga ökningar sammanhänger med att de av staten utbetalda kommu
nalskatterna beräknas på skatteunderlaget två år tidigare och att skatteun

derlagen steg kraftigt såväl 1984 som 1985. Den genomsnittliga kommunala 

utdebiteringen som 1986 sänktes med 4 öre. vilket var den första sänkning
en på 30 år, beräknas 1987 höjas med 10 öre. Det bör dock noteras att detta 

genomsnitt rymmer både sänkt, höjd och oförändrad utdebitering för en
skilda kommuner. 21 primärkommuner och 4 landsting beräknas höja 
utdebiteringen. medan 17 primärkommuner beräknas sänka utdebitering
en. Vid beräkningen av kommunernas skatteinkomster 1987 har också 
beaktats effekten av det höjda kommunala grundavdraget 1987 och den 
redu.:ering av förskotten som riksdagen beslutat om. 

Bidragen från staten och socialförsäkringssektorn beräknas öka med 
knappt 5 % 1987, vilket är ungefär samma öknings takt som 1986. Ökningen 

av skatteutjämningsbidragen 1987 finansieras genom en skatteutjämnings

avgift på 24 öre per skattekrona. motsvarande ca 2 miljarder kr. Detta 

belopp ingår i utgiftsposten transfereringar till staten i tabellen. Där ing[1r 
också den för primiirkommunerna speciella avgiften på 13 öre per skatte

krona. 
Kommunernas utgifter beräknas 1987 öka något mindre än inkomsterna, 

drygt 7 %,. Detta är en lägre ökningstakt än 1986, då utgifterna beräknas ha 

ökat med 9 %. Utgifterna består till ca tre tjärdedelar av konsumtionsut
gifter. Såväl löne- som volymutveckling beräknas 1987 bli lägre än 1986, 

vilket medför att konsumtionsutgifterna ökar långsammare 1987 än 1986, 

1987 

8,1 
11,2 

4,7 
3,8 

7,4 
10,6 
6,5 

68.1 
5,2 

-5.3 
7,2 
3,2 

1,5 
-0.5 
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7 % jämfört med nästan 11 %. Investeringsvolymen väntas minska svagt 
1987. Sysselsättningen i kommunerna beräknas ha ökat med 8 000 personer 
1986. För 1987 beräknas antalet sy:;selsatta öka med ca 13000 personer. 
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10 Kreditmarknaden 

I 0. I Internationell utveckling 

Penningpolitiken i de större länderna har under 1986 varit försiktigt kon

junkturstödjande. Det har bl. a. kommit till uttryck i en relativt kraftig 
ökning av penningmängden både i förhållande till uppställda mål och till 
den nominella nationalinkomstens ökning. Utvecklingen torde delvis speg
la en attitydförändring i synen på penningmängden som en strikt målvaria
bel i den ekonomiska politiken. 

Räntorna har fortsatt att sjunka i flertalet stora industriländer (diagram 
10: I). l Förenta staterna, där räntefallet varit mest markerat, var nedgång

en koncentrerad till första halvåret. Under senare delen av 1986 har emel
lertid ökad osäkerhet. bl. a. om möjligheterna att skära ner budgetunder
skottet i enlighet med tidigare planer. lett till viss förnyad press uppåt på 
räntan. 

De japanska räntorna har justerats ner bl. a. som följd av en samordning 
i valuta-politiska frågor mellan Förenta staterna och Japan. Däremot har 
de korta räntorna i Förbundsrepubliken Tyskland legat på en oförändrad 
låg nominell nivå. Medan räntedifferensen varierat över året mellan Fören
ta staterna och Japan har den amerikrinska räntan reducerats avsevärt 
gentemot den västtyska. 

Diagram 10: I Ränteutvecklingen 
3-månadcrsräntor 
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1984 1985 1986 

Kti/111: Riksbanken 

Ett generellt lägre ränteläge iir önskvärt för att stimulera den ekonomis
ka tillväxten och för att begränsa de starkt skuldtyngda ländernas ränte
bördor. För Förenta staterna är det också angeläget att räntekostnadsök-
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ningarna på den stigande utlandsskulden kan hållas tillbaka. Den sparande

brist som underskotten är ett tecken på måste även fortsättningsvis täckas 

av ett kapitalinflöde. I stor omfattning har detta hitintills skett via det 

sparandeöverskott som genererats i den japanska ekonomin. Utsikterna 

att upprätthålla ett kapitalflöde i denna riktning torde ha försämrats i och 

med all dollarn försvagats. 

Nedgången i de nominella räntorna i kombination med en låg och stabil 

inflationstakt i allt fler länder har lett till att realräntorna har sjunkit något. 

I Förbundsrepubliken Tyskland har detta dock inte varit fallet. Realrän

torna på långa placeringar i de stora industriländerna har tenderat att 

konvergera mot en nivå på 4-6 %. Ett allvarligt problem med en hög 

realränta anses vara dess effekter på de i många länder stora och växande 

statsskulderna. Överstiger realräntan den ekonomiska tillväxten ökar kra

ven på budgetförstärkningar om bL:dgetunderskotten och därmed stats

skuldens tillväxt skall kunna begränsas. En stor eller stigande statsskuld 

anses i sin tur vara ränteuppdrivande. 

Den internationella räntebilden inför 1987 är oklar. Måttlig tillväxt och 

låg inflations takt talar för en lägre räntenivå. Den relativt lätta penningpoli

tik som förts i de tongivande länderna under 1986 kan emellertid föranleda 

ökad försiktighet vad gäller ytterligare räntesänkningar. En annan osäker 

faktor är Förenta staternas möjligheter att minska budgetunderskottet och 

skapa tilltro till att en utveckling mot bättre balans i ekonomin inletts. 

Diagram 10: 2 Ränteutvecklingen 
3-månadersräntor 
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Anm.: För den korgvägda räntan gäller att räntorna i olika länder är vägda med 
samma vikter som i valutakorgen. Räntedifferensen= Statsskuldväxlar-Eurodol
lar. 
Källa: Riksbanken 
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10.2 Ränteutveckling och valutaflöde 

Den räntenedgång som påbörjades i Sverige under andra halvåret 1985 

fortsatte under större delen av 1986. Under denna period har riksbanken 

sänkt diskontot vid fem tillfällen med inalles 4 o/c till en nivå på 7,5 %. 

Nedgången i penningmarknadsräntorna har varit än mer markerad. Från 

ett ränteläge på drygt 16 % i juni 1985 sjönk räntan på stats skuldväxlar till 

8,5% i oktober 1986 (diagram 10: 3). Räntenedgången har inte varit lika 

kraftig för den långa räntan vilket resulterat i en positiv lutning på avkast

ningskurvan. Förändringen av avkastningskurvans lutning, friin brant fal

lande under större delen av 1985 till nuvarande positiva lutning. får ses 

som en normalisering där längre placeringar med sin normalt större risk ger 

högre avkastning. 

I novemher bröts den nedåtgående räntetrenden. Den starka ökningen 

av den privata konsumtionen och viss osäkerhet om intlationsutvecklingen 

skapade i kombination med den snabba kreditexpansionen förväntningar 

om åtstramningsåtgärder. På några veckor steg den korta och långa räntan 

med drygt 0,5 % respektive I':';{,, Vid mitten av december låg räntan på 

statsskuld växlar på ca 9 1/4 % och på 5-åriga statsobligationer på ca 10,5 %. 
Marginalen mellan räntan på statsskuldväxlar och eurodollar har mins

kat starkt sedan mitten på 1985. Från en skillnad på över 8 % som uppnåd

des i juni 1985 sjönk marginalen till omkring 4 % vid utgången av året och 

till 2,5-1 % i oktober 1986. Ränteuppgången i november medförde en viss 

ökning av räntemarginalen. Det kan noteras att räntedifferensen gentemot 
en internationell ränta sammansatt i enlighet med valutakorgens vikter i 

stort sett had1: försvunnit i november 1986 (diagram 10: 2). 

Diagram 10: 3 Ränteutvecklingen 
3-månadcrs slatsskuldväxlar samt statsohligationcr förfallande om 5 år 

::r------
Statsskuld växlar 

14 

12 

10 

J M M J S N J M M J S N J M M J S N 
1984 

Anm.: Effektiv årsränta. 
Källu: Riksbanken 

1985 1986 
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Den lägre räntemarginalen har möjliggjorts av ett valutainflöde från 
mitten av 1985 (diagram 10: 4). Under första halvåret 1986 uppgick valu
tainflödet till ca 14 miljarder kr, vilket är en förbättring med omkring 21 
miljarder kr. jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta 
orsaken bakom förbättringen av valutaflödet är den positiva utvecklingen 
av bytesbalansen. 

Under andra halvåret 1986 regi~;trerades ett valutautflöde vilket kan 
hänföras till ett omslag i den privata kapitalbalansen (diagram 10: 4). Efter 
en positiv utveckling i början av årf:t, vilket delvis förklaras av att företa
gen tog upp stora långfristiga lån i ut:andet, har den privata kapitalbalansen 
varit negativ under senare delen av 1986. 

Statens utlandsskuld minskade under 1986 samtidigt som valutareserven 
hävdades väl. Nedgången förklaras dels av att staten har nettoamorterat på 
sin utlandsskuld. dels av att dollarkursen sjunkit. 

Under 1986 minskade även statens finansiella sparandeunderskott med 
10 miljarder kr. Samtidigt skedde en förskjutning av upplåningen. Genom 
en extrainsättning på allemanssparandet under första kvartalet och två 
mycket stora emissioner av premieobligationer bidrog hushållen till att 
finansiera statens underskott i större utsträckning än tidigare. Även upplå
ningen via likviditets-, investerings- och förnyelsekonton i riksbanken 
ökade starkt medan upplåningen från penningmarknaden och utlandet 
minskade jämfört med 1985. 

Diagram 10: 4 Valutaflöde och privat kapitalbalans 
Kumulativt från årets början, miljarder kr. 

15~-----------~ 15 

.. ·· 
10 Privat kapitalbalans .---- .. / 

/./ .. 
10 

-5 

-~L~~· JFllAllJIASOND IFllAllJJASOND 

1985 

Källa: Riksbanken. 

10.3 Utlåning och utlåningsräntor 

Svårtolkad utlåningsexpansion 

1986 

Två åtgärder som haft stor betydelse för kreditmarknadens utveckling 

under 1986 var slopandet av ränteregleringen i maj 1985 och borttagandet 
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av utlåningstaken för banker, bostadsinstitut och finansbolag i november Prop. 1986/87: 100 

1985. Åtgärderna innebar att den tidigare kreditransoneringen upphävdes Bil. l.1 
och att det skapades förutsättningar för ökad konkurrens mellan de olika 

kreditinstituten. Detta väntades ge förhållandevis kraftiga effekter på utlå-

ningen från den reguljära kreditmarknaden. Mycket stora utlåningstal har 

också kunnat registreras under 1986 (se tabell 10: 1 och 10: 2). 

Utlåningsstatistiken är emellertid svårtolkad. Det är svårt att uppskatta 
vilka kreditvolymer som bankerna återfört till sina balansräkningar eller 

som frigjorts från den grå marknaden. Den överraskande starka expansio
nen för bostadsinstituten pekar därtill på att betydande omfördelningar av 

kreditstockarna har skett inom den reguljära kreditmarknaden. Härtill 

torde ha bidragit den räntenedgång som i stort sett sammanfallit med 

avregleringen och som bostadsinstituten kontinuerligt kunnat tillgodogöra 
sig. 

Bostadsinstitutens oprioriterade utlåning, som primärt sker mot inteck
ning i egna hem, låg på en stadigt hög nivå under årets tre första kvartal. 
Bankernas nettoutlåning ökade också kraftigt, men med ojämnare tidspro
fil. Avgränsas utlåningen till hushålls sektorn framstår bostadsinstitutens 

expansion än mer markerat. I nuvarande omstruktureringsskede får emel
lertid denna skillnad tolkas med försiktighet. Bankerna torde själva i stor 
utsträckning ha medverkat till att krediterna lagts om till bostadsinstituten 
till följd av de ägarförhållanden som råder mellan dessa kreditinstitut. 

Den dominerande delen av bostadsinstitutens hushållslån rör fastighets
överlåtclser samt utökning av befintliga inteckningslån i egna hem. En 
mindre del avser om- och tillbyggnad. Bakom de höga utlåningstalen 
återfinns förutom omläggningar av lån från andra kreditinstitut även en 
konstaterad prisuppgång samt ökad omsättning på andrahandsmarknaden. 
Det torde därtill vara ofrånkomligt att en viss del av dessa relativt sett 
förmånliga lån använts till annat än bostadsändamål. 

Tabell 10:1 Nettoutlåning 

Miljarder kr. 

1983 

Banker 16,1 
Finansbolag 14,2 
Bostadsinstitut 7,8 

Summa 38,l 

1984 

12.4 
3,8 

20,9 

37,l 

1985 

8,3 
10,2 
14.2 

32,7 

1985 1986 1986 
jan-okt jan-okt ställning 

okt 

-10,7 31 256 
1.5 41 661 

9,9 40 103 

0,7 75 424 

Anm.: Banker: Utlåning i svenska kronor, exkl. prioriterade byggnadskrediter. 
Finansbolag: Disponerade krediter och leasing. Bostadsinstitut: Oprioriterad utlå
ning. 
1 Jan-sept resp. sept. 
Källa: Riksbanken. 

Bankernas utlåningsexpansion berör både näringsliv och hushåll samt 
återspeglar en avsevärd återföring till balansräkningarna av särskilt före
tagskrediter. Affärsbankerna har av statistiken att döma haft den starkaste 
utvecklingen. Detta kan delvis spegla en ovanligt kraftig belåning av pre- 75 



mieobligationsköp. De olika bankgrupperna kan emellertid också i olika 

utsträckning ha utnyttjat sina närst:iende bostadsinstitut för att tillfreds
ställa hushållens kreditbehov. 

Finansbolagens expansion kan synas förvånande eftersom de kunde 

förväntas tappa mark till banker och bostadsinstitut efter det att utlåningen 

frisläppts. Marknadsandelarna har också krympt, men det har skett i en 

växande marknad. Finansbolagen har alltjämt en konkurrensfördel i form 

av hög flexibilitet och snabba beslutsprocesser. 

De höga utlåningstal som registrecats skall också ses mot bakgrund av 
att marknadsföringen i den skärpta konkurrensen märkbart intensifierats 

och inte minst att tillgängligheten på krediter ökat bl. a. i form av förenkla

de låneprocedurer. 
Den kreditexpansion som påbörjats under 1986 får bedömas ha bidragit 

till den privata konsumtionsökningen och utgör också en konsumtionspo

tential framöver. Mot bl. a. den bakgrnnden skedde en överenskommelse i 

november 1986 mellan riksbanken och kreditmarknadsinstituten om att 

tillämpa vissa lägsta amorterings villkor. Nya lån från banker och finansbo

lag skall enligt överenskommelsen ~.morteras med minst 6% per år och 

från bostadsinstitut med minst 3 % per år av ursprunglig skuld. Lån till 

nybyggnad är dock undantagna. Syftet är att stävja den tendens till ökad 

amorteringsfrihet och längre amortt:ringstider som en del kreditinstitut 

börjat tillämpa. 

Tabell 10:2 Nettoutlåning till hushåll 
Miljarder kr. 

Affärs- Spar-
b·,mkcr banker 

Jan-sepl 1985 -3.4 -2.0 
Jan-sept 1986 6.4 1.6 

Ställning 
1986-09-30 60.1 48.4 

1 Oprioriterad utlåning. 
Kiil/a: Riksbanken. 

Fiirenings- Summa 
banker banker 

-0.7 -6.1 
1),8 8.9 

:l.6 117,0 

Motstridande tendenser bakom kredii'efier(rågan 

Bostads- Totalt 
institut' 

8.0 1,9 
28.0 36.9 

77,0 194.0 

Hushållens kreditefterfrågan styrs av en mängd faktorer vilka verkar på 

olika sikt och är av mer eller mindre fundamental karaktär. Sannolikt har 

en lång ransoneringsperiod resulterat i en uppdämd efterfrågan på krediter 

från den reguljära kreditmarknaden. Trots en väl utvecklad grå marknad är 
det troligt att hushållens totala skuldsättning legat på en lägre nivå än som 

skulle vara fallet i avsaknad av kreditransonering. 

Fundamentala faktorer som på sikt bör verka lånedämpande är utveck

lingen under senare år med minskad avdragsrätt för utgiftsräntor och 

stigande realräntor. En annan fundamental faktor nära förknippad med 

hushållens skuldsättning är investeringar i egna hem. fritidshus och kapi

tal varor. De senare har ökat kraftigt u ndcr 1986. 
Till bilden under senare år hör emellertid också de finansiella markna-
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dernas snabba utveckling. Aktie- och premiemarknadernas expansion bi

drar till att de finansiella stockarna både på tillgångs- och skuldsidan hålls 

uppe eller växer i förhållande till hushållens inkomster. Det totala börsvär

det har t. ex. ökat flerdubbelt under 80-talet och bara under 1986 bedöms 

hushållens aktietillgångar ha ökat med över 40 miljarder kr i värde eller 

omkring 50 %. Den kraftiga kursstegringen på 1986 års två premielån har 
också bidragit till förmögenhetsökningen. Priserna på egna hem har börjat 

stiga efter en svacka tidigare under 1980-talet. Det är sannolikt att dessa 
förmögenhetsökningar, som sammantaget varit avsevärda, ökar benägen

heten att låna och konsumera och minskar viljan till nysparande. 
Utvecklingen under 1986 med kraftiga förmögenhetsökningar, hög be

låning av premieförvärv samt betydande kapitalvaruinvesteringar leder till 

att den totala skuldsättningen stiger markant. Till stor del motsvaras detta 
av ökade finansiella tillgångar men totalt sett riskerar det finansiella netto

sparandet att försämras. 
En annan faktor som har effekter på hushållens låneefterfrågan i ett 

kortare perspektiv är den kraftiga nedgång i de nominella räntorna som ägt 
rum. Efter en kortvarig men mycket hög nivå under andra och tredje 
kvartalen 1985 har räntenivån sjunkit omkring 5 procentenheter. Även 
förbättrade lånevillkor leder till lägre låneutgifter och ökat utrymme för 

nya lån. 
I hög grad är emellertid dessa lättnader skenbara. I genomsnitt har 

bankernas utlåningsräntor endast minskat med någon procentenhet mellan 
1985 och 1986 samtidigt som realräntan stigit flera procentenheter. Sedan 
början av 1980-talet har realräntan stigit 5-6 procentenheter. Det har 

således i realiteten blivit dyrare att låna men också väsentligt mer lönsamt 
att spara. Bedömer hushållen att kreditmarknadens avreglering innebär att 
krediter alltid kommer att finnas tillgängliga kan det därför vara rationellt 
att minska sina likviditetsreserver och i stället amortera ned de dyraste 

lånen. 

Riintestmkturen 

Förhållandet mellan de olika kreditinstitutens utlåningsräntor har föränd
rats under de senaste två åren. En förskjutning har skett till förmån för 
bostadsinstituten. Under 1985 höjde bankerna sina utlåningsräntor mer än 
diskontot och under 1986 har bostadsinstituten snabbt kunnat tillgodogöra 
sig den successiva nedgången i det allmänna ränteläget. 

Andringen av ränterelationerna har bidragit till att styra kreditefterfrå
gan mot bostadsinstituten, vilkas krediter redan i utgångsläget var attrakti
va till följd av förmånliga amorteringsvillkor. Bankerna och finansbolagen 
har trots ökningen av räntedifferensen kunnat öka sin utlåning på grund av 
en allmänt stark kreditefterfrågan. 

Utlåningen under 1986 kan sägas ha karaktäriserats av ett visst efterfrå
geöverskott på bostadsinstitutens krediter och utbudsöverskott när det 
gäller krediter från banker och finansbolag. Ett tecken på det sistnämnda 
iir de intensiva marknadsföringskampanjer som vissa kreditgivare genom
fört under året. Det kan synas förvånande att det inte skett en snabbare 

ränteanpassning i bankerna i samband med det nya konkurrensläge som 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. l 

77 



uppstått. Den ökade konkurrens som bankerna säkert upplever sker dock 
alltjämt i en oligopolistisk marknad. Bankerna har också kvar en tämligen 
stark koppling mellan utlåningsräntorna och diskontot. 

Kreditströmmarna torde även under 1987 i stor utsträckning få bedömas 
mot bakgrund av den strukturförändring som avregleringen ger upphov till. 
I några avseenden pekar utvecklingen på en svagare låneefterfrågan från 
hushållen. Vissa lägsta amorteringsvillkor kommer att tillämpas. Den om

fattande belåning av premieobligationer som skett under 1986 torde inte 
komma att upprepas 1987. RiksgälC:skontorets emissionsplaner pekar på 
minskad upplåning denna väg. Till de grundläggande faktorerna hör en 
sannolikt ökad insikt hos hushållen om att ränteutgifterna inte kommer att 
betalas av inflationen i samma utstr~.ckning som tidigare. 

10.4 Placeringspliktens avskaffande 

Den senaste åtgärden i avregleringen av kreditmarknaden är att placcrings
plikten tagits bort från och med dec·~mber 1986. Denna infördes 1980 för 
att trygga finansieringen av statens budgetunderskott och bostadsinveste
ringarna. Under senare år har placeringsplikten omfattat livförsäkringsbo
lagen samt Allmänna Pensionsfonden. Placeringsplikten har inneburit att 
bolagen i stor utsträckning varit tvungna att placera sina medel i priorite
rade stats- och bostadsobligalioner till en lägre ränta än marknadsräntan. 
Hösten 1984 ändrades utformningen av placeringsplikten från ett nettokrav 
till ett krav på bruttoförvärv från emittent. Därigenom gavs möjlighet att 
avyttra förvärvade obligationer vilket skapade förutsättningar för en an
drahandsmarknad. Genom upphäva11det av placeringsplikten är den in
hemska kreditmarknaden nu i stort s~tt oreglerad. 

Placeringspliktens avskaffande har således medfört att utgivningen av 
prioriterade obligationer upphört. Vid framtida räntejusteringar av den 
utestående stocken prioriterade obligationer kommer dessa att åsättas en 
ränta som motsvarar den marknadsmässiga räntan på tioåriga statsobliga
tioner. Den nya principen för räntejustering kommer för första gången att 
tillämpas på lån med räntejustering i februari 1987. Räntan på dessa lån 
kommer att baseras på marknadsräntan i december 1986. 

Det är ännu för tidigt att säga vilka verkningar placeringspliktens avskaf
fande kommer att få på kreditmarknaden. Den totala upplåningsvolymen 
kommer inte att påverkas. Till skillm,d från tidigare kommer emellertid all 
obligationsutgivning att ske på marknadsmässiga villkor. Det ställer ökade 

krav på obligationsmarknadens förmåga att tillhandahålla krediter. För att 

underlätta övergången när systemet med prioriterade obligationer tas bort 

kommer utgivningen av riksobligati·Jner 1987 att anpassas till den nya 

situationen. 
Avskaffandet av placeringsplikten medför också att de kreditmarknads

institut som administrerat den priori ~erade upplåningen tvingas ändra in
riktning på verksamheten. Detta kan medföra omstruktureringar, såväl 
inom instituten som av marknaden .: sin helhet. Slutligen medför place

ringspliktens borttagande att avkastningen på bankernas och försäkrings

bolagens placeringar ökar. 
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Bilaga 1.2 

Utdrag ur riksrevisionsverkets 
inkomstberäkning 





Regeringen 
Finansdepartementet 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1987 /88 

Enligt riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till rege

ringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande 

budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetproposi

tionen. 
RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1987/88. Beräkningarna har gjorts för varje in

komsttitel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts 

även av det väntade utfallet för budgetåret 1986/87. Underlag för beräk

ningarna har hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av 

inkomstskatterna har dessutom uppgifkr från RRVs taxeringsstatistiska 

undersökning och aktiebolagsenkät utnyttjats. Underlaget till RRVs taxe

ringsstatistiska undersökning utgör ett urval av 23 000 personers självdek

larationer. I här presenterade beräkningar ingår resultat baserade på un

dersökningen för inkomståret 1984. 
Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. I 

den återstående delen redovisas förutsättningar, antaganden och beriik

ningsresultat för de olika inkomsttitlarna. Inkomsterna på statsbudgeten 

budgetåren 1983/84-1985/86 framg{1r av bilaga A. För att underlätta en 
jämförelse med prognoserna i den preL,ninära nationalbudgeten presente

ras i bilaga B beräkningsresultaten kalenderårs vis för åren 1986, 1987 och 

1988. 
Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1986/87 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstber~ikning. Inkomstliggaren inne

håller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och 

vilka bestiimmelser som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Munde bo i närvaro 
av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Dani..:lsson, avdelnings

direktören Dalmo, byrådirektiirerna Aronsson och Rahmn. förste revisorn 
Andersson. byråassistenten Stenberg, assistenten Frank samt avdelnings

direktören Svahlstedt. föredragande. 

Stockholm den 12 december 1986 

Ingemar Mundebo 

Peter Svahlstedt 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga I.:! 
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I Sammanfattning 

t'örutsättningar 

RRVs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 
1987/88 oi.:h den nu gjorda prognm;en av inkomsterna under budgetåret 

1986/87 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk politik. 
Förändringar av ekonomisk-politisk karaktär har beaktats i de fall det 

föreligger beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av 
regeringen i propositioner offentliggjorda före den 24 november 1986. Till 
grund för beräkningen ligger bl. a. följande förutsättningar: 

- Införande av särskild skatteutjämningsavgift för år 1986 och 1987. 
- Förändringar i den statliga bostadslåneräntan 
- Förändringar i reglerna för inkomstskatten åren 1987 och 1988 
- Höjning av ATP-avgiften för år 1987 
- Ändrad viirdering av aktier vid kapitalbeskattning 

- Höjning av vissa energiskatter 
- Höjning av skatterna på alkoholdryi.:ker oi.:h tobak 
- Höjning av arbetsmarknadsavgifkn 

Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av kon
junkturutvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens in
komstt:r. Dt:n bt:dömning av det ekonomiska läget som presenterades i 

konjunkturinstitutets höstrapport 1986 har tillsammans med regeringens 

bedömning av den ekonomiska utve·:klingen i skrivelse från den 15 okto
ber 1986 ( 1986/87: 33) utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena 
om den samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har också haft kontakter 
med finansdepartementet under det c.är pågående arbetet med den prelimi
nära nationalbudgeten för år 1987. På grundval härav har RRV valt att utgå 
från följande antaganden för beräkningarna: 

Följande antaganden ligger till gru11d för RRVs beräkningar: 

Utbetald lönesumma' 
Konsumentprisindex. årsmedeltal 1 

Privat konsumtion, volym' 
Basbelopp, kr. 
Basenhet. kr. 
Bostadslåncränta, procent 

1 Procentuell förändring från föregående ilr 

1986 

8,5 
4.1 
2.7 

23 300 
7800 

13,35 

1987 

5,6 
3,2 
2.5 

24 100 
7 800 

9,3 

1988 

3,5 
2.0 
l ,5 

24800 
9000 

9,3 

En av RRV genomförd enbtundersökning till 2 500 svenska aktiebolag. 

sparbanker och försäkringsbolag ligger även till grund för beräkningen av 

juridiska pasoners skatter. I denna enkät har det bl. a. framkommit att 

skatteunderlaget för juridiska personer beräknas öka med ca 25 % mellan 

åren 1985 och 1986. 
En specifikation av RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1986/87 och 1987 /88 framgår av tabell 3. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

2 



Statsbudgetens totala inkomster budgetåren 1986/87 och 1987/88 

Enligt de nu redovisade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

hudget:'tret 1986/87 till 296214 milj. kr. Det ~lr21 114 milj. kr. eller 7,7C:h mer 

iin utfallet för budgetåret 1985/86. Utveålingstakten för statsbudgetens 

inkomster blir därmed niigot högre mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87 

~ln den varit mellan tidigare budgetår. 

Diagram l. Statsbudgetens inkomster budgetåret 1987/88. 

Procent av totala inkomsterna. 

• fil]] 

D 

Progno' budgetåret 1987 /88 299 567 milj.kr. mm . 

' 

Mervardesskatt 
23. 7 ~ 

Fysiska och juridiska 
persorers inkomstskatt 
21 ,9 ' 

Socialavgifter 
20, l ~ 

Skatt på varor och 
tjänster exk 1. mer
värdesskatt 17 ,5 '; 

övriga inkomster 
16 ,8 .~ 

För hudgetilret 1987/88 beräknas statsbudgetens inkomster till 

300 292 milj. kr. Ökningen i förhfallande till hudgetCtret 1986/87 blir 

4 078 milj. kr. vilket motsvarar l .4 '7( i ökningstakt. Niigra cngångseffekkr 

av större betydelse och som påverkar utvecklingstakten mellan firen finns 
inte. Den beriiknade ökningstaktt:n av inkomsterna pi\ statsbudgeten mel

lan budgetiiren l 986/87 och l 987/88 blir därmed den lägsta ökningstakt som 
varit sedan den nya indelningen av statsbudgetens inkomster genomfördes 

fr. o. m. budgetåret l 980/81. 

Utveckling a\· inkomsterna 

De beräknade förändringarna av inkomsterna på statsbudgeten pil 

21 l 14 resp. 4078 milj. kr. mellan resp. budgeltir har delats upp i tabell I på 

några av de intressantaste inkomsttitlarna. 

·:· 1 RiksJugc11 / 1)81Ji87. I su11i/. :\'r /00. Bilc1.i.;c1 1.2 
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Tabell I. Förändringar mellan budgetåren 1985/86-1986/87 och 1986/87-1987/88 
(miljarder kr.) 

Inkomstgrupp/ 1985/86 till 1986/87 till 
Inkomsttitel 1986/87 1987/88 

1111 Fysiska personers sk<1ll + 2,5 -0.7 
1121 Juridiska personers skatt - 0.6 +2,1 
1131 Ofördelbara skatter + 1.5 
1200 Lagstadgad.: socialavgifta + 6.3 t-3.1 
1312 Fastighetsskatt + 2,9 +1.0 
1342 Skatt pii värdepapper + 1.5 -r0.3 
1411 Mervärdes katt + 3.3 +4.2 
1424 Skatt p[i tobak + 0,1 +lU 
1425.- Skatt på sprit, vin. malt-
1427 och läskedrycker + 0.5 +0,4 
1428 Energiskatt + 0,6 +1,1 
2332 Bostads låneräntan + u -3,4 
2543 Skatteutjämningsavgift + 1,5 -0,7 
2625 Utförsäljning av ho:redskapslager + 0,2 -0,7 
4000 }\terbetalning av lån - 0,7 -2.0 

Ovrigt, netto + 0,2 -0.9 

Summa förändringar +21,l +4,1 

Förändringarna kan även delas upp i tre komponenter som redovisas i 

nedanstående tablå. En av komponenterna är de olika antaganden om den 
ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för beräkningarna. En an

nan iir de föreslagna förändringarna i de lagar och de regclsystem som 

påverkar statens inkomster och utgifter. En tredje komponent benämnd 
Övrigt innehåller bl. a. förändrade beräknings metoder och redovisnings
förändringar m. m. Uppdelningen på dessa komponenter kan inte göras på 

ett entydigt sätt, men pil aggregerad nivå ger sammanställningen ändå en 
bild av orsakana till förändringarmt av statsbudgetens inkomster mellan 

budgetåren. 

Orsak till förändring 

Den allmänna ekonomiska utvecklingen 
Skatte-, avgifts- och ränteförändringar 
Övrigt 

Summa förändringar 

Förändringar i miljarder kr. 

1985/86-
1986/87 

11,2 
6,0 
3,9 

21,I 

1986/87-
1987/88 

7.5 
-2.6 
-0.8 

4,1 

Förändringar orsakade av den allmänna ekonomiska utvecklingen på 

11,2 resp. 7 ,5 miljarder kr. består av ökade skatte- och avgiftsinkomster 

genom utvecklingen av löner. priser och privat konsumtion etc. Av tablån 

framgår att skatte-, avgifts- och räntdörändringar orsakar en nettoökning 

på 6 miljardc:r kr. mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87. Av denna ökning 
svarar höjningen av bostadslåneräntan och omsättningsskatten på aktier 

för ca 1,3 miljarder kr. vardera. Vidari.: beräknas den nya fastighetsskatten 

och skatteutjämningsavgiften ge ett tillskott p~1ca2.9 resp. 1,5 miljarder kr. 

budgetåret 1986/87. 
Skatti.:-. avgifts- och ränteförändringar mellan budgetåren 1986/87 och 

1987/88 bidrar med en negativ nettopost till inkomstförändringarna mellan 
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budgetåren 1986/87 och 1987/88. Sänkningen av elen statliga bostadslåne

räntan bidrar till att räntor och återbetalningar av lån minskar med ca 5 
miljarder kr. Höjningen av fastighetsskatten och arbetsmarknadsavgiften 

innebär en förstärkning på 1,0 resp. I, 7 miljarder kr. för budgetåret 
1987/88. Den föreslagna höjningen av skatten på alkoholdrycker 0<.:h tobak 

ökar inkomsterna med 0,7 miljarder kr. budgetåret 1987/88. 

l det följande redogörs ytterligare för de större förändringarna i de 

beräknade inkomsterna mellan budgetiiren 1986/87 och 1987/88. 

r:vsiska personers inkomstskatt 

Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas 

öka med 2516milj. kr. mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87. En av 

orsakerna till ökningen av skatteinkomsterna är att posten preliminärskatt 

ökar med ca 10% mellan budgetåren, vilket är mer än lönesummeutveck
lingen. Detta beror i sin tur på förhållandevis små skattesänkningar för 

åren 1986 och 1987 jämfört med år 1985. Tidsprofilen i de antagna lönesum
meökningarna gör med gällande regler för kommunalskatteutbetalningarna 

att dessa blir förhtillandevis höga budgetåren 1986/87 och 1987/88, trots att 
kommunernas förskott reducerats åren 1987 och 1988. Vid beräkningen av 
preliminärskatterna för år 1987 har RRV antagit att den kommunala mcdel
utdebiteringen ökar med 11 öre. 

För budgetåret 1987/88 beräknas titeln fysiska personers inkomstskatter 

till 45 168 milj. kr. Det är en minskning med 695 milj. kr. Till grund för 
beräkningarna av fysiska personers inkomstskatter år 1987 ligger bl. a. 

regeliindringarna i skatteskalor m. m. Dessutom införs ett statligt grundav
drag på 9 000 kr. Det kommunala grundavdraget höjs samtidigt från 

7 500 kr. till 9 000 kr. Den s. k. basenheten i skatteskalan höjs från 7 800 kr. 
till 9 000 kr. och den s. k. brytpunkten för tilläggsbelopp höjs från 
124 800 kr. till 135 000 kr. Dcs~utom upphör garantibeskattningen från år 

1987. De statsfinansiella konsekvenserna av regeländringarna i skattesys
temet år 1987 beräknar RRV till en total skattesänkning på ca4.2 miljarder 
kr. RR V beräknar att preliminärskatterna ökar med 6 % mellan budgetärcn 
1986/87 och 1987/88. Utbetalningarna till kommunerna ökar dock med 
7. 7 '7r. varför nettot på titeln blir lägre än 1986/87. 

Juridiska pasoners inkomstskatt 

Nettot på juridiska personers skatter beräknas minska med 574 milj. kr. 

mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87. På inkomsttiteln beräknas inkoms
terna öka med I 726 milj. kr. och utgifterna beräknas öka med 2 299 milj. kr. 
Ökningen av inkomsterna beror främst på att de preliminärt debiterade 

8-skatterna ökar till följd av att den slutliga skatten år 1984 och 1985 ökar 

med 21 % resp. 15o/c jämfört med år 1983 resp. 1984. Ökningen av den 

slutliga skatten beror till största delen p~i fastighetsskattens och vinstdel

ningsskattens införande. Utgifterna ökar beroende på att omföringarna och 
utbetalningarna ökar från titeln. Budgetåret 1986/87 omförs 1985 års skat

ter och avgifter bl. a. fastighetsskatten som beräknas till 2 500 milj. kr. 
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Vidare utbetalas vinstdclningsskatten vilken beräknas till 2 000 milj. kr. 
Budgetåret 1986/87 heräknas titelr. juridiska personers inkomstskatt till 
15 277 milj. kr. 

Mellan budgetären 1986/87 och 1987/88 heräknas nettot pä juridiska 

personers skatter öka med 2 149 milj. kr. Inkomsterna på titeln ökar med 
3 193 milj. kr. Ökningen beror bl. a. på att det statliga skatteunderlaget 1986 

beräknas öka med 25 % jämfört mec, år 1985 enligt RR V s s. k. bolagsenkät. 
Dessutom ökar fastighetsskatten med ca 500 milj. kr. och vinstdelnings
skatten med l JOO milj. kr. mellan ttro~n 1985 och 1986. Därmed kommer den 

slutliga skatten att öka med 20% 1986 i förhållande till år 1985. Ökningen 

av den slutliga skatten år 1986 påverkar 1988 års preliminärt debiterade 

B-skatl. Effekten av att den slutliga skatten beräknas öka både åren 1985 
och 1986 hlir då att den preliminära Il-skatten beräknas öka med nära 
5 miljarder kr. Det höga preliminärJttaget beräknas minska fyllnadsinhe
talningarna med ca 1,5 milj. kr. Ävrn den överskjutande skatten och den 

kvarslttende skatten beriiknas minska något jämfört med budgetåret 

1986/87. Ctgifterna på titeln beräknas öka med I 044 milj. kr. från budget

året 1986/87 till 1987/88. Denna ökning beror till största delen på omföring

ar av fastighetsskatt och utbdalningar av 'instdelningsskatt från titeln. 
Budgetåret 1987/88 beräknas titeln juridiska personers inkomstskatt till 

17 426 milj. kr. 

Lagstadgade socialavg(fier 

Inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna beräknas öka med 
6.3 miljarder kr. mellan budgetåren 1985/86 och 1986/87. Den kassamässiga 
ökningen mellan budgetåren iir emellertid inte lika stor som den redovi
sade. Inkomsttiteln sjukförsiikrings:'.vgift. netco har i bokslutet för budget
i'iret 1985/86 belastats med korrigeringar från tidigare budgetår. vilket 
inncbiir att summa inkomster för de iagstadgade socialavgifterna är redovi
sade till ett liigre belopp iin vad som kassamiissigt har flutit in till statsbud
geten. Om en korrigering görs av dessa icke kassamässiga transaktioner 
blir ökningen mellan budgetåren I 9:l.S/86 och 1986/87 ca 4.2 miljarder kr.. 
vilket motsvarar ca 7. 9 C.::: i ökningstakt. Budgetåret 1986/87 beriiknas in
komsterna från lagstadgade socialavgifter till 57 154 milj. kr. 

Ökningstakten för inkomsterna fdn socialavgifterna mellan budgetåren 

I 986i87 och 1987 /88 beräknas bli C<l 5 ,4 % . vilket motsvarar 3, l miljarder 

kr. Den lägre utvecklingstakten mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88 

förklaras av det lägre antagande scm gjorts för lönesummeutvecklingen 

under åren 1987 och 1988 jämfört med utvecklingen under åren 1985 och 

1986. Den beslutade höjningen av arbetsmarknadsavgiften med 0.42 pro

centenheter till 2.006r:i: fr. o. m. den I januari 1987, ger ett inkomsttillskott 

på statsbudgeten på ca I. 7 miljarder :"r. för budgetåret 1987/88. Budgetåret 
1987/88 beräknas inkomsterna från lagstadgade socialavgifter till 

60 260 milj. kr. 

Höjningen av ATP-avgiften från samma datum med 0.2 procentenheter 

ger AP-fonderna ett inkomsttillskott p[t ca 0.8 miljarder kr. Dessa inkoms

ter påverkar inte statsbudgetens inkomster, eftersom inkomsterna utbeta

las direkt till de allmiinna rensionsfcnderna. 
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Skatt pä egendom 

Fr. o. m. den I januari 1985 infördes en statlig fastighetsskatt. Samtidigt 

upphörde den s. k. hyreshusavgifkn som år 1984 uppgick till ca I miljard 

kr. Den skatt som redovisas på statshudgeten budgetåret 1986/87 är fas

tighetsskatlen för år 1985. Den beräknas till caJ,9miljarder kr. varav 

ca I J miljarder kr. betalas av fysiska personer. Eftersom fastighctsskatten 
trappas upp fir 1986 beräknas inkomsterna pt1 titeln öka med ca 1,0 miljard 

kr. till ca4,9miljarder kr. budgetåret 1987/88. 

Den 1 juli l 986 fördubblades omsättningsskatten på värdepapper. Med 

nuvarande kurs- och omsättningsutveckling på fondbörsen som grund 

beräknar RRV att skatten på värdepapper uppgår till 3. 1 miljarder kr. 

budgetåret 1986/87 och till 3 .4 miljarder kr. budgetåret 1987 /88. 

Skatt på rnror och tjänster 

Inkomsten av mervärdeskatt. som netto är den största inkomsttiteln på 

statsbudgeten. uppgick till 63 524 milj. kr budgetåret 1985/86. För budget

åren l 986/87 och 1987/88 beräknas nu inkomsterna till 66 800 milj. kr. resp. 
71 000 milj. kr. Inkomstökningarna beror på antagande om all beskatt
ningsunderlaget för mervärdeskatt ökar. Det är främst antagande om ut
vecklingen av privat konsumtion i löpande pris som påverkar beskattnings

underlaget. Som tidigare har nämnts antar RRV att den privata konsum
tionen i löpande priser ökar med 7,4c;.;- år 1986. 6.7% år 1987 och med 

3,5% år 1988. 
Inkomsterna av energiskatt beriiknas öka med 561 milj. kr. mellan bud

getåren 1985/86 och 1986/87 och med 1 100milj.1-;r. mellan budgetåren 

1986/87 och 1987/88. for båda budgetåren förklaras ökningen till helt 
övervägande del av den skattehöjning för bl. a. oljor och kol som triider i 

kraft den I januari 1987. Inkomsterna på titeln energiskatt beriiknas till 
11 600 milj. kr. för budgetåret 1986/87 och till I 2 700 milj. kr. för budgetiirct 

1987/88. 
Skatterna på alkoholdrycker och tobak höjdes senast i december 1984. 

Regeringen föreslclr nu höjningar av skatten pä alkoholdrycker den I janua
ri 1987 (prop. 1986/87: 66). För spritdrycker innebär det att procentavgiften 
höjs från 569r till 60% och för vin från 36S{ till 39'"'1c. Vidare höjs skatten 
på starköl med 65 öre per liter till 7: 85 kr. per liter. 
Sammantaget beräknas skatteökningarna öka inkomsterna med drygt 
100 milj. kr. 1986/87 och med ca 500 milj. kr. 1987/88. Hänsyn har då tagits 

till att konsumtionen sjunker till följd av skattehöjningarna. De totala 
inkomsterna av skatt på sprit. vin och malt- och läskedrycker uppgick till 

8791 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Till följd av ökad konsumtion hittills 
under l 986/87 och förslag om höjd skatt heriiknas nu inkomsterna till 
9 290 milj. kr. 1986/87. För budgetåret l 987 /88 får skattehöjningarna full 

effekt rn.:h inkomsterna ökar till 9 710 milj. kr. 

Regeringen föreslår också en höjning av tobaksskatten den 1 februari 

1987. Bl. a. föreslås att skatten på cigarretter höjs med 4öre per st. Till 

följd härav beräknas inkomsterna öka med ca 100 milj. kr. budgetåret 
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1986/87 och med drygt 200milj. kr. budgetåret 1987/88. Med hänsyn tagen 

till skattehöjningen och dess effekt på konsumtionen beriiknas inkomster
na till 4050milj.kr. för 1986/87. Det är 115milj.kr. mer iin utfallet för 

1985/86. För budgetåret 1987/88 ökar inkomsterna till 4 300 milj. kr. enär 

skattehöjningen ger en hclårseffekt. 

Övriga inkomster 

Ränteinkomsterna minskar med ca271'~. vilket motsvarar 3.6miljarder kr. 

mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88. Ökningen förklaras helt av att 

bostadslåneräntan kommer att justeras ned till 9.3 % för åren 1987 och 

1988. dvs. en sänkning med 4,05 procentenheter. Ränteinkomsterna beriik

nas till I B79 milj. kr. för budgetiiret 1986/87 och till 9 769 milj. kr. för 

budgetåret 1987 /88. 

Återbetalningar av lån minskar rr.ed ca 2 miljarder kr. mellan budgetttren 

1986/87 och 1987/88. De osedvanligt höga återbetalningarna under budget

året 1986/87 beror på att inlösen av bostadslån görs i högre utstriickning än 

normalt till följd av den stora diskrepansen mellan den statliga bostadsla

neräntan och övriga räntor. Sänkningen av bostadslåneräntan under 1987 

medför att återbetalningarna beräknas återg<i till en mer normal nivå. 

Inkomsterna från återbetalningar av lån beräknas till 6 887 milj. kr. för 

budgetåret 1986/87 och till 4 927 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

En detaljerad redovisning av b,~räkningsresultaten finns publicerad i 

RRVs inkomstberäkningsrapport !Dnr 1986: 884) 

Känslighetskalkyl 

För att påvisa vilken stor hetydelst: antagandet om utv~cklingen av löne
summa och privat konsumtion har på statsbudgetens inkomster har RRV 

utfört en grov känslighetskalkyl. Av nedanstående tablå framgär att en 
ökning av utvecklingen för lönesumman under år 1987 med ytterligare en 

procentenhet i kombination med en ytterligare procentenhets ökning av 

den privata konsumtionen ceteris paribus i löpande priser ger 2.8 miljarder 

kr. i tillskott till statsbudgetens inkomster. 

Utbetald lönesumma 
Privat konsumtion i löpande priser 

Summa 

Förändrad ut
vecklingstakt 
1987 

+ l prm.:entenhet 
+I procentenhet 

Effekt på stats
budgetens in
komster 1987188 
(milj. kr.) 

+2300 
+ 500 

+21100 

Det bör särskilt påpekas att det inte går att direkt applicera detta resultat 

på förändringar av utvecklingstakten för exempelvis år 1986. Detta främst 

beroende på att de kassamässiga flödena, exempelvis kommunalskatteut

betalningarna, sker med en viss kal·~ndarisk eftersläpning. 
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Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster 

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. På 

ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. För dessa titlar sker en 

nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgifter tas upp på stats

budgetens inkomstsida. I tabell 2 görs en sammanställning av bruttobelop

pen budgetåren 1985/86, 1986/87 och 1987/88. I RRVs prognosarbete ingår 

att bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för såväl inkomster som ut

gifter. En närmare redovisning av dessa belopp finns i beskrivningen av 

resp. inkomsttitel. 

Av tabell 2 framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret 1987/88 beriik
nas uppgå till 634.8 miljarder kr. vilket är mer iin dubbelt så mycket som 

inkomsterna rietto på statsbudgeten. Ctgiftcrna på inkomsttitlarna beräk

nas till 334.5 miljarder kr. för samma budgctär. 

Den största differensen mellan brutto- och ncttorcdovisningen finns på 
inkomsttypen I 000 Skatter. Inkomsterna pä huvudgruppen 1100 består till 

största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 
m. m.). Utgifterna utgörs bl. a. av utbetalningar av kommunalskattemedel 

och överskjutande skatt. För huvudgrupp 1100 beräknas bruttoinkomster

na öka med 6.3% mellan budgetåren 1986/87 och 1987/88. Mellan samma 
budgetår ökar bruttoutgifterna med 7 .8 0:. Till följd av att utgifterna under 

huvudgruppen 1100 ökar snabbare iin inkomsterna. utvecklas nettot på 
inkomsthuvudgruppen endast med 2.4 %. 

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbetsgivarav

gifter. I den tabellariska bruttosammanställningen ingår såväl ATP-avgifter 
som de övriga arbetsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utan

för statsbudgeten. Utgifterna utgörs av utbetalningar till ATP-systemet 
och olika fonderingar inom den statliga sektorn. Vidare utbetalas sjukför

säkringsavgifternas andel av sjukförsäkringens kostnader. Bruttoinkoms

terna för huvudgruppen 1200 beräknas öka med 5.4% mellan budgetfifen 

1986/87 och 1987/88. 
Bruttoinkomsterna pft huvudgruppen 1400 bertiknas till 179.4 miljarder 

kr. för budgctilret 1987/88 och bruttoutgifterna till 55.3 miljarder kr. för 
samma år. Bruttoutgifterna utgör återbetalningar av mcrvänlcskatt. 

för budgetåret 1987/88 bcriiknas bruttoinkomsterna på huvudgrupp 5200 
bli ungefär lika stora som bruttoutgifterna. Nettot som tas upp pä statsbud
geten iir caO.'.! miljarder kr. Omföringar mellan huvudgrupperna 1200 och 
5200 av de statliga arbetsgivaravgifterna liksom omföringar mellan huvud
grupperna J 1()0. 1200 och 1300 av t!genavgifter, förmögenhetsskatter etc. 

är exkluderade i tabcll 2. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 
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Tabell 2. Bruttorcdovisning a\' statsbudgetens inkomster budgttårcn 1985/86-1987/88 (milj.kr.) 

lnkomsthuvudgrupp Inkomster Utgifter 

1985186 1986187 1987/88 1985i86 

1000 Skatter 518501 562 688 594 835 285 415 
varav 1100 1 Skatt på inkomsl, realisationsvinsl 

od1 rörelse 207 438 229084 243 576 147027 
1200 1 Lagstadgade socialavgifter 139937 149 205 157 268 89118 
1400 Skall på varor och tjänster 162 965 171310 179419 49268 

2000 Inkomster av statens verksamhet 29687 32 509 26872 -
3000 Inkomster av försåld egendom 285 688 106 
4000 Återbetalning av lån 7605 6 887 4927 
5000 Kalkylmiissiga inkomster 8655 8000 8 082 4218 
varav 5200 1 Sta1liga pensionsavg nello 5014 4383 4476 4 218 

S:...:uun~l 56-i i33 6i07i2 634822 289633 

1 Omföringar mellan statsbudgetens inkomsltitlJr iir cxkluder.ide. 

0 

1986/87 1987/88 

310344 330227 

164993 177919 
92051 97008 
53 300 55 300 

- -

4214 4303 
4 214 4303 

3i4551i J.i~!:lJU 

Inkomst p{1 statsbudgt:ten 

l'J85/86 1986187 

233 086 251344 

60411 64091 
50819 57 l'i4 

113 697 118010 
29687 32 509 

285 688 
7 605 6887 
4437 3 786 

796 169 

Z75 lllU 296214 

1987/88 

2t\4608 

65657 
60260 

124119 
26872 

lll6 
4927 
3 779 

173 

300292 

c:l '"O 
:=-: ;; 

"O 

1-.J -
\C 
00 

°' oc 
-..! 

c 
0 



Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 1.2 

Tahell 3. Sammanställning av heräkningsresultat för budgetåren 1986/87 och 1987/88 (milj.kr.) 

1985/86 1986/87 1986/87 1987/88 hiriindring 
1986/87-1987/8~ 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos lklopp Procent 

1000 Skatter: 233085571 249 628 501 252344401 264607 601 12 263 200 4.9 

1100 Skatt på inkomst, realisations-
vinst och rörelse: 60410646 62634000 64091000 65657000 1566000 2,4 

//JO F.niska persuncrs skall pä 
i11ko111sr. relllislltio11sri11sr 
och riire/se: 43346843 45 166 000 45863000 45 168000 - 695000 - 1.5 

1111 Fysiska personers skatt på 
inkomst. realisationsvinst 
och rön:lse 43 346 R43 45 166000 45 863 000 45 168000 - 695000 - 1.5 

1120 Juridiska pcr.wners skall ptl 
i11k<1111.1·1. rculislllit111.n-i11s1 
och riirclsl': 15 902 287 14 805 ()()() 15 277001) 17426000 2 /49000 14.I 

1121 Juridiska personers skatt p~1 
inkomst. realisationsvinst 
och riirclsc 15 902 287 14805000 15277000 17 426000 2 149000 14.1 

I 130 (!/i-;rdelhora skatter pä 
ink<>lllSI. reulislllionsi·insl 
1Jch riire/se: - 377 416 I /00 000 I /00 000 /[(}I)()(}() 

1131 Ofordclbara skatter på 
inkomst. realisationsvinst 
och rörelse - 377 416 I 100000 I 100000 I 100000 

1140 Örrigu i11ko111.11skallcr: 1538932 1563001) 185101)0 I 96301111 112000 6.1 
1141 Kupongskatt 136827 150000 150000 160000 10000 6.7 
1142 Utskiftningsskalt och 

ersättningsskatt 11488 5000 4000 5000 I 000 25.0 
1143 Bevillningsskatt 3 450 3 000 3 000 3 000 
1144 Lotterivinstskatt I ."\87 167 1405 000 I 694000 I 795 000 IOI 000 6,0 

1200 Lagstadgade sociala\·gifter: 50819095 59238000 57153900 60260 100 3106200 5,4 
\211 Folkpensionsavgift 36404960 38906000 38 792000 40 305 000 1 snooo 3,9 
1221 Sjukfim,äkringsavgift. netto -3564580 I 051000 -896000 ·- 747 000 149000 - l 6/1 
1231 Harnomsl1rgsa vgifl 8449408 8998000 8960000 9 385 000 425 000 4.7 
1241 V u xenutbildningsavgifl 1)74 322 1036000 I 050000 I 106 000 560[)[) 5,3 
1251 Ovriga socialavgiflt:r, nctlo 451 838 925000 678000 15-14000 866000 127,7 
12hl Bidrag till förvaltnings-

kostnader för arbetsskade-
fiirs~ikringcn 71 362 

1271 lnkomstt:r av arbetsgivar-
avgifter till arbewr~kydds-
styrelsens och yrkesinspek-
tiunens verksamhet 106 837 116000 120900 125 100 4200 3 .5 

1281 Allmän löneavgift 7924948 8 206000 8449000 8 542 000 93000 I. I 

1300 Skatt på egendom: 8159 006 12249000 13090000 14572000 1482000 11,3 
1310 Skall på.fi1.11 egc11do111: 1323 624 4311000 4291001) 5299000 I 008000 23.5 
1311 Sk,igsvårdsavgiftcr 372 539 420000 400000 420000 20000 5,0 
1312 Fastighctsskatt 951 085 3 891000 3 89100() 4879000 988000 25,-1 
1320 Flim1iige11h<'lssku11: 1511493 2048000 I 799000 1923 000 124000 6.9 
1321 Fysi~ka personers 

förmögenhchskall I 482 036 2018000 I 748000 lln500[) 127 000 7 ·-' 1322 Juridiska personers 
förmi\g~nhctsskatt 29457 30000 51000 48000 - 300() -- 5.'! 
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Prop. I 986/87: I 00 
Bil. 1.2 

1985186 191\6/'i\7 1986187 1987/XX förändring 
1986/87-·· 1987/88 

Utfall Statshudget Prognns Prognos 13.:lorr Procent 

JJ30 An·sskatt och gäl'l1skatt: 1140693 1220000 I 220000 12/WOOO 60()1)1} ./. () 
1331 Arvsskal! 943 364 I 000000 I 000000 I 050000 50000 5.0 
I 132 Gåvoska!l 197 329 220000 220000 230000 10000 4.5 
1340 Öt-rig skall f)(t l'gendom: 4 183 196 4670000 5 780000 6070000 290000 5.0 
1341 Stilmpdskatt 2 605 159 2570000 2680000 2670000 - lll 000 - ll.4 
1142 Skatt på värdepapper I 578 037 2 100000 3 100000 3 400000 300000 9.7 

1400 Skatt på varor och tjänster: 11.3696824 115 507 501 118009501 124118501 6109000 5,2 
/./I(} A l/111ii111w j('irsii(i11ingsskat1er: 63 52./ 350 66200000 66800000 71000000 42011000 6,3 
14 l l Mcrvilnkskatt 63 524 350 66200000 668()()()1)!) 71000000 4 20000\\ h.:l 
14211. 
14311 Skatt pil specifika l'l/ror: ./15872/U ./0257500 41973500 ./380951)0 1836000 4 . ./ 
142 I l:knsinskall I.! 600027 I I 82000ll 1::>.0000110 121000\\0 10000\\ 0.8 
1422 Siirskilda V<truskatter 858 703 929000 899000 929000 30000 3.3 
14::>.3 Försiiljningsskatt på 

motort'ordon 1412.'i13 I 552 000 147::>.000 I 472 000 
1424 Tubahskatt :19J59\4 3960\l{)\) 4050000 4 300000 250000 6.2 
1425 Skatt rit spritdry<.:kcr :i 347 .'31 5 250000 51150000 5 900000 25000\l 4.4 
1426 Skatt p<l vin :!049423 2 1 IOOOO 2 15000\l 2 2noooo 1 IOOOO '.I 
1427 Skatc pii malt- och 

lihkedrycker I 394fi88 1368000 1491)0\lll I '.i50000 60000 4.0 
1428 Energiska!\ 11039228 1()810000 11 <iOOOOO 12 700000 I 100000 9,5 
1429 Siir~kild avgift på sv<1velhaltigt 

brfrn~\c 111 I 500 15\lO 500 - 1000 - 66.7 
1431 Särskild avgift för 

0Ucproduk.1cr rn. m. : 600 335 1250000 1400000 I 3020\JO - 98000 - 7.0 
1432 Kassettskall l-\3 771 50000 93000 103 000 10000 10.X 
1433 Skatt p<i videobandspelare I 17 254 104000 133000 143000 10000 7.5 
1434 Skatt ptl viss elektrisk kraft I 049 269 980000 950000 970000 20000 2.1 
1435 S_iirskild avgift mot försurning 98623 73000 85 000 80000 - ·' 000 - 5.9 
14./0 (h·.-rskoll t·id.fiir.1iilj11i11g m· 

\'Llri>I' tnl'd stotsnionopol: 297898 3/0000 5900110 34001)() - 25011011 - 42,4 
1441 AR Vin- & Spritcentralcns 

inlevererade överskott 16177::>. 180000 460000 200000 - 260000 - 5o.5 
1442 Systembolaget AH:s 

inlevererade överskott 136 126 130000 130000 140000 10000 7.7 
1./50 Skar/ p,/ (jiinster: 1288977 1./55 000 1486000 16./4000 1580110 10.6 
1451 Reseskatt 200236 298000 ::>.89000 30::>.001) 13000 4,5 
1452 Skatt pil annonser och reklam 588 213 617000 672000 772000 IOOOOO 14,9 
1453 T\ltalisatorskatt 3%788 43500() 420000 460000 40000 9,5 

14.54 Skall pi\ spel 103 740 105000 I05 000 110000 5000 4.8 
14611 Skatt pci 1·1ii;trajik: 5184259 53051100 52801)()1} 5 3851100 105000 2.11 
14()1 Fordons skatt 3041374 3 160000 3 120000 3 210000 90000 2.9 
14(12 Kilometerskatt 2 142 885 2 145 000 2 160000 2175000 15000 0.7 

1./70 Skatt pd import: 1814129 1980000 188011110 I 941111110 6110110 3,2 

1471 Tullmedel 1814129 1980000 18811000 19411000 00000 3.::>. 

1480 Öl'riga skatter på 1·11rur och 
tjii11.11cr: 

1481 Ovriga skatter på varor och 
tjiinster 

2000 Inkomster av statens 
Ycrksamhet: 29683450 34138108 32508893 26872087 -5636806 17,3 

I~ 



2100 Rörelseöverskott: 
21 JO A}]i'irSl'erkens in/el'ererade 

iii•erskott: 
2111 Postverkets inlevererade 

överskott 
2112 Televerkets inlevereraJe 

överskott 
2113 Statens järnvägars 

inlevererade överskott 
2114 Luftfartsverkets 

inlevererade överskott 
2115 Affärsverkets FFVS 

inkvererade överskott 
2116 Statens vattenfallsvcrks 

inlcvcreraJc överskott 
2117 Domlinverkets inlevererade 

överskott 
21 :!(} Ö1Tiga myndigheters 

inlncrcrnde iil'erskott: 
2121 Vägverkets inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsvcrkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av 

uthyrning av ADB-utrustning 
2130 Riksbankens in/cl'ereradc 

ii1·crskott: 
2131 Riksbankens inlevererade 

överskott 
2140 Mynt1·erkcts in/e\'ererade 

ii\·ersko11: 
2141 Mynt verkets inlevererade 

överskott 
21511 Öl'askott Ji-tln 

spe/1•erk.rnmhct: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens faslig-
hetsförrnltning: 

2210 01·ersko11111'fastighet.1-
.f.iin·c1/111i11g: 

2211 Overskott av kriminalvårds-
styrelsens fastighets-
förvaltning 

2214 Ovcrskott av byggnads-
s_tyrelsens verksamhet 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

198.~i86 1986/87 1986/87 1987/88 foriinJrin~ 
198611987-':. 1987/8~ 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Helopp Procent 

12476194 12424980 12336190 11524200 811990 6,6 

3843048 3343080 3337675 31000/0 - 237665 - 7.1 

46071 48280 49575 47010 - 2 565 - 5,2 

319800 289000 304000 201 oou - 103000 - 33,9 

150000 12.'iOOO - 12-" 000 - J()O,O 

91180 148000 14.'i 200 188000 42 800 29,5 

85985 70300 73 500 77000 3 500 4,8 

3123133 248600() 2491400 2486 000 5 400 - 0.2 

176879 151 500 149000 101000 48000 - 32.2 

146921 158900 1545/U /695(10 14990 9.7 

35489 36900 37900 41 100 _I 200 8.4 

51 324 63 500 60800 51000 - 981!0 - 16, 1 

60108 58 500 55 810 77400 21 590 38.7 

6844045 7100000 67011000 600011011 - 700000 - 10,4 

6844045 7100000 6 700000 6000000 700000 - 10,4 

47562 

47 562 

1689 742 1823000 2144005 2 254690 1111685 5.2 
I 223 246 1264000 13129611 I 384 690 71730 5.5 

466496 559000 831 045 870000 38955 4.7 

459467 616930 503279 6011926 105647 21,0 

459467 6/61J3(! 503 279 6081J26 105 (J.17 21.U 

500 500 500 500 

456444 615000 501 349 606800 105 451 '.! 1.0 
2215 Overskott av generaltullstyrcl-

sens fastighetsförvaltning 1523 1430 1430 16'.!n 196 13.7 

2300 Ränteinkomster: 122601143 13770852 13379161 9769264 -3609897 27,0 
23/0. 
2320 Riint<lr pä 11iiri11g~/å11: 867973 80/i 937 794367 739039 - 55328 - 7,0 
2311 Räntor pi\ lokaliseringslån 323 803 290000 280000 260000 20000 -- 7.1 
2313 Ränteinkomster på statens 

avdikningslån 251 '.!50 200 160 - 40 -- 20.0 
2314 Ränteinkomster på lån till 

fiskerinäringen 9164 6251 6251 6fi95 444 7.1 

Ll 



2316 R.iintcinkumst.::r pä vattcn
kraflsl:m 

2317 Riintcinkumster pä luftfartslån 
2318 Riinlc.:inkomster p?1 statens l:tn 

till den mindre skeppsfartcn 
2319 Riintcinkomstc:r pil kraft

lcdningsl{1n 
2321 Riinteinkomstcr p[1 

skogsväglf1n 
2322 Riinlor på övriga niiringsliin. 

Kammarkollegiet 
2_•23 Rantor pii övriganiiringsliln. 

Lanthrnkssl vr.:lsen 
2124 Ränl<>r p~i tc-\cvcrkets statsli'1n 
2325 Riintor p<i ppst verkets statshln 
2330 Rli11/1>r t>ii hos1tulslil11: 
2331 Riintcinkumster pa cgnahcms

liin 
233~ Riinteinkomstcr på liin för 

bo<;tadsbyggandc.: 
2333 Riinteinkomstcr på I~ln for 

bost;1dsförsörjning för mindre 
bemedlade barnrika familjer 

2334 Riintnr pi1 övriga bost<1dslån. 
lfostadsstyrelsen 

23./0 Rli111or 111) s111die/t111: 
2_,41 Ränteinkomster pä statens liin 

for univc.:rsitetsstudier 
2342 Riintcinkumster på allmiinna 

studiehin 
2350 Riintor pä 1•11crgi.1p11rltl11: 
2351 Rtinlor p;i encrgisparlän 
23ti0 Riintor pil ml'dei 111·st1TT11 till 

pensioner: 
2361 Riinteinkomster pf1 medc.:l 

avsatta lill folkpensionering 
2370 l<ii11tor t"I hen•d1kapslt1gri11g: 
2371 Riintur pä bc.:redskapslagring 

och förradsanlägg:ningar 
2380. 
]390 Ö1·riga riinteinkomstcr: 
ns I Riintcinkomster pä lån till 

personal inom utrikes
förvaltningen m. m. 

2382 Ränteinkomster pii lån till 
personal inom bist~mds
förvaltningen m. m. 

2383 Ränteinkomster på statens 
bosättningslån 

2384 Ränteinkomster p<'i lån för 
kommunala markförvärv 

2385 Riinteinkomster pa lån för 
studentbrlokaler 

2.~86 Ränteinkomster p:i Ian för 
allmänna samlingslokaler 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

198986 1986187 1986/87 1987/88 hiriindring 
l'J86/87- l987/88 

Utfall Statsbudget Prognos Prngnos Helupp 

181 179 189 
I 795 1697 I 697 

25 084 19419 18 300 

2 

49 51 49 

181 366 165000 165000 

3 233 -1800 3 .~60 
"!,72 697 274 000 270000 

50348 48 290 49 320 
8 3./6199 9912635 91)()(16/9 

E 345 636 9912000 9600000 

259 275 259 

303 360 360 
35 776 28010 12005 

3 10 5 

_,5 773 28 000 12000 
48095') 540000 ./9()()1)() 

480959 540000 490000 

903ti 7(1(}(1 ROOO 

9!!:'6 7000 81)01) 

93./ 9 7./ 920000 9211000 

934974 920000 920000 

1585 9]() 155./ 270 I 55./ 170 

I 159 I 000 I 000 

17 

3 889 3000 3000 

35962 6000 7200 

129 130 130 

11643 15 800 14300 

179 - 10 - 5.3 
15% - 101 - 6.0 

14500 - 3 800 - 20.8 

- %.3 

49 

156000 - 9000 -- 5,5 

-' 620 260 7,7 
250000 - 20000 - 7.4 
46240 - 3 080 - 6.2 

ti2011540 -3./00079 - 35../ 

6200000 -3400000 - 35.4 

240 

300 -
91)05 -

19 - 7.3 

60 - 16,7 
3000 - 25.1) 

9000 - 3000 25.0 
370000 121JIJOU - 24.5 
370000 - 120000 - 24,5 

7000 - I 000 - 12.5 

7000 - I OllO - 12,_'i 
870000 50000 - 5,4 

870000 - 50000 - 5.4 

15736/lfi 19510 1.3 

550 - 450 - 45,0 

2000 - I 000 - 33.3 

I 000 fi200 - 86.1 

130 

11600 - 2700 - 18.9 
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2389 Ränteinkomster pa län för 
inventarier i vissa special
ollStlider 

2391 Riinteinkomster på 
markförvärv för jordhrukcts 
rationalisering 

2192 Riintor p<I intn:ssemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
23% Riintcinkomsler p{1 det av 

hyggnads-;tyrelsen förvaltade 
kapitalet 

2-100 Aktieutdelning: 
2410 /11/.:0111stcr m· ~1·1ate11s a/.:tia: 
2411 Inkomster av >talens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 
251 l E'peditionsavgifter 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

viirdartjiinst 
2517 Traliksiikerhetsavgift 
2518 Fvravgifter. farledsvaru-

a\·gift;r 
2519 Skeppsmiitningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgiftcr 
2522 Avgifter för gran~kning av 

filmer och videogram 
2523 Avgifter för s;irskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolviisendet 

2524 Avgifter vid statens 
jordhruksnamnd 

2527 Avgifter fiir statskontroll av 
krigsmaterialtillverkning 

2528 A vgil"ter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och 

rcgl,tr..:rlng~ vi\~cndi;!l 

2531 Avgifter för registrering i 
rörcnings- m. n. register 

2532 L tsl>kningsavgiftcr 
2533 A vgiftcr vid statens planverk 
2534 Vis'a avgifter för registrering 

av körkllrt och motorfordon 
25.•5 A vgiflcr för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljiiskyddsavgift 
2538 Miljöavgift p<l hekiimpnings-

medel och handclsgöclsel 
2539 Täktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkar

uthildningen 
2543 Skatteutji1mningsavgift 
2544 .\vgiftn i iiremlcn om lokala 

kabel-.iindningar 
254.'i '.'Jiirradi<'avgiftcr 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

1985/86 1986/87 1986/87 1987/88 Föriindri ng 
1986;87- I '1~<7188 

Utfall Sta1sbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

365 340 .'40 300 - 40 - I 1.8 

3 550 3 000 3200 3 100 - 100 - 3, I 
18464 25000 25 000 25000 

147 765 100000 100000 100000 

I 362 983 I 400000 1400000 14300110 30000 2.1 

396435 390399 4474!0 530702 ll.'292 J8,6 
396435 390399 447 4/ll 530702 83 292 /8.(1 
396435 390399 447 410 530 702 83 292 18.6 

2264923 3823666 38-12327 31112 7ti9 659558 17,2 
497 351 560 300 516 355 542 125 25 770 5.0 

:n p 32 32 
50687 49300 49800 50800 I 000 2.0 

343 366 350000 398 931 443000 -14069 I 1,0 
26\ I 2 500 2 500 2 700 200 8,0 
7 482 6000 7000 6400 600 - 8.6 

2812 2 981 3 600 3 600 

I 521 1500 I 540 I 560 20 1.3 

2 884 

3 I 000 I 
3 922 3 200 3 45.'i -~ 460 0,1 

I 'i3 337 l4902'i l57!l77 15960(1 I 723 I.I 

21544 24000 29 350 31 700 2 350 8.0 
92563 90000 93 390 93 400 10 

720 630 585 620 35 6.0 

125 951 133 300 132 950 IJ7 250 4300 3.2 
188014 JJOOOO 153 395 133 475 - 19920 - 13,0 

3 125 3 200 3 200 3 200 
17789 25000 29 300 43400 14 Il)() 48.1 

110834 120000 [09500 110 500 I 000 0,9 
8990 10000 10000 10000 

28 948 50000 33 000 33 000 

20759 22 000 18-17.'i 16490 - 1985 - 10.7 
579673 2083000 2 083 000 I 350000 - 733 000 - 3.'i.2 

-1650 2968 -~ 770 R02 27.0 
2048 2 123 2M~o 563 26.5 
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Prop. 1986/87: 100 
Bil. l.2 

1985/86 1986/87 1986/87 1987/88 Förändring 
1986/87-1987/88 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

2600 Fiirsäljningsinkomster: 
2h l l Inkomster vid kriminalvården 
~f>I.~ Inkomster vid statens rlitts-

krnfr;ka labDratorium 
261 (, Försiiljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2r, I 'I Inkllmstcr vid riksantikvarie

lirnhekt 
2(i24 lnknnl'il<:'.- av uppbörd av 

tdrarkering"1 vgiftcr 
2h25 UtförsliUning av bcredskaps-

lager 

2700 Böter m. m.: 
27 \ \ Rc,tavgif\er 
2712 l:lötcsmcdel 
27 IJ Vattcnförorening"1vgift 

2800 Öniga inkomster a\· statens 
\·erksamhet: 

2H 11 Övriua inkomsta av statens 
verk~amhct 

3000 Inkomster a\' försåld 
egendom: 

3IOO Inkomster av försålda 
byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 AfTiir.1Terk<'11.1 inkomster m· 
.1;·;;-sdldt1 .f{1s1ighcter och 
11rn.1ki11cr: 

31 \3 Statens ji1rnviigars inkomster 
av för'iälda fastigheter och 
maskiner 

J I 14 Luftfartsverkets inkomster av 
försttlda fastigheicr och 
maskiner 

3115 Affärsverket FFVS inkomster 
av försålda fastigheter och 
maskiner 

3 \ lh Statens vattenfalls verks 
inkomster av fiirsMda fastighe
ter och maskiner 

3117 Domlinverkets inkomster av 
försålda fastigheter oi.:h 
maskinc.:r 

3120 Statlig.\ m_1·ndighcters 
inkomster 111· j(Jrsälda h_\'!(g1111-
iler och maskiner: 

3 \:!I Kriminalvårdsstyrelscns 
inkomster av förs[tlda byggna
dc.:r tKh maskiner 

.1\22 Viigverkets inkomster av 
försålda hyggnadcr och 
maskiner 

3 \ 2.1 Sji"ifart ~ vc.:rkets inkomster av 
försålda hyggnader och 
maskiner 

765547 2110980 
\45 353 125 200 

8 \44 10280 
10843 7 500 
71041 67 300 

300 

48 534 50400 

481 632 1850000 

469894 461901 
278094 270000 
191640 191900 

160 I 

590147 538400 

590 147 538400 

287652 322825 

4661!2 75750 

37 282 61000 

13549 30000 

1972 I 000 

21761 30000 

9400 14 750 

391 500 

6200 

374 500 

I 010425 290525 719900 71,2 
141700 150 200 8500 6,0 

9725 1002_~ 300 3.1 
7 500 7 500 

69700 73000 3300 4.7 

300 300 

49500 49500 

732 000 - 732 000 -\00.0 

451 701 465 701 14000 3,1 
258 500 262 500 4000 1.5 
193 200 203 200 !0000 5,2 

I I 

538400 500000 311400 7,1 

538 400 500000 - 38400 - 7,\ 

688400 106 IOO 582300 84,6 

229300 73050 - 156250 - 61!,I 

21I000 61 ()()() - 150000 - 71,l 

30000 30000 

l 000 I 000 

\80000 30000 - \50000 - 83.3 

18300 12050 - 6250 - 34,2 

500 300 - 200 - 40,0 

7 500 7 500 

50 50 -!00.0 
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1985/86 1986/87 1986/87 1\187/88 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I. 2 

Förändring 
1986/87- 1987 /S8 

l'tfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m. m. 511 200 200 200 

3125 Hyggm1dsstyrcbens inkomster 
av försttlda byggnader och 
maskiner 7990 7 300 10000 4000 - f>OOO - 60.0 

312f> Generaltullstyrelsens 
inknmster av försiilda byggna-
der och ma~kincr 134 50 50 50 

3200 Övriga inkomster av 
markförsäljning: 2863 1575 4100 l 050 3050 74,4 

3211 Övriga inknmster av 
markförsiiljning 2 863 1575 4100 I 050 - 3 050 - 74.4 

3300 ö,·riga inkomster av försåld 
egendom: 238106 245500 455000 32000 423000 9.,,0 

3311 Inkomster av statens 
gruvegendom . 

3312 Ovriga inkomster av försäld 
30918 33 000 30000 32 000 2000 6.7 

egendom 207 188 212 500 425000 - 425000 -100.0 

4000 . .\ terbetalning av lån: 7 605 310 4827 ll l 6886990 4927 187 -1959803 - 211,5 

4100 ,\tcrbetalning av niiringslån: 698711 491 705 520039 504495 15544 J,O 
.Jl JO ,-\rcrhl'ta/11ing a1· industrili/11: 392 J 71) 290000 320000 290000 - 3(1000 - C) • .J 
4111 Aterbetalning av 

lokaliseringsl[m .192179 290000 320000 290000 - 30000 - 9.4 
.J/20 Arcrhcralnini; a1·jordhmks/t111: 27276 27 176 28839 30345 1506 5.2 
4122 Aterbetalning av statens 

avuikning<,lan 765 fi50 600 500 - 100 - 16.7 
4123 Atcrbctalning av l<in till 

fiskeriniiringen 26511 26526 28239 29845 1606 5,7 
4130 A.rcrhetalning a1· ii1·riga 

11iiringslci11: 179155 174 529 17120() 18.J 150 12 CJ511 7/i 
4/JJ Aterbetalning av 

vallenkraftslån 2.W 233 233 243 IO 4.3 
4132 Aterbelalning av luftfartslan 2 220 2 309 2 309 2409 100 4,3 
4133 Aterhetalning av statens lån till 

den mindre skepp~farti:n 48466 25 087 21670 
4134 Återbetalning av kraft-

19621 2049 - 9 . .'i 

ledningslån :!:! 21 Il Il -100.0 
4135 Atcrbctalning av skogsväglän 7f/. 7\1 77 77 
41-16 Atcrbctalning av övriga 

l)äringsl~\n. kammarkollegiet 168 780 95000 95 000 110000 l.'iOOO 15.8 
4137 Aterbetalning av övriga 

11nringslän. lanthruksstyrelscn 
4 L1K Aterhetalning av tidigan.! 

2 271 1800 1900 1800 - 100 - 5.3 

infriade sratliga garantier 57 179 50000 50000 .~0000 

.uoo Återbetalning av 
bostadslån m. m.: 49006110 2500451 4500601 2500600 -2000001 44,4 

4211 Atcrbctalning av Ian till 
egnahem -I -100.0 

4212 Aterbetalning av län för 
bostadsbyggande 4900000 2 500 000 4.~00000 2 500000 -2 000000 - 44.4 

·1213 Aterhetalning av Ian för 
bnstadsförsörjning frir mindre 
bemedlade barnrika familjer 658 450 600 600 

4214 Aterhetalning av övrig<1 
bmtadsliin. boswdsstyrelsen :!2 

17 



1985/86 1986/87 1986187 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

h\rilndring 
1986/87 - 1987 i88 

L:tfoll Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

4300 Återbetalning a\' studielitn: 
431 l Åte1-b<:talning av staten-; lån 

för univcrsit~tsstudicr 
4.~ 12 Återbetalning av allmiinna 

studicliin 
-n L\ Återb.:talning av studiemedel 

.t.tOO Återbetalning a,· energi-
sparlån: 

4411 Aterbi:talning av cn.:rgisparfan 

4500 Atcrhelalning a' övriga lån: 
4~ 11 Ätcrhctalning av län till 

personal inom utrikes
förvaltningen m. m. 

4-' 12 Återbetalning av Ian till 
p.:rsonal inom histånds
f~irvaltningen rn. m. 

45 L1 Aterbctalning av liin for 
kmnmunala markfiirviirv 

45 l·-1 At.:rbctalning av lån för 
studentkårlokaler 

4' 15 Återbetalning av lån för 
allmänna samlingslokaler 

4516 At.:rbetalning av utgivna start
liln och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landsliin 
4.' 19 Återbetalning av statens 

hos•ittningsl(m 
4521 Återbetalning av ltm l'iir 

inventarier i vissa special
hostiider 

45~5 Ate::rhetalning av lf111 l'iir 
svenska FN-stvrkor 

4526 Atcrhctalning (1v övriga lån 

5000 Kalk)·lmässiga inkomster: 

5100 A ,-skrirningar: 
5110 A.f/;ir.1T1'rk1'/IS a1·.1kril'l1i11gar: 
5113 Statens jiirnvilgars 

avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
511.:'i Affiirsverket FFVS 

avskrivningar 
5116 Staten~ vattenfallsverks 

avskrivningar 
51 :!O A \'.1kril'11i11gar 1ni .fi1stighl'IN: 
5121 Avskrivningar pil fastigheter 
5130 Uppdmgs111_rndighctl'r.1" 

k11111p/1'11It'11lk1>st1111drr: 
5131 U ppdrngsmyndighctcrs m. Il 

komplementkn>tnadcr 
1./0 Öl'riga a1·skrii·ningar: 
14 l V(igvakcts av~krivningar 
142 Sji\farhverkels avskrivningar 
143 Ävskrivningar p?t 

ADl:l-utrustning 

11711568 13114040 

29 40 

16546 8000 
l 161993 l 3761)\)\) 

353686 300000 
-~'3 686 300000 

473666 150915 

f,891) 4000 

334 

272 4.13 25 000 

147 125 

20607 6200 

16 375 l.:'i 000 
18054 

24659 15 000 

I 35~~ I 350 

30 362 33 5.'iO 
82 452 50690 

·'4-'6965 427B03 

.l640773 3967J03 
·' 760328 3 075 100 

.19283 454000 
104 877 107000 

82 370 119100 

:~ 533 798 2 395 000 
2()4 354 2849CJ4 
264 354 284994 

91606 117206 

91 606 117206 
524485 490003 
19"!. ."103 185900 
93 775 51 500 

178 112 195 000 

1395035 1496035 101000 7,2 

.t'i 35 

12000 9000 - 3 000 - 25.0 
I 383 000 148700\l 104000 7.5 

320000 300000 20000 6,2 
320000 300000 - 20000 - 6,2 

151315 126057 25258 16,7 

5 100 2 500 -- 2 600 - 51 .0 

-100 100 -100.0 

26000 lO 100 15900 - 61.2 

125 125 

6000 6000 

15000 15000 

15 000 10000 --5000 --33.3 

l 350 I ."150 

J 1950 33 550 [ 600 5.0 
_'i(l(l')O 47 4.12 - '258 - 6.4 

.'785664 3778905 6759 0,2 

3616664 3605905 10759 0,3 
U-173400 2 720000 46 600 1.7 

85000 120000 35 ooo 4 l.2 
!07 000 115000 8000 7.5 

86400 135 000 48600 56.3 

2 395 \100 2 350000 - 45000 - l.9 
:!77494 29X200 20 70() 7,5 
277 494 298 200 20706 7,5 

/07 304 /07925 621 0.6 

107 304 107925 621 ll,6 
5584M 479 780 -· 7!1086 - 14.1 
270900 192700 - 78 200 - 28.9 
48100 48100 -100,0 

18) 215 2J I 725 ~8 510 26.5 
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5144 Avskrivningar pä fördds-
anläggningar för ekonomiskt 
försvar 

5200 Statliga pensionsa\·girter, 
netto: 

5211 Statliga pt!nsionsavgiftt:r, 
netto 

STATSUL.:DGETENS TOTALA 
INKOMSTER 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 

19H5/86 1986187 1986/87 1987/88 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.2 

Förändring 
1986/87-1987 /88 

L.:tfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

60 295 57 603 56251 55 355 - 896 - 1.6 

796192 .106000 169000 173000 4000 2,4 

796 192 306000 169000 173 000 4000 2.4 

275098948 293189848 296214348 300291880 4077 532 1,4 
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Bilaga 1.3 

Överföring av anslagsmedel 
mellan budgetår - samman
fattning av RRV:s förslag och 
remissyttrandena 





Bilaga 1.3 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.3 

Sammanställning av remissyttranden över 
rapporten (RRV Dnr 1985: 361) Överföring av 
anslagsmedel mellan budgetår - ett ramanslag med 
anslagssparande och anslagskredit 

I rapporten (RRV Dnr 1985: 361) Överföring av anslagsmedel mellan bud
getår - ett ramanslag med anslagssparande och anslagskredit förslår riks

revisionsverket bl. a. att ett system för överföring av medel mellan budget

år för främst förva\tningsanslag införs. Överföringsbeloppen, som be

nämns anslagssparande och anslagskredit. bör redovisas och rapporteras 

inom ramen för den nuvarande anslagsredovisningen och de rutiner som är 

knutna till den. 
Eftersom förvaltningsanslag för närvarande inte utgör någon entydig 

eller lätt avgränsbar kategori. föreslår RRV vidare att de anslag som skall 
medföra 6itt till överföring identifieras genom en ny anslagsbeteckning. 
Ber~ikningen av överföringsbclopp förutsätter att anslaget utgör en ram. 

som beräkningarna kan utgå ifrån. RRV föreslår därför att den nya anslags

typen benämns 1w1w11slag. 
Under ramanslag får genom underutnyttjande medel sparas för förbruk

ning under senare budgetår. n:sp. genom överskridande utnyttjas en kredit 

på nästkommnde budgetårs anslag. Om anslaget har överskridits. uppkom

mer en anslagskredit och om tkt har underutnyttjats uppkommer ett 
anslagssparande. Rätten att i form av ii1·e1:f'iiringshelopp överskrida eller 

underutnyttja anslagen kan begriinsas. exempelvis med en procentsats. 

Regeringen bör ha möjlighet att mot ramanslaget låta redovisa memt
gifter mot statshudgeten. Denna möjlighet förutsätts föras över till en 

myndighet endast efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. Merutgif
terna belastar inte myndigheten påföljande år i form av anslagskredit. och 

redovisas skilt från överföringsbcloppet. Merutgifterna påverkar inte an
slagsbcloppet, ramen. Det kan vidare inträffa att ramanslaget underutnytt
jas med mer än det högsta belopp som får föras över vid en begränsning av 
anslagssparandet. Denna överskjutande del av underutnyttjandet utgör en 
hesparing 11101 st11tsh11dgt'te11. 

Det under ramanslaget anvisade beloppet beräknas med hänsyn till pris
och löneförändringar på samma sätt som nu sker i fråga om anslag till 
förvaltningskostnader. Det innebär att vid löneomriikningen under budget
arbetet i regeringskansliet tas endast hänsyn till de löneavta\ som är kända 

vid anslagsberäkningen. Löneomräknin~~n kompletteras genom en slutlig 
0111riik11i11g. Den slutliga omräkningen anpassas till den teknik för pris- och 

löneomräkning som vid varji: tidpunkt till~impas. Omräkningen är en del av 

riksdagens anslagsanvisning. I motsats till övriga delar av det anvisade 

ramanslaget iir den slutliga omräkningen vid anvisningen inte känd till 

beloppet. Omräkningen skall därför anslags vis redovisas i den redovisning 

av anslagsutfall. överföringsbelopp. merutgifter och besparingar som årli

gen skall lämnas till riksdagen. 

I Riksdug~11 19/1.6!/l.7. I s11111/. Nr IVO. Ril<1g11 1.3 



RRV föreslår vidare att nuvarande anslags typer. friimst förs/ag.1r1111/ug Prop. 1986/87: I 00 

och rc:sarntionsans/ag. bibehåll~ med ol"ör:indrade egenskaper. Deras Bil. I. 3 

huvudsakliga användningsomriidcn hör vara regelstyrda utgifter !bidrag) 

resp. investeringar. De olika anslagsbeteckningarnas innebörd bör regleras 

i en silrskilcl förordning, som pft sikt kan ingå i en samlad anslagsförord-

ning. 

Om poster av olika typ anviinds under ett ramanslag, kan det medföra ett 

behov av mer detaljerad åcerredovi~ning I ill regering och riksdag ~in den 

som nu lämna~ i puhlikationcn Statsbudgetens utfall. RRV anser emellertid 

all man bör undvika poster med avvikande beteckningar under ramanslag. 

Härigenom skulle den nuvarande ddaljeringsnivf111 i Statsbudgctens utfall 

vara tillräcklig. Bdrnvct av all i vissa situationer iivi.:rskrida anslagen eller 

utjämna lluktuationer mellan budgetår, vilken för närvarande tillgodoses 

genom förslagsvisa poster under IOrvaltningsanslagen. skulle i stället 

tiii.:kas av den flexibilitet som iivnföringssystemet medl"iir. Bl. a. bör den 

nuvarande posten för lokalkostnader integreras i ramanslagen till myndig

heternas förvaltningsutgifter. 

RRV föreslår att systemet med anslagssparande och anslagskredit prö

vas i en försöksvcrksamhet. som inledningsvis begränsas till de myndighe

ter som ingår i försöken med treåriga budgetramar. LI nder försöks verk

samheten bör myndigheternas rätt till anslagssparande vara obegriinsad. 

medan anslagskrediten förslagsvis begränsas till 7 procent av den slutligt 

beräknade anslagsramen. 

Över detta förslag har följande mj ndigheter yttrat sig: 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. generaltullstyrclsen. 

byggnadsstyrelsen, statens arbetsgivarverk. universitets- och högskoleiim

bctet. centrala studiestödsnämnden. lantbruksstyrelsen. arbetsmarknads

styrelsen, statens lantmiiteriverk. stdens energiverk. statskontorcl. statis
tiska centralbyrf111. statens löne- 1Kh pensionsverk, länsstyrelsernas or

ganisationsniimnd. överstyrelsen för civil beredskap, försvarets rationali

seringsinstitut, socialstyrelsen. förstikringsöverdomstolen, förslikringsriit

ten för södra Sverige, förs~ikringsriitten flir mellansvcrige. försiikringsriit

ten för norra Sverige, sprängämncsinspektionen och statens arbetsmark

nadsnämnd. 
Universitets- och högskoleämbetet har bifogat yllranden av universite

tet i Stockholm. tekniska högskolan i Stockholm. danshögskolan. forsk

ningsinstitutet för atomfysik. univt:rsitetet i Linköping. universitetet i 

Lund. universitetet i Göteborg, Chalmers tekniska högskola. högskolan i 

Karlstad. högskolan i Borås och universitetet i Umeå. 

Rcmissinstansernas yttranden sammanfattas nedan under de huvudsak

liga ämnesområden som har berörts. 
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Införande av ett överföringssystem. Principiell lösning 
inom anslagssystemet via en ny anslagstyp, ramanslag, med 
spar- och kreditmöjlighet 

I huvuJfr;igan är n;missopinionen entydig. Samtliga som yttrat sig tillstyr

ker att ett överföringssystem införs. 

Den föreslagna principlösningen tillstyrks av alla remissinstanser som 

uttalar sig i friigan. Flera yttrar sig mycket positivt och menar att kombina

tionen av spar- och kreditmöjligheter skulle underbtta för myndigheterna 

att hantera oförutsedda fluktuationer i verksamheten. Det framhålls ocksf1 

att systemet skulle kunna förenkla den ofta detaljerade anslagsbevakning 

som för niirvarande sker kring budgetårsskiftena. Flera myndigheter anför 

att den ökade flexibiliteten i anslagshanteringen skulle möjliggöra smärre 

inve~teringar av rationaliseringskaraktiir utan att detta skulle kriiva omfat

tande omprioriteringar i tkn löpande verksamheten. 

N;'igra invilndningar mot systemets grundliiggande delar framförs öva 

huvud taget inte. Byggnadsstyrclsen argumenterar för att deras nuvarande 

modell fiir finansiering av driftkostnader "'utanför anslagssystemet"' skall 

bibehiillas. Eftersom byggnadsstyrelsens driftkostnader för närvarande 

finansieras via uppdragsmodell. dvs. helt utan anslagsmedcl, anser styrel

sen att anslagstypen ramanslag inte iir tilliimplig p~l byggnadsstyrelsens 

verksamhet. 

2 Styrning o~h begränsning av övcrföringsmöjligheterna 

Vad anslagssparande betraffar har ingen myndighet n{1gra direkta invänd

ningar mot att det görs obegrilnsat. Nf1gra påpekar dock att det faktiska 

utrymmet för sparande iir sä ringa att det för deras del vore tillräckligt med 

en sniiv spargriins. Två myndigheter. Stockholms universitet och försiik

ringsriitten för mellansverige, pekar dock pf1 en hypotetisk risk för nega

tiva im:itamentseffekter av ett obegränsat sparande; nämligen om en myn

dighet skulle ackumulera så stort sparbelopp alt regeringen skulle se sig 

föranhlten att dra in det som besparing p{i statsbudgeten. 

Förslaget att begriinsa anslagskrediten tillstyrks i stort av remissinstan

scrna. Lantbruksstyrelsen förordar en generellt obegränsad kredit med 
möjligheter för regeringen att justera kreditutnyttjandet vid den årliga 

budgetbchandlingen medan statskontoret menar att kreditgränsen bör sät

tas vid IO~L Övriga myndigheter accepterar RRV:s förslag, dvs. en preli

minär kreditgriins vid 7 ';f av anslagsramen. 

Vad avser möjligheten att styra kreditutnyttjandet via en räntefaktor. 

vilket RRV avvisar. i vart fall pil kort sikt. anser statistiska centralbyrån 

att frågan inte helt skall avskrivas. Särskilt i myndigheter med såviil 

anslags- som uppdragsverksamhet vore det naturligt med enhetliga villkor 

för betalningsströmmarna. Lantmäteriverket anser att anslagssparande 

biir riintekompenseras som ersiittning för utebliven pris- och löneomriik

ning. I i\vrigt berörs inte frågan av remissinstanserna. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I .3 
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3 Kompensation för avtalsenliga lönemerutgiftt:r 

I RRV:s rapport påpekas att överföringssystemct i sig öppnar möjligheter 

till andra metoder för lönebudgetering iin de som tillämpas för närvarande. 

Bl. a. framhålls att en övergång till definitiva ramanslag skulle eliminera 

behovet av slutlig omriikning av ramarna. 

Nf1gra myndigheter, hl. a. gene,·altullstyrehen och statistiska central

byrån. uttrycker oro för att en metc·d för lönebudgetering och lönekompen

sation skulle komma att utforma~ s<°1 att myndigheternas reala resurser 

minskades. Lanthruksstyrelsen och statens energiverk framhåller att en 

löpande och tidig rapportering av löneavtalcns beräknade konsekvenser 

och kompensationens storlek skulle underlätta myndigheternas planering 

och budgetbevakning. Statens arbctsmarknadsniimnd förordar att man 

utreder möjligheterna att snarast gå över till att anvisa definitiva raman

slag. 

4 Lokalkostnadspostcns behandling i ett överföringssystcm 

Flertalet n:missinstanscr tillstyrker RRV:s förslag. dvs. att integrera lokal

kostnaderna i ramanslagen för förvaltningsutgifter. Flera myndigheter gör 

dock förbehållet att ramanslaget inte skall få belastas med icke budgetera

de hyreshöjningar och att myndigheterna bör få reella möjligheter att 

påverka sin egen lokalanvändning och hyrcsnivä. "Befogenhet och ansvar 

måste följas åt" (arbctsmarknadsstyrelsen). 

Gencraltullstyrclsen är direkt ne,~ativ till RRV :s förslag. bl. a. med hän

visning till att man sj~llv direktförhyr lokaler för vilka hyresnivån förväntas 

stiga kraftigt. 

Byggnadsstyrelscn anser för sin del att fortsatta överväganden kring 

lokalkostnaderna i myndigheternas budget bör ske samordnat med be

handlingen av lokalförsör:iningsutredningen i regeringskansliet liksom med 

pågfrende arbete i arbetsgruppen för översyn av lokalkostnaderna i myn

digheternas budget m. m. 

5 Försöksvcrksamhet 

Med ett undantag tillstyrker samtliga remissinstanser som har yttrat sig i 

denna frt1ga att en försöksverksamhet inleds, i stort med den inriktning 

som RRV har angett. Försvarets rationaliseringsinstitut anser nämligen, 

med hänvisning till de goda erfarenheterna av överföringssystemet inom 

försvaret, att det system som RRV föreslagit kan införas utan föregående 

försöks verksamhet. 

Tio myndigheter uttrycker sin önskan att få delta i försöksverksamhe

ten. nämligen: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. univer

sitets- och högskoleämbetet. state;1s lantmäteriverk. statens energiverk. 

statistiska centralbyrån. statens löne- och pensions verk, överstyrelsen för 

civil beredskap. socialstyrelsen. försäkringsrätten för södra Sverige och 

spriingämnesi ns pe ktionen. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1986 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.3 
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Bilaga 1.4 

Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
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Tabell I. Statsbudgetens utnckling 1965/66-1987/88 
::0 (Milj. kr.) ;;:;.: 
"-::-- l9f15i66 1%6/67 1%7/68 1%8/69 1969170 1970i71 

~ Inkomster 29236 31747 33416 36236 40404 45637 -"" Utgifter 29590 33378 ·'6 347 38883 44221 "" 48269 :>. 
ac Anslag' 29569 33 314 36 190 38 811 44046 48h53 :'-' - Rörliga krediter 
"- < - = minskad disposition) + 21 + 64 + 157 + 72 + 175 384 

~ Saldo - 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 31117 - 2632 

~ 
1977178 1978/79 1979180 1980/81 1981/82 1982/83 

;::: 
:;:, 
::;:, 
~ 

~ - Inkomster 112 113 119664 132491 155 2117 167131 191280 .,.. 
l'tgifter B7292 158341 182475 215 238 235164 277 879 

Anslag; 136 331 158 605 181417 214 783 236406 277031 
Förämlrim: av 
anslags be hii 11 ni ngar' 
t + ~ förbruknin!! 
- =uppbyggnad: 
Riirliga krediter 
\ ·- = minskad dispusili•'n i 961 264 + I 058 + 455 - 1242 + 848 

Saldo -25179 -38678 -49984 -59951 -68033 -86599 
---- - -
1 Fiirandring av an,lagsbeh[illningar har for utfallsfiren beriiknats i anslagen. 
0 Inkl ber;iknat tillkummamie utgilhbehov. netto. 

1971172 197'2!73 1973174 1974175 

51830 54513 61489 72490 

55497 60718 70881 83187 

55 570 <il 195 70928 82 914 

73 476 - 47 + 273 

-3667 - 6205 - 9393 -10698 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Stats-
budget 

221165 260596 275 099 293190 

298265 329136 321901 336392 

297 882 3:10 281 322 241 329 392 

+ 6."00 

+ 383 - 1144 - 340 + 500 

-77100 -68540 -46802 -43202 

1975!76 1976/77 

93934 104360 

97658 114845 

97 232 114 739 

+ 426 + 106 

- 3724 -10484 

1986/87 1987/88 

'.'Jy be- För-
räkning slag 

2994113 308903 

340015 345847 

333 363 334 847 

+ 6452 + IO'iOO 

- 200 + 500 

-40532 -36943 
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Tahell l. S\atshudgckns realckonomi~ka utYeckling 1976i77-19li5/86 

Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande pri'c'r. 

1976177 1977.'78 I 97~,!/L) 1979/80 ll)80/81 198UC 1982/83 1983/8-1 1984i85 1985/86 

lnkomskr ltl-060 112 ! iO 119660 132490 155 290 167130 1912110 221165 260596 275 099 

Direkta 'katter ;nw 29-120 32 070 36990 36-120 38 990 42 X20 53 075 75 318 68 570 
Indirekta skatt.::r ·qxo 70 220 72 36(1 78 910 98400 101-180 116610 13-1627 1-16 797 16-1516 
Övrig~, inko1mter l0560 12-170 1-1630 16 590 20470 26660 31 850 33 463 38481 42013 

l.1tgifter I i-1850 137 290 158340 182470 215240 235 160 277880 298265 329137 321901 

Statlig verksamhet 375./0 ./3030 47690 528111 56160 60820 ()5 450 70883 71667 74 76Y 
Kllnsumtion 29510 3-1490 38890 43 140 45 760 49090 52 510 56766 60242 6-1253 
I nvestcringar 8030 8540 8800 9670 10-100 11 730 12940 1-1117 11425 10516 

Tran-;fereringar exkl. 
stat~skuldriintor 6li (}()() 78080 03fi-!0 !0]·!00 !20330 13-1670 , 1"7 , ,/I I.:', fl,)!'" i6R 57 i i 76 i 29 ,..,., 1..:..v J_i.:. YllJ 

Till hush~lil inkl. "' 
försiikri11gssd:• 27 300 32 360 36630 -11-180 49800 55 190 59 250 63 38\l 69426 77 217 
Till kommur..:1 23 910 28 250 32840 36010 41800 -15 170 47 360 52 362 57009 54 720 
Övriga 1-1790 18370 24170 24910 28 730 34 310 40510 37 162 42 136 44192 

Stafsskuldr:inwr 5420 6920 8800 1./510 23 770 27 720 48200 60387 75 23~ 66509 
R:intl>r in .. 111 l<indet 5420 6 540 7 810 12 700 184-10 19140 340:"0 404-12 46206 471:"6 
R;rnt,>r ut,i:n landet - 380 950 I 780 4360 7 160 9740 12 245 13 975 12 537 
Valutaförluster 40 30 970 1420 44!0 7700 15053 6816 

Övriga utgifter (främst 
finansiella transaktioner 
och ri>rliga krediter) 5890 8360 8210 12 750 /./ 98() 11 'J50 17110 /./ 090 13665 4-194 

'Anm: From 1980i81 har förändring av den realekonomiska indelningen gjorts. Detta giiller bl. a. fördelningen mc:llan direkta och indirekta skatter och 
transiereringar till hushåll. 
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Tabell 3. Statsskulden \'id slutet a\· budgetåret 1975/76-1985i86 m. m. 
(Milj. kr.J 

13udget;'ir Stats- Därav 

Vid 
slutet av 
budgetåret 

1975/76 
1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

För
ändring 
under 
budgetåret 

1975176 
1976/77 
1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

~kulden 

68 760 
82340 

105 238 
139 086 
192088 
252 968 
319686 
407 325 
482 636 
559459 
596015 

+ 5080 
+ 13 580 
+22897 
+33 848 
+53 002 
+60880 
+66718 
+87639 
+ 75 311 
+ 76823 
+36556 

Ränte
löpande 
obliga
tionsl[m 

48723 
52057 
62 888 
89025 

108 385 
117 878 
170047 
201 333 
189318 
201458 
193 899 

+Il 744 
+ 3 334 
+ 10831 
+26 138 
+ 19360 
+ 9493 
+52 169 
+31286 
-12015 
+ 12140 
- 7 559 

Riks
obliga
tioner 

37 600 
37 600 
62600 

+ 37 600 

+25 000 

Premie
obliga
tionsl;'m 

9425 
11 300 
13 1()0 

16 150 
19900 
21 225 
23 225 
26025 
34050 
36246 
55994 

+ 1685 
+ 1875 
+ 1800 
+ 3050 
+ 3750 
+ I 325 
+ 2000 
+ 2800 
+ 8025 
+ 2196 
+ 19748 

Stats
skuld
förbin
delser 

1652 
2 773 
2 553 
2615 
2 513 
1263 
I 263 

333 
328 
328 
320 

Spar
obliga
tionslan 

4 203 
5 210 
6494 
8 504 

10419 
15 347 
18 767 
24084 
26 747 
31 866 
31682 

- 612 + 968 
+I 121 +I 007 
- 220 +1284 
+ 62 +2010 
- 102 +1915 
-1250 +4928 

- +3420 
- 930 +5317 

5 -c-2 663 
- +5119 
8 - 184 

Lån hLl5 

.,tatsinstitu
tioner och 
fonder m. m. 

I 788 
2 313 
2168 
3167 
4878 
6 376 
7066 

14564 
15029 
14386 
10994 

- 702 
+ 525 
- 146 
+I 000 
+1710 
+ 1498 
+ 690 
+7498 

465 
- 643 
-3392 

Allemans
sparandet 

1353 
10508 
26503 

+ I 353 
+ 9155 
+ 15995 

Stats
skuld
viixlar 

58 710 
62800 
88000 
80219 

+58710 
+ 4090 
+25 200 
- 7781 

Skatt
kam
mar
växlar 

2 771 
3016 
6829 
3882 

13 885 
44155 
36 781 

848 
12463 

13 315 

- 9488 
+ 245 
+ 3 813 
- 2947 
+ 10003 
+30270 
- 7 374 
-35 933 
+11615 
-12463 
+ 13 315 

1;pplå
mng i 
utlandet 

192 
5066 

11203 
14876 
32 105 
46721 
62 535 
81427 

102 947 
139067 
120489 

+ 83 
+ 4874 
+ 6136 
+ 3 673 
+ 17229 
+14616 
+ 15814 
+ 18892 
+21520 
+36120 
-18 578 

Öv
riga 
lfm 

6 
604 

4 
868 

3 
3 ,., 

I 
+598 
-600 
;-864 
-865 

För
fallna 
räntor 
på 
stats
~kul
den 

4227 
5 512 
7015 
8979 

14582 
23006 
26468 
43 734 
52120 
59626 
61539 

+ 416 
+ 1285 
+ 1503 
+ 1964 
+ 5603 
+ 8424 
+ 346~ 
+ 17266 
+ 8386 
+ 7.'i06 
+ 1913 
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Bilaga 1.5 

Lagförslag 





Förslag till 

Bilaga 1.5 Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 1.5 

Lag om ändring i lagen ( 1983: 890) om allemanssparande 

Härigenom föreskrivs att 4 * lagen ( 1983: 890) om allemanssparande 1 

skall ha följande lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

H 
Varje sparare får sätta in högst 800 kronor i månaden i allemanssparan

det. 

Under andrn kmrtalet år 1987 
ftlr en sparare. uti.iver insättningar 
enligt första stycket, siitta in sam
manlagt högst 5 000 kronor i a//e
mansspamndl'f. 

Spararens insättningar. i förekommande fall minskade med uttag. får 
sammanlagt inte 1)verstiga 50 000 kronor. 

Denna \ag träder i kraft den I april J 987. 

1 Lagen omtryckt 1986: 522. 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga I :5 



Förslag till 

Lag om ändring i bankrörelselagen (1987: 000) 

Härigenom föreskrivs att 2 § bank rörelselagen !.1987: 000) skall ha föl
jande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2* 
Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår inlåning 

från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt använder. 
Bankrörelsc får, förutom av Sverig·~s riksbank, drivas endast av bankak

tie bolag. sparbanker och centrala föreningsbanker. som har fått regering
ens tillstånd (oktroj) därtill. 

Utan hinder av andra stycket fclr 
post1·erket j()r sin postgirorörelse 
hålla konton .for allmänheten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 1.5 
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Innehållsförteckning 

Finansplanen (bilaga I) 

I. Den ekonomisk-politiska strategin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
2. Utvecklingen 1986-1987 .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. 7 
3. Budgetpolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
4. Sysselsättningen och lönebildningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
5. Den kommunala ekonomin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
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4. Statliga garantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
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Bilaga 2 till budgetpropositionen 1987 

Gemensamma frågor 

Civildepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Holmberg (punkterna I och 3-9), 
statsrådet Johansson (punkt 2) 

Anmälan till budgetpropositionen år 1987 
(gemensamma frågor) 

1 Regelförenkling och delegering 

I . I Bakgrund 

Med regeringens prop. 1983/84: 119 (KU 25, rskr. 245) inleddes år 1984 

arbetet för att få fram enklare och klarare regler inom den offentliga 

sektorn och att få t:n bättre överblick över det statliga regelbeståndet. En 
samlande beteckning för detta arbete är regclförenkling. Arbetet innebär 
bl. a. att föråldrade och i övrigt onödiga regler rensas ut, att krångliga och 
svåröverskådliga regelbestånd saneras och att de nya regler som behövs 
utformas så att de blir lätta att förstå och tillämpa. 

Samma är drogs också riktlinjerna upp för regeringens befattning som 

sista instans med förvaltningsärenden, de s. k. delegeringsfrågorna (prop. 
1984/85: 120. KU 23, rskr. 250). En utgångspunkt i dessa riktlinjer är att 
regeringen i så stor utsträckning som möjligt skall avlastas sådana ärenden 

som inte kräver politiska ställningstaganden och att ärendena i princip inte 

bör kunna bli föremål för prövning i fler än två instanser. 

l 1986 års budgetproposition lämnade regeringen en redogörelse för 

arbetet med att förenkla den statliga regclgivningen och att delegera beslu

tanderätten i förvaltningsärenden som prövas av regeringen (prop. 

1985/86: WO bil. 2 p. L KU 22, rskr. 191). 
Avsikten iir att en motsvarande redogörelse i fortsättningen skall lämnas 

till riksdagen vaijc år. 

Statsrådsberedningcn har på grundval av uppgifter från departementen 
sammanställt årets redogörelse för arbetet i regeringskansliet. Samman
ställningen bör fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga 2. I. 
I Riksdagen /'J86!87. I sam/. Nr /00. Bilaga 2 

Prop. 
1986/87: 100 
Bil. 2 



1.2 Närmare om regelförenk:lingsarbetet 

1.2.1 Utgångspunkterna för arbetet 

Regeringen har i sin skrivelse (1985/86: 165, KU 28, rskr. 319) om frikom
munförsöket, regelförenklingen och förbättringen av den statliga servicen 
uttalat bl. a. följande om det statliga regelförenklingsarbetet: 

Att förenkla det regelverk som styr samhället är en betydelsefull del i 
arbetet med förnyelsen av den offe'ltliga sektorn. 

Regclförenklingsarbetet måste omfatta alla typer av offentliga regler: la
gar. förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Förenklings
arbetet bör också omfatta de statliga kollektivavtalen. 

Syftet med förenklingsarbetet är att åstadkomma ändamålsenliga regler 
och en smidigare regeltillämpning. Reglernas funktion är att åstadkomma 
sådana handlingssätt som leder till önskade mål. Normgivningen är således 
ett av flera styrmedel för att nå bestämda mål. För att kunna bedöma 
konsekvenserna av nya eller ändrade regler krävs en helhetssyn. 

Bindande regler är, om de är ändamålsenligt utformade, nödvändiga och 
bra styrmedel. De anger lösningar på intressekonflikter och leder till en 
enhetlig rättstillämpning och till rättssäkerhet. Men många och detaljrika 
regler kan innebära en fara. När reglerna blir många och komplicerade 
ökar risken för olikartad rättstillämpning och bristande rättssäkerhet samt 
för att de i onödan fördyrar verksamheten hos staten, kommunerna, före
tagen och de enskilda. De kan också sammantagna bli så omfattande och 
svåröverskådliga, att de har svårt :itt nå fram till och därmed tillräckligt 
påverka dem de avser. Färre och enklare regler är därför ofta en förutsätt
ning för att regelsystemet skall fungera på det sätt som var tänkt. Det är 
inte heller alltid som bindande regler, föreskrifter, är det lämpligaste med
let att styra samhällsutvecklingen. I vissa situationer kan det vara en 
tillräcklig åtgärd att meddela icke h::ndande regler, allmänna råd. När man 
överväger att införa eller ändra såväl bindande som icke bindande regler, 
bör alltid ordentliga konsekvensanalyser göras. Reglerna bör också alltid 
kontinuerligt utvärderas. 

Det bör strykas under att någon principiell motsättning inte finns mellan 
regelförenklingsarbete och de samhällsmål om hälsa, säkerhet. god miljö, 
likvärdig utbildning osv. som ligger till grund för olika regelverk. Att styr
medlen förbättras gör det tvärtom lättare att uppnå målen. 

Regelförenklingsarbetet syftar således till att få till stånd ändamålsenliga 
och sinsemellan koordinerade regler. En förutsättning härför är att förenk
lingsaspekterna beaktas när man bestämmer reglernas sakliga innehåll 
såväl som vid den språkliga utfor:nningen av dem. Ansvaret för detta 
måste i första hand vila på dem som arbetar fram reglerna: strävan efter 
regelförenkling bör ingå som ett naturligt led i allt författningsarbete. 

Med de här angivna utgångspunkterna görs insatser på bred front i olika 
former och med olika ansvariga organ. 

Jag vill exempelvis erinra om det arbete som lagts ned inom civildeparte
mentets område. Det berör bl. a. arbetsfördelningen mellan staten och 
kommunerna. I det s. k. frikommunförsöket prövas för närvarande smidi
gare former för regeltillämpning med omfattande decentralisering av be

slutsnivåerna. Service från myndigheterna är ett annat område som iignats 
ökad uppmärksamhet. Från t. ex. justitiedepartementets område kan erin-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 



ras om den nya förvaltningslagen (1986: 223), som syftar bl. a. till att stärka 

rättssäkerheten och förbättra servicen åt enskilda och företag. De regler 
som berör näringslivet behandlas i den s. k. normgruppen (I 1983: HJ i 

industridepartementet. En särskild redovisning av resultaten i detta arbete 
kommer att lämnas senare i den i bilaga 14 aviserade näringspolitiska 

propositionen. 
Regelförenklingsarbetet i den samlade mening som jag här har angett 

omfattar ett brett spektrum av åtgärder utöver dem som närmast berörs i 
de tidigare omnämnda propositionerna 1983/84: 119 och 120. I vissa fall 
aktualiseras härvid en direkt avreglering av ett område. Andra åtgärder 
kan vara byte av samhälleligt styrmedel, internationell harmonisering, 

administrativa förenklingar och förhättrad service. Åtgärdernas mångskif
tande karaktär framgår av redogörelsen i underbilaga 2.1. 

Under år 1986 har det för första gången blivit möjligt att få en överblick 

över samtliga gällande statliga föreskrifter och allmänna råd. Genom en 
ändring i författningssamlingsförordningen ( 1976: 725: omtryckt 1984: 212, 
ändrad senast 1986: 597) fick nämligen de statliga myndigheterna under 
regeringen i uppdrag att senast till den I juli 1986 förteckna samtliga sina 
gällande föreskrifter och allmänna råd. De regler som inte den dagen fanns 
upptagna i en regelförteckning upphörde automatiskt att gälla vid utgången 
av juni 1986 (den s. k. stupstocken), om inte regeringen gett myndigheten 
dispens att förteckna reglerna senare. 

Med regelförteckningarna, som för övrigt skall föras fortlöpande ute hos 

myndigheterna, har myndigheterna ett gott underlag för sitt fortsatta regel
förenklingsarbete. Eftersom förteckningarna också årligen skall lämnas in 
till regeringen i samhand med myndigheternas anslagsframställningar, har 
vi fått ett system som dessutom ger regeringen möjlighet att få en samlad 
överblick över sina myndigheters regelbestånd. Med förteckningarna som 
underlag bör det sålunda bli möjligt för regeringen att få en bättre överblick 
över hur dess normgivningsbemyndiganden till myndigheterna har utnytt
jats. Jag återkommer i det följande (avsnitt 1.2.3) till regelförteckningarna. 

Erfarenheterna av regelförenklingsarbetet hittills visar att det uppenbar
ligen kommer att ta tid att nå resultat både vad gäller regeringens och 
myndigheternas arbete. Större och mer långsiktiga utredningsinsatser be
hövs i många fall, om man skall nå förenklingar i regler som herör många 
och ofta tillämpas. Som framgår av redogörelsen i bilaga 2.1, bedrivs ett 
sådant utredningsarbete både i kommitteer och i särskilda arbetsgrupper 
inom de olika departementen. Det gäller exempelvis enklare regler för 
beskattningen, för den sociala tryggheten, för förhållandet mellan olika 
delar av den offentliga sektorn och för statens interna administration. Jag 

räknar med att både riksdag och regering under de närmaste åren kommer 
att få ta ställning till förslag på grundval av resultatet av sådana utredning

ar. 
För regeringskansliet har det också blivit en väsentlig uppgift att i det 

löpande författningsarbetet arbeta med regelförenkling. En återhållsam 
attityd till ny regclgivning, inräknat bemyndiganden till myndigheterna, 
intas numera allmänt. 

Jämsides med det löpande förcnklingsarbetet fortsätter arbetet med att 
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utveckla nya hjälpmedel och tekniker till bruk vid regelförenklingar. Som 
jag i det följande skall ta upp (avsnitt 1.2.5.), är det framför allt datatekni
ken som erbjuder nya och värdefulla hjälpmedel både i själva förenklings
arbetet och i fråga om att göra reglerna tillgängliga. 

Jag går nu över till att närmare redogöra för omfattningen av riksdagens 
och regeringens föreskrifter (avsnitt 1.2.2.) och myndigheternas föreskrif
ter (avsnitt 1.2.3.). Jag berör ock~.å kommunernas föreskrifter (avsnitt 
1.2.4.) samt redogör för användningen av datateknik i regelförenklingsar
bete (avsnitt 1.2.5.). Avslutningsvis tar jag upp några frågor kring det 

framtida regelförenklingsarbetet (av mitt 1.2.6. ). 

1.2.2 Omfattningen av riksdagens och regeringens gällande föreskrifter 

Med hjälp av registret över de författningar som ingår i Svensk författ
ningssamling (SFS-registret) kan antalet författningar som var i kraft vid 
utgången av de senaste åren anges enligt följande. 

1969 den31dec. 4488 1978 den 31 dec. 3850 
1970 .. 4665 1979 .. 3951 

1971 .. 4719 1980 " 3979 
1972 ., 4569 1981 " 4016 
1973 .. 3690 1982 .. 3810 
1974 .. 3657 1983 " 3790 
1975 " 3710 1984 .. 3816 
1976 .. 381 l 1985 .. 3858 
1977 .. 3808 1986 den I dec. 3773 

Om man delar upp dessa författningar i lagar och regeringsförfattningar 
och presenterar siffermaterialet i staplar. får man fram följande bild av 
regelbeståndet i S FS, mätt en gång p~r år under tiden 1969- 1986. (Se figur 
på s. 5.) 

SFS innehåller inte bara lagar och andra föreskrifter som direkt berör 
den enskilde medborgaren utan ocbå föreskrifter för den interna admini
strationen hos den offentliga förvaltningen. Exempelvis år 1977 utgjorde 
sådana interna regler icke mindre än cirka 80 % av regclbeståndet enligt en 
uppskattning som har gjorts av riksrevisionsverket. 

Under 1970- och 1980-talen har flera betydelsefulla insatser genomförts i 

syfte att begränsa antalet lagar och regeringsförfattningar. Åren 1973 och 
1982 gjordes t. ex. särskilda insatser för att rensa ut föråldrade och i övrigt 

onödiga författningar. Dessa insatser återspeglas också i tabellen och 

figuren. Bland senare regelförenklingar kan nämnas ext:mpelvis upphävan
det åren 1984 och 1985 av 70 kyrkliga författningar. varav 28 fanns kungjor
da i SFS, och upphävandet år 1985 av mer än 80 författningar på det 

statliga arbetsgivarområdet. 

Minskningen i antalet gällande författningar mellan åren 1969 och 1986 

beräknas hli omkring 16 %. Efter en mindre uppgång år 1985 pekar utveck

lingen mot en ny minskning år 1986. I fråga om lagstiftningen tycks insat-
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serna för att minska författningsmängden ha lett till bara tillfälliga minsk
ningar av antalet lagar, nämligen åren 1973 och 1986. Så mycket tydligare 
är minskningen av antalet regeringsförfattningar. Den beräknas uppgå till 

hela 29%. Man bör därvid dessutom beakta att reglerna för publict:ring av 
författningar ändrades år 1977 (SFS 1976: 633, 725) så, att flera regerings

beslut än tidigare måste kungöras i SFS eller i någon myndighets författ
ningssamling. 

Man kan i varje fall på sikt tala om en utveckling där antalet författningar 

minskar. Antalet författningar ökar visserligen långsamt igen efter vaije 
riktad begränsningsåtgärd, men når inte den föregående omfattningen. 

Detta konstaterande styrker uppfattningen att ett mera långsiktigt och 

enträget förenklingsarbete kombinerat med riktade insatser efter hand ger 

det eftersträvade resultatet, nämligen en begränsad och sanerad regclflora. 

En annan, mer teknisk fråga gäller författningsansrnrets fördelning i 
regeringskansliet. 
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Med hjälp av uppgifterna ur det dataregister som förs i statsrådsbercd
ningcn över författningar som finns i SFS har per den 23 september 1986 
följande fördelning mellan departementen tagits fram. 

Departement Antal författningar i SFS 

justitiedepartementet 726 
utrikesdepartementet 113 
försvarsdepartementet 142 
socialdepartementet 304 
kommunikationsdepartementet 268 
finansdepartementet 778 
utbildningsdepartcmentet 280 
jordbruksdepartementet 261 
arbetsmarknadsdepartementet 131 
bostadsdepartementet 121 
industridepartementet 176 
civildepartementet 225 
"övriga" (oplacerade m. fl.J 239 

summa 3 764 

Av tabellen framgår att justitic- och finansdepartementen tillsammans 
svarar för drygt 40% av de "placerade" författningarna. "Övriga" 
SFS-författningar (239) är antingen "oplacerade.. i fråga om 
departcmentstillhörighet (163) eller utfärdade av myndigheter under rege
ringen (76). 

1.2.3 Myndigheternas föreskrifter 

Som tidigare sagts (avsnitt 1.2. l). är alla myndigheter under regeringen 
skyldiga att sedan år 1986 årligen der, I juli förteckna sina regler. 

Ett stort antal regelförteckningar har under hösten 1986 av myndigheter
na lämnats in till departementen. Några myndigheter har dock helt avstått 
från att förteckna sina regler, vilket inneburit att dessa myndigheters 
samtliga regler från tiden före halvån.skiftct 1986 har upphört att gälla. 

Det kan redan nu konstateras att förteckningarna till både innehåll och 
form är mycket olikartade. Några myndigheter har exempelvis förtecknat 
sina regler för att kunna tillgodose mycket höga anspråk på detaljerad 

information, medan andra har nöjt sig med en mera summarisk redovisning 
och förtecknat de ansvarsområden inom vilka myndigheten har utfärdat 

sina regler. 
För att få en ungefärlig uppfattnin~: om den regelvolym som myndighe

terna svarar för har emellertid varje departement gjort en ytterst preliminär 
uppskattning av det antal regelrubriker (titlar) som har förtecknats av 

myndigheterna. 

Dessa uppskattningar ger vid hand;;n att de regelförteckningar som har 
kommit in till regeringen torde innehålla ca 20 000 regel rubriker. Fördel

ningen på departement är följande. 
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Departement 

justitiedepartementet 
utrikesdepartementet 

försvarsdepartementet 
socialdepartementet 
kommunikationsdepartementet 
finansdepartementet 
utbildningsdepartementet 
jordbruksdepartementet 
arbetsmarknadsdepartementet 

bostadsdepartementet 
industridepartementet 
civildepartementet 

summa 

Antal regelrubriker 

600 
200 

2000 
500 

2000 
2100 
2700 
1000 
1200 

500 
200 

7300 

20300 

Det är att märka att tabellen inte bara är osäker utan också torde vara 
behäftad med åtskilliga skevheter. Inom t. ex. kommunikationsdeparte
mentets område saknas sålunda flera tunga myndigheters förteckningar. 
Vad gäller utbildningsdepartementets område kan konstateras att endast 
ett fåtal myndigheter har inkommit med förteckningar. Uppskattningen för 
detta område torde därför vara missvisande. Och under bostadsdeparte
mentet redovisas "svensk byggnorm" som en enda rubrik. trots att den 
har ett större antal olika underrubriker. För civildepartementets vidkom
mande svarar länsstyrelserna för inte mindre än omkring 5 000 regelru
briker samt domkapitlen och stiftsnämnderna för över 1500 regelrubriker. 
Dessa regler har givetvis bara regional tillämpning. Länsstyrelsernas före
skrifter avser i huvudsak frågor som hör till andra departements verksam
hetsområden. 

Det är inte möjligt att säga hur många myndighetsregler som upphörde 
att gälla vid halvårsskiftet 1986 på grund av den s. k. stupstocken i författ
ningssamlingsförordningen. Utan tvivel torde dock ett flertal föråldrade 
och i övrigt onödiga regler ha försvunnit. 

En annan metod för att rensa ut onödiga regler är den som har blivit 
känd som den s. k. solnedgångstekniken. Metoden innebär att regeringen 
ger en myndighet en viss begränsad tid till att ompröva en verkställighets
regel. Efter periodens slut upphör regeln att gälla, om inte myndigheten 
dessförinnan har meddelat den på nytt. Från civildepartementets område 
kan nämnas att regeringen vid ett par tillfällen använt denna metod. På det 
statliga arbetsgivarområdet har på så sätt över 90 % av de myndighets
regler som var föremål för regeringens solnedgångsbeslut kunnat slopas. 

Ett särskilt område är det kollektivavtalsreglerade område som statens 
arbetsgivarverk (SA V) är huvudman för. Jag har redan sagt att även 
avtalade regler måste omfattas av regelförenklingsarbetet. Regeringen har 
också på mitt förslag gett SA V i uppdrag att förenkla avtalsreglerna. Enligt 
vad jag har inhämtat fortgår regelförenklingsarbetet nu som en del av det 
löpande arbetet med att få fram nya avtal. Till SAV:s hjälp har där anställts 
en särskild språkexpert. 
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1.2.4 Kommunernas föreskrifter 

Jag har tidigare gett uttryck för d•!n vikt jag fäster vid arbetet med att 
förenkla den kommunala regelgivningen (skr. 1985/86: 165 s. 18, KU 28, 

rskr. 319). Den har stor betydelse inte bara för den enskilde medborgaren 

utan också för näringsliv, organisationer och statliga myndigheter. Jag 

noterade i det sammanhanget också att kommunerna och landstingen och 
deras förbund bedriver ett målmedvetet och effektivt förcnklingsarbete. 

Men också riksdag och regering har ett medansvar när det gäller kom

munernas regelgivning. Jag tänker då närmast på de föreskrifter i lagar och 

andra författningar som reglerar den kommunala verksamheten och det 
kommunala ansvaret. Är dessa före>krifter otidsenliga eller svårtolkade är 

det risk för att den regelgivning hos en kommun som utgår härifrån också 

blir ett bristfälligt styrinstrument. Det är därför angeläget att kommunerna 

i sin regelprövning kan utgå från en lagstiftning som är tidsenlig, begriplig 
och i övrigt ändamålsenlig. Jag kommer senare denna dag (i bil. 15 s. 8) att 

anmäla ett par viktiga pågående översyner av lagstiftningen på det kommu

nala området som syftar till att göra dt:t t:nklare för kommunerna att 

bedriva sin verksamhet. Dessutom fortsätter stat-kommunberedningen (C 

1983: 02) sitt arbete med att bl. a. föreslå förenklingar av statliga regler som 
riktnr sig till den kommunala verksamheten. Också frikommunförsöken (se 
skr. 198'i/86: 165 s. 3 ff.) fortsätter att utvecklas. 

1.2.5 Användningen av datateknik 

För att nå redla resultat i regclförcnklingsarbetet räcker det inte att regler
na är ändamålsenligt utformade. Regleringen bör också vara lätt tillgänglig 

både for regelgivare, för dem som skall tillämpa den och för dem som skall 
efterleva den. Redan på ett tidigt stadium i regelförenklingssträvandena 
uppmärksammades i regeringskansliet den hjälp som datatekniken erbju

der i det avseendet. 
Riksdagens och regeri11gens regelgiv11ing: Dataregistren över SFS bör

jade byggas upp i slutet av 1960-takt. Arbetet leddes av statsrådsbered
ningen. Några av de viktigaste skälen till tillkomsten av dataregistren var 
att regeringskansliet skulle få dels en bättre överblick över vilka författ
ningar som gällde, dels ett rörligt system där man kunde följa utvecklingen 
av beståndet av gällande författningar i SFS. 

Eftersom det inte fanns något samlat, tryckt register över gällande 

författningar i SFS, måste arbetet med uppbyggnaden bygga på årsböc

kerna i SFS och de s. k. tioårsregistren. Av praktiska skäl begränsade man 

sig till en genomgång av de författnin.~ar som utfärdats år 1920 eller senare. 

Det rörde sig om ca 50000 författningar, ändringsförfattningarna inräk

nade. 

Efter en första genomgång registrerades till att börja med de författning

ar som då ansågs gälla. I registret togs in författningarnas rubriker och i 

anslutning till rubrikerna kortfattade uppgifter om ändringar i författning

armt m. m. De uppgifter som registrerades svarade i stort mot de uppgifter 

som nu ingår i det register som förs av statsrådsberedningcn, det s. k. 

R5-registret, som ingår i databasen JUOI i RÄTTSDATA. 
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Ett satsvis arbetande system byggdes upp. Författningarna redovisades 

kronologiskt och efter sökord. Ur systemet togs fram utskrifter av förteck

ningar med de SFS-författningar som ansågs gälla. Utskrifterna bildade 
sedan underlag för ett omfattande granskningsarbete i departementen och 

hos berörda myndigheter. Granskningen hade som främsta syfte att i dessa 

preliminära förteckningar rensa bort författningar som inte gällde eller som 
borde upphävas. Sedan granskningen genomförts och rättningar av de 
registrerade uppgifterna gjorts, hade regeringskansliet grunden till det 
löpande systemet i dataregistret R5. Dataregistret är sedan länge terminal

orienterat. 
För att få även texten i de registrerade författningarna tillgänglig -

dvs. inte bara de uppgifter om författningsrubriker m. m. som finns i R5-re

gistret - har senare ett särskilt dataregister, Dok: SFS, tillförts databasen 
JUO I. Detta register förs i justitiedepartementet. Registret består av för
fattningar i löpande text. Alla författningstexter som publicerats i SFS år 

1977 eller senare ingår. 
Arbete pågår för att få detta register fullständigt, dvs. att få med texterna 

till samtliga gällande författningar. Detta arbete beräknas i väsentliga delar 
kunna slutföras under år 1987. 

Myndigheternas regelgivning: I en framtid kan det bli aktuellt att för
teckna även myndigheternas regler i databaserade informationssystem. 
Först måste dock myndigheternas regelförteckningar ses över. Eventuellt 
kan det under år 1987 bli meningsfullt att registrera reglerna på en del 
områden. Sådant registreringsarbete är redan på gång hos några myndighe

ter. 
Också när det gäller det statliga kollektivavtalsområdet tar nu SA V 

datatekniken till hjälp i regelförenklingsarbetet. I utbyggnadsskedet skall 
bl. a. aktuella cirkulär i SA V: s cirkulärserie och SAV: s författningssam
ling samt aktuella centrala avtal som inte finns i cirkulärserien tillföras en 
databas. Enligt vad jag har inhämtat skall en sådan databas kunna vara i 
drift någon gång under år 1987. 

Jag vill också erinra om att regeringen genom en ändring ( 1985: 819) i 
författningssamlingsförordningen föreskrivit att de myndigheter som ut
nyttjar ADB till att föra register över sina författningar så långt möjligt 
skall anpassa registren efter de dataregister som avser SFS. 

1.2.6 Det framtida regelförenklingsarbetet 

Ledning och prioritering: Normgivning är ett av de allra viktigaste styrme

del som myndigheterna har att förfoga över. Jag ämnar senare föreslå 
regeringen att på grundval av verksledningskommittens betänkanden 
(SOU 1985: 40) Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning 
och (SOU 1985: 41) Affärsverken och deras företag förelägga riksdagen en 
proposition om verksledningsfrågor m. m. Jag avser att i det sammanhang
et även redovisa mina synpunkter på hur det framtida arbetet med att 
förenkla regler bör bedrivas. 

Jag vill också erinra om att det nu finns särskilda kontaktmän i varje 
departement för regelförenklingsarbetet. Kontaktmännens uppgifter är 
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inte begränsade till enbart interna uppgifter. De fungerar också som en 

förmedlande länk mellan myndighet och departement i rcgelförenklingsar

bctet. 
Utbildning: Ett väsentligt inslag i ''örenklingsarbetet är att göra reglerna 

överskådliga och begripliga. Det hjälper inte långt att på områden där en 

reglering inte kan avvaras enbart upphäva gamla regler och ersätta dem 

med nya, disponerade och skrivna på samma sätt som de upphävda regler
na. Ny disposition och ett nytt språk behövs för att förenklingsarbetet skall 

få genomslagskraft. 
Statsrådsberedningens tidigare avi;;erade (skr. 1985/86: 165 s. 15, KU 28, 

rskr. 319) handbok om myndigheterras författningsarbete, "Myndigheter

nas föreskrifter'·, har under år 1986 kommit ut och distribuerats till myn

digheterna. 
Denna handbok riktar sig till de tjänstemän utanför regeringskansliet 

som sysslar med förfaltningsarbete. Främst vänder den sig till myndighe
terna under regeringen. Men den är av intresse också för riksdagens och 
kyrkomötets myndigheter, kommunerna och andra som behöver sätta sig 

in i samhällets regelgivning. Boken. som kan rekvireras från statsrådsbe

redningens bibliotek, ger råd om hur myndigheternas författningar bör 
utformas. men också om hur myndigheterna kan undvika att ge ut nya 

föreskrifter och hur de kan verka för att begränsa sitt regelbestånd. Cen
trala avsnitt behandlar de juridiska ramarna för författningsarbetet samt 

författningarnas innehåll, disposition och språk. 
Statens institut för personalutveckling (SIPUl genomför för närvarande i 

anslutning till handboken och i samverkan med regeringskansliet omfat

tande utbildningsinsatser riktade till berörd personal i myndigheterna vad 
gäller både att i praktiken tillämpa hrndbokens rekommendationer och att 
påverka attityder till regelförenklingrnrbetet hos vcrksledningarna. 

Jag vill också nämna att jag räknar med att regeringen under år 1987 får 
ta ställning till förslag i anledning av språkvårdsutredningens rapport (Ds C 
1985: 3) Klarspråk - en grund för god offentlig service. 

1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra arbetsta

gare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan statens 

arbetsgivarverk (SA V) och de statsanställdas huvudorganisationer. 

Den 27 november 1986 träffade SA V samt Centralorganisationen 

SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S (TCOs statstjänstemanna

sektion) ramavtal om löner 1986-87 för statstjänstemän m. fl. (RALS 

1986-871. 

I RALS 1986-87 ingår bl. a. allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 

10 



andra tjänstemän (AST). allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATF), tjänste

förteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU). tjänsteförteckningsav

tal för kyrkliga tjänster (TFK) och allmänt pensionsavtal för statliga och 

vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet). För närvarande gäller de löne

villkor som framgår av AST den 21 juni 1984 med de ändringar som följer 

av RALS 1986-87. Enligt pensionsavtalet gäller statens allmänna tjänste

pensionsreglcmente (1959: 287, SPR. ändrad senast 1986: 515) med anslu
tande föreskrifter i väsentliga delar som kollektivavtal i den omfattning de 
avser berörda tjänstemän. 

Pensionsförmånerna för de icke-statliga arbetstagare med statlig pen

sionsrätt som faller utanför SA V: s förhandlingsområde regleras i SPR med 
anslutande föreskrifter. 

För vissa högre tjänstemän - främst chefstjänstemän - fastställs lönen 
enligt chefslöneavtalet (CLA) den 3 maj 1985 som gäller fr. o. m. den I juli 
1985 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. 

För vissa statligt anställda läkare har förmånerna bestämts genom avtal 
mellan SAV och Sveriges läkarförbund. För närvarande gäller för denna 
personal de lönevillkor som framgår av ett avtal den 24 september 1985 om 
allmänna bestämmelser för vissa statliga läkare m. fl. (ABU. Avtalet gäller 
för tiden den I juli - den 31 december 1985. 

Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar och pensioner 
liksom för anslagen inom utgiftsramarna för militärt försvar samt civilför
svar under nästa budgetår har lagts de löne- och pcnsionsbelopp som gäller 

fr. o. m. den l januari 1986. 

Anslagsberäkningen innefattar ett lönekostnads pålägg med 39 %. 
I förhållande till det löneläge som låg till grund för beräkningen av 

lönekostnaderna i budgetpropositionen 1986 har medräknats ändringar 
som skett dels fr. o. m. den I december 1985 till följd av avtal den 7 

november 1985 om löner och vissa andra avlöningsförmåner fr. o. m. den I 
december 1985 till följd av 17 § Il. ALS 1984-85 (löneutvecklingsgaranti 
för 1984), dels fr. o. m. den I januari 1986 till följd av avtal den 2 december 
1985 om löner fr. o. rn. den I januari 1986 till följd av 18 * ALS 1984-85 

(iöneutvecklingsgaranti för 1985). De höjda löneplansbeloppen innebar en 
höjning av lönerna med i genomsnitt 2,0 resp. 1,3 %. 

Avtalen har beaktats i löneomräkningen. Vidare har beaktats de ramar 
som myndigheterna har disponerat under tiden den I juli 1985 - den 30 

juni 1986 enligt avtal den 12 september 1978 om lokala löneförhandlingar 
m. m. inom ATF-området (L-ATFl samt senare träffade ändringsavtal. 
Därutöver har beaktats dels de belopp som har avsatts för olika myndighe
ter enligt 17§ andra och tredje styckena ATF till utgången av budgetåret 
1985/86, dels de personliga marknadslönetillägg (ML T) som utgår till vissa 

tjänstemän vid utgången av budgetåret 1985/86, dels de lönegradsuppflytt
ningar av vissa högre tjänster som skett fr. o. m. den I juli 1985, dels 

höjningar av chefslönerna från samma datum. 
I löneomräkningen har däremot inte kunnat beaktas höjningen av löne

plansbeloppen m. m. till följd av RALS 1986-87. Inte heller har de ramar 
kunnat beaktas, som myndigheterna disponerar under tiden den 16 juli 
1986 - den 30 juni 1987 enligt avtal den 12 september 1978 om lokala 
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löneförhandlingar m. m. inom ATf-.Jmrådet (L-ATFJ samt senare träffade Prop. 1986/87: 100 

ändringsavtal. Bil. 2 
Genom SA V: s försorg har regeringskansliet tillgång till ett detaijerat 

underlag för beräkning av myndigheternas lönekostnader. Med utgångs
punkt i SA V: s uppgifter har i budgetförslaget kostnadseffckterna av ALS 
1984-85 på löneplanslönerna beräknats utifrån resp. myndighets faktiska 

löneprofil. 
Jag hemställer atl regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Statliga förnyelsefonder 
Som jag tidigare har redovisat, senast i föregående års budgetproposition 
(prop. 1985/86: 100. bil. 15, s. 51. AU 12. rskr. 232), har staten och de 
statsanställdas huvudorganisationer i avtal den 5 juni 1985 satt av medel 
för inrättande av förnyelsefonder på det statligt löneregleradc området. 
För budgetåren 1985/86-1988/89 skhll enligt avtalet fondernas storlek vara 

50, 100. 100 resp. 50 miij. kr. 
Parterna har nu i ett nytt avtal den 18 ~eptember 1986 närmare preciserat 

fondernas användning. I förhandlings~nbetet har parterna haft som ut
gångspunkt dels att tilldelade fondmedd skall användas i ett så tidigt skede 

som möjligt. dvs. då en myndighet normalt inte har börjat tillämpa de 
statliga trygghetsreglerna, dels att användningen av fondmedlen skall stå i 
samklang med myndigheternas effektivitets- och rationaliseringssträvan

den. 
Syftet med förnyelsefonderna skall enligt det nya avtalet vara att i 

samband med förnyelsearbete skapa förutsättningar för arbetstagarna att 
på ett mer ändamålsenligt sätt kunna verka i den nya situationen och att 
därigenom öka anställningstryggheten inom myndigheten. Med förnyel
searbete avses här större förändring av verksamhetens inriktning. omfatt
ning, organisation. arbetsformer och lokalisering. En sådan förändring kan 
föreligga även när en myndighets verksamhet helt eller delvis förs över till 
en annan myndighet eller till en anm,n huvudman. 

Parterna är ense om att syftet med förnyelsefonderna bäst uppnås, om 
medlen används till utbildning och andra utvecklingsåtgärder för arbetsta
gare vars utbildning inte är anpassLd till den förändrade verksamheten. 
Som utvecklingsåtgärd avses här även införandet av t. ex. nya organisa

tions- och arbetsformer. Vid en myndighet, som i sitt förändringsarbete 
behöver minska sin personal, skall medel kunna användas även för arbets

tagare som inte beräknas få arbete i den förändrade verksamheten. 
Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på möjligheterna att använda 

fondmedlen offensivt i förnyelsearbetet. Härigenom kan de effektivt bidra 
till en långsiktig anställningstrygghet och samtidigt understödja den nöd
vändiga utvecklingen av förvaltningen. Det är också viktigt att använd

ningen av fondmedlen, i enlighet med avtalet, styrs mot större förändringar 

av verksamhetsinriktning, omfattning osv. Risken är annars att effekten av 

fonderna äventyras, vilket kan ske om medlen fördelas på alltför många 12 



små projekt. Eftersom verkningarna för olika kvinnogrupper kan misstän

kas bli särskilt svårbemästrade vid strukturförändringar, omställning av 

verksamhet och införande av ny teknik räknar jag med att parterna särskilt 

uppmärksammar kvinnornas situation i dessa sammanhang. 

Regeringen har den 16 oktoher 1986 efter en hemställan från statens 

arbetsgivarverk (SA V) - varom parterna enats i det nya avtalet - beslutat 

om inrättande av en nämnd som beslutar om fördelning av fondmedlen och 
i samarbete med andra myndigheter verkar för att prognoser och annan 

information utvecklas som är av betydelse för nämndens verksamhet. Det 
framgår av förordningen ( 1986: 729) med instruktion för nämnden för stat
liga förnyelsefonder. Nämnden skall finnas inrättad så länge fondmedel 

finns att fördela. 

Nämnden består av sex ledamöter med personliga ersättare som förord
nas av regeringen. Tre av ledamöterna och dennes ersättare förordnas 
efter förslag av resp. Statsanställdas förbund, TCO-S (TCOs statstjänste
mannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR. Regeringen utser ef
ter samråd med huvudorganisationerna ordförande och vice ordförande i 

nämnden. 
Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter. bland dem ordföran

den eller vice ordföranden. Halva antalet skall vara förordnade efter för
slag från organisationerna. Vid omröstning i nämnden i ärenden om till
delning av medel har ordföranden inte utslagsröst. Vid lika röstetal i 
sådana ärenden skall nämnden anses ha avslagit ärendet. Nämndens beslut 

om tilldelning av medel får inte överklagas. 
Hos nämnden finns ett kansli vars chef är en direktör som utses av 

regeringen. Andra tjänster tillsätts av nämnden. 
Frågan om användning av medel från de statliga förnyelsefonderna kan 

aktualiseras antingen genom att en myndighet ansöker eller genom att 
nämnden själv tar initiativ. Innan en myndighet ansöker om fondmedel 
skall den först ha förhandlat med sina fackliga motparter. I sin ansökan 
skall myndigheten beskriva förnyelsearbetets art och omfattning, ange de 
åtgiirder för vilka myndigheten söker medel, beskriva de effekter som en 
medelstilldelning kan beräknas få samt beskriva den sannolika utveckling
en om myndigheten inte får de sökta medlen. 

Nämnden själv förutsätts ta initiativ främst i sådana situationer där 
förändringarna är av generell art och påverkar anställda vid flera myndig
heter. I vissa fall berörs bara få anställda vid var och en av dessa myndig
heter medan det totala antalet arbetstagare är stort. I sådana fall kan 
nämnden exempelvis uppdra åt utbildnings- och konsultorgansationer att 
utveckla utbildnings- eller andra åtgärdsprogram. 

Det är enligt min mening betydelsefullt att nämnden för insatser av detta 

slag får tillgång till tidiga signaler om förestående förnyelsearbete inom 
olika områden och prognoser för berörda arbetstagargrupper och deras 

utvecklingsbehov. Jag utgår därför ifrån att nämnden i den utsträckning 
som behöv<; samarbetar med bl. a. departementen och stabsmyndighc
tcrna. framför allt statskontoret, riksrevisionsverket. statens arbetsmark
nadsnämnd och statens institut för personalutveckling. 

Jag återkommer senare vid min föredragning av vissa anslag under 
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trettonde huvudtiteln till frågan om nedel för de statliga förnyelsefonderna 
för budgetåret 1987/88. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Medbestämmandefrågor vid beredningen av 
regeringsärenden 
Regeringen skall hålla riksdagen underrättad om de förhandlingar om 

medbestämmandet vid beredningen av regeringsärenden som statens ar

betsgivarverk har tagit upp med de statsanställdas huvudorganisationer 

(prop. \985/86: \00 bil. 2 p. 4, AU t:~. rskr. 232). 

Jag kan nu anmäla att arbetsgi·1arverket har lagt fram ett skriftligt 

avtalsförslag. Förhandlingarna befinner sig i ett slutskede. Jag återkommer 

i frågan. när de iir avslutade. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Jämställdhet i statsförvaltningen 
I propositionen om den statliga personalpolitiken (prop. 1984/85: 219 s. 33 
f., AU 1985/86: 6, rskr. 48) anges r ktlinjerna för det fortsatta jämställd

hetsarbetet i statsförvaltningen. Jag vill i det följande med hänvisning till 
dessa riktlinjer redovisa de insatser :mm beslutats för att främja jämställd
heten på det statliga området. 

Inom ramen för medbestämmandeavtalet för det statliga arbetstagarom
rådet (MBA-S) slöts år 1984 ett jämställdhetsavtal (7 kap.) mellan statens 
arbetsgivarverk (SA V) och de stats~tnställdas huvudorganisationer. Detta 
innebar att tyngdpunkten i jämstälk'hetsarbetet flyttades till myndighets
nivå. Parterna åtar sig nämligen enligt avtalet att lokalt verka för aktiva 

åtgärder för jämställdheten. Nämnas bör också att vid denna tidpunkt 
slutförde statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) en rad regeringsuppdrag 

på jämställdhetsområdet. Resultate:: presenterades i ett antal rapporter 

som överlämnades bl. a. till myndigheterna. Rapporterna är: 

"På väg mot jämställdhet - utvärdering av jämställdhetsarbetet i stats

förvaltningen åren 1975-1984", 

"BRYT-Teknik" - en redovisning av SAMN: s erfarenheter från ett 

projekt som syftade till att få in fler kvinnor på tekniska arbetsuppgifter. 

"KUB Kvinnor-Utveckling-Befordran" - en redovisning av erfarenhe

terna från ett projekt som syftade till att bredda rekryteringsunderlaget till 

högre befattningar med fler kvinnor. 

"DISA Datoriseringens inverkan på den statliga arbetsmarknaden för 
kvinnor" - en redovisning av ett projekt som syftade till att hitta lösningar 

för att kvinnor skall kunna behålla och vidareutveckla sina arbetsuppgifter 

på en arbet<>marknad som präglas av stark strukturomvandling. 
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För att följa och vid behov påverka det fortsattajämställdhetsarbetet har 

i enlighet med förslag i nämnda proposition en partsgemensam lednings
grupp inrättats med företrädare för arbetsmarknads- och civildepartemen

ten och för de statsanställdas huvudorganisationer och de centrala stabs

myndigheterna. I gruppen deltar sålunda representanter för Statsanställdas 

förbund (SF). TCO-S (TCOs statstjänstemannasektion), Centralorganisa
tionen SACO/SR, SA V, SAMN, statens institut för personal ut veckling 
(SlPU) och statskontoret. 

Gruppen följer jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen bl. a. genom 

de redovisningar som myndigheterna på begäran av SA V skall lämna till 

verket enligt 5 §förordningen ( 1984: 803) om jämställdhet i statlig verksam

het (omtryckt 1986: 1395). Redovisningarna skall bl. a. innehålla uppgifter 

om upprättade jämställdhetsplaner och genomförda jämställdhetsåtgärder. 
SAMN disponerar sedan budgetåret 1980/81 I milj. kr. årligen för att 

stimulera utvecklingen av nya metoder för ökad jämställdhet i statsförvalt

ningen. Ledningsgruppen har för innevarande budgetår lämnat rekommen

dationer för medlens användning. Bl. a. skall erfarenheterna av ett urval 

jämställdhetsprojekt redovisas av SAMN i en skrift som kan tjäna som 
vägledning för de lokala parternas fortsatta jämställdhetsarbete. 

I syfte att finna former och metoder för effektiva jämställdhetsåtgärder 

har regeringen i enlighet med vad jag anförde i den personalpolitiska 

propositionen gett vissa myndigheter i uppdrag att genomföra särskilda 
intensivsatsningar på jämställdhetsområdet. Erfarenheterna av SAMN: s 

projekt- och utvecklingsarbete skall därvid tas till vara. Myndigheterna 
skall formulera konkreta mål för könsfördelningen inom olika yrkesgrup

per. enheter och befattningar. Målformuleringen skall i första hand avse 

den närmaste treårsperioden. Som underlag för arbetet kan planer upprät
tas fört. ex. rekrytering, utbildning, arbetsbyte, cirkulations-, praktik- och 

vikariatstjänstgöring. I alla förekommande arbetsgrupper, projektgrupper, 

internutredningar o. d. bör en jämn könsfördelning eftersträvas. 
Vidare skall myndigheterna enligt uppdraget se över sina rekryteringsru

tiner så att sökande från det underrepresenterade könet dels stimuleras att 
söka lediga tjänster, dels ägnas särskild uppmärksamhet vid urvalsförfa
randet. Så t. ex. skall den mest meriterade av det underrepresenterade 
könet som regel kallas till anställningsintervju. 

Årliga uppföljningar och rapporteringar skall göras till regeringen under 
perioden 1986-1989. I samband med redovisningarna kan myndigheterna 
även lämna sådana förslag till regeländringar som kräver riksdagens eller 

regeringens medverkan och som myndigheten anser skulle underlätta ett 

aktivt jämställdhetsarbete. 

De myndigheter som deltar i intensivsatsningen är försvarets forsknings

anstalt. universitetet i Göteborg, statens vattenfallsverk, statens löne- och 

pensionsverk och länsstyrelsen i Örebro län. Dessutom har regeringen 

uppdragit åt SIPU att lämna centralt stöd till myndigheterna i form av 
konsultinsatser och utbildning. SlPU skall också svara för en samlad 

redovisning av effekterna av intensivsatsningen efter treårsperiodens ut

gång. 
Kostnaden för intensivsatsningen skall belasta berörda myndigheter. 

För SIPU: s medverkan har dock anslagits 390000 kr. från det för budget-
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året 1985/86 under trettonde huvudtiteln uppförda anslaget Dl I. Bidrag till 
särskilda personaluthi/dningsåtgärder m. m. 

I den personalpolitiska propositionen redogjorde jag även för bristen på 
kvinnliga chefer i statsförvaltningen och den sneda fördelningen av perso

nalutbildningsresurserna till männens förmån. År 1984 utgjorde kvinnorna 

40% av totala antalet anställda i st:itsförvaltningen, men de hade endast 

fått del av 25 % av de totala medel som anslagits till personalutbildning. 

För att bredda rekryteringsunderlaget till chefsbefattningar och rikta ut

bildningsresurserna direkt till kvinnorna har på försök en särskild chefsut
bildning för kvinnor genomförts. Det är SIPU som fått regeringens uppdrag 
att anordna utbildning för statsanstlllda kvinnor som inte är chefer eller 

som är chefer på lägre nivå. 
Utbildningen har genomförts under två veckor i september och oktober 

1986. 

I SIPU: s uppdrag ingår också att ta till vara erfarenheterna från utbild

ningen på sådant sätt att regeringen får underlag för beslut om den fortsatta 
inriktningen av sådan utbildning. Dessutom har myndigheter med deltaga

re i utbildningen ombetts att utse en kontaktperson som skall dels fungera 
som handledare och ta aktiv del i den fortsatta utvecklingen av kursdelta

garen, dels medverka vid utvärderingen av utbildningen. I underlaget för 
regeringens beslut bör även ingå erfarenheter från andra myndigheter som 
har bedrivit särskild chefsutbildning för kvinnor. 

Ett annat område som ägnas uppmärksamhet i sammanhanget är kvin

nornas representation i statliga myndigheters ledning och i det statliga 

utrednings väsendet. I ett delbetänkande ( Ds A 1986: 4) från utredningen 
(A 1985: 03) om kvinnorepresentation redovisas könsfördelningen i 82 cen

trala verksstyrelser, 130 kommittcer och 170 regionala myndigheters sty

relser. Härav framgår bl. a. att av statsförvaltningens ordinarie ledamöter 
(utom personalföreträdare) i de centrala verkens styrelser är I 0 % kvinnor. 
Av kommitteledamöterna (utom ordförandena) representeras statsförvalt
ningen till 18% av kvinnor. I de regionala myndigheternas styrelser (ordi
narie ledamöter och suppleanter, dock inte personalföreträdare) är stats
förvaltningen representerad av 13 % kvinnor. 

Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen att under våren 1987 lägga 
fram förslag till åtgärder på området. Förslagen skall därefter handläggas 
inom civildepartementet. 

l den förut nämnda personalpolitiska propositionen sattes målet att 

ingen styrelse eller motsvarande som tillsätts av regeringen skall vara 

enkönad efter år 1988. Mot bakgrund av den nu presenterade kartläggning

en har regeringen redan beslutat åtgärder för att än mer påskynda den 

utvecklingen. Bl. a. har en skärpning skett av den s. k. jiimställdhetsför

ordningen ( 1984:803) och av kommittefiirordningen ( 1976: 119) så, att där
igenom starkare markerats regering1:ns strävan att åstadkomma en i hu

vudsak jämn könsfördelning såväl vid tillsättningar av statliga tjanstcr som 

vid meddelande av uppdrag i statlig<. styrelser. nämnder och kommitteer. 

Ändringarna ( 1986: 1395, 1384) träder i kraft den I januari 1987. 
Rekryteringsinstrumentet är ett av de viktigaste medlen för att åstad

komma faktiska förändringar i könsfördelningen inom yrkesgrupper och 

bcfattningsnivåer. 
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Vid tillsättning av statliga tjänster skall enligt regeringsformen avseende 

fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet ( \ l kap. 

9 §andra stycket). Vid tillsättning av statligt reglerade anställningar tilläm

pas en likalydande föreskrift i 4 kap. 3 § andra stycket lagen ( 1976: 600) om 

offentlig anställning (omtryckt 1986: 430, ändrad senast 1986: l 131). Sedan 

den I juli 1986 föreskrivs dessutom i samma paragrafs tredje stycke alt 
bland de grunder som skall beaktas vid tillsättning av statliga och andra 
tjänster skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl 
för något annat. Av grundlagen och dess förarbeten (prop. 1973: 90 s. 406) 
framgår att bl. a. arbetsmarknadspolitiska hänsyn kan göra det nödvändigt 
att vid vissa tjänstetillsättningar väga in även andra faktorer än sådana som 
brukar hänföras till förtjänst och skicklighet (jfr även 7 a § anställningsför

ordningen 1965: 60 I, omtryckt 1984: 127, ändrad senast 1986: 630). Strävan 
alt främja ökad jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en sådan saklig 

grund enligt regeringsformen. 
Sedan hösten 1978 har jämställdhetsintrcsset sålunda i regeringens prax

is både i första instans och i besvärsärenden accepterats som en saklig 
grund vid tillsättning av statligt reglerade tjänster. Principen har också 
uttryckts så att jämställdheten skall betraktas som en av Oera sakliga 
grunder som kan fälla avgörandet till förmån för en sökande av underrepre
senterat kön, när de sökande bedöms vara jämbördiga eller i det närmaste 
jämbördiga i fråga om förtjänst och skicklighet. Detta framgår exempelvis 
av civildepartementets broschyr (SA V informerar 1984 nr I) Tjänstetill
sättningar och jämställdhet. Riksdagen har vid Oera tillfällen tagit del av 
principen (se hl. a. prop. 1980/81: 100 bil. 3 s. 12, AU 18, rskr. 259, prop. 
1985/86: 116 s. Il, AU 17, rskr. 254). 

Konstitutionsutskottet anför i sitt granskningsbetänkande (KU 
1984/85: 35 s. 22) föijande: 

Dock vill utskottet allmänt påpeka betydelsen av att alla myndigheter inom 
ramen för RF: s bestämmelser beaktar jämställdhetsaspekterna. Det an
kommer givetvis i första hand på tillsättningsmyndigheten att göra detta. 
Ibland föregås tillsättningsbeslut av sakkunnigutlåtande eller förord av 
något förslagsorgan. Även här bör jämställdhetsaspekter kunna få betydel
se. Det är enligt utskottet naturligtvis av största vikt att regeringen, som i 
sista hand prövar besvärsärenden, noga beaktar jämställdhetsaspekterna, 
när sökandena kan bedömas vara jämbördiga eller i det närmaste jämbör
diga. 

Regeringen beaktar sålunda jämställdhetsaspekten både som tillsättnings
och som bcsvärsinstans. Men regeringens praxis torde dock enligt min 
mening inte alltid ha fått tillräckligt genomslag i myndigheternas tillsätt
ningsbeslut. Det finns exempel på att jämställdhetsaspekten av vissa myn

digheter getts betydligt mindre utrymme än enligt regeringens praxis. Det 
iir därför angeläget att kännedom om regeringens praxis i tillsättningsären
den också i fortsättningen sprids till myndigheterna genom t. ex. särskilda 
informations- och utbildningsinsatser. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Riksdagen l<i86/87. I sam/. Nr 100. Rilaxa :! 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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6 Den nordiska utbytestjänstgöringen 

Systemet med nordisk utbytestjänstgöring regleras för deltagare från Sve
rige i förordningen ( 1980: 848) om utbytes tjänstgöring i andra nordiska 
länder (omtryckt 1984: 32). Statens arbetsmarknadsnämnd svarar bl. a. för 
att sprida information om ordningen till myndigheter, anställda och perso
nalorganisationer. 

I september 1986 utsåg regeringen de svenska deltagarna i utbytestjänst
göringen under år 1987. Det är 20 ~;tipendiater, varav nio kvinnor, som i 
Danmark. Finland och Norge skall c.rbeta inom områden som bekämpning 
av ekonomiska brott, försök med en samordnad länsförvaltning, miljö- och 
naturvård, rennäringen, strukturen inom näringslivet samt vapenfrifrågor. 
För Sveriges del är deltagarantalet d.irmed uppe i 117 sedan år 1979. Därtill 
kommer fem svenska deltagare i den särskilda verksamheten med utby
tcstjänstgöring för sådan personal utanför det statligt lönereglerade områ
det som arbetar med narkotikafrågor. 

Samtidigt har ett stort antal stipendiater från de andra länderna i Norden 
på motsvarande sätt tjänstgjort inom den svenska förvaltningen. 

Intresset för den nordiska uthyte:;tjänstgöringen ökar. Nordiska minis
terrådet har därför på nytt höjt medelstilldelningen för stipendier och 
rcseersättningar. För Sveriges del uppgår den för år 1987 till 400 000 
danska kronor. 

Jag finner det angeläget att de kunskaper och de kontaktnät som således 
har byggts upp kan befästas och vidareutvecklas. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

7 Den statliga lokalförsö1jningen 

7.1 Sammanfattning 

Min avsikt är att i 1988 års budgetprnposition föreslå regeringen att ta upp 
vissa frågor angående systemet för statens lokalförsörjning. 

Ett kommande beslut bör följaktligen slutligt förberedas under våren 
1987. Men det ligger ett värde i att kunna bedriva detta förberedelsearbete 
på grundval av riktlinjer vars innehåll bringats till riksdagens kännedom. 

Jag vill därför redan nu lämna en redogörelse för hur dessa riktlinjer 

enligt min uppfattning bör utformas. 
Sammanfattningsvis bör de i sak gå ut på 

- att ansvars-, befogenhets- och kompetensfördelningen inom lokalför
sörjningsprocessen ändras så, att en rationellare process skapas sett såväl 
från den enskilda myndighetens som statsmakternas synvinkel. 

- att möjligheter skapas att dels ta till vara fördelarna med en samlad 

lokalförsörjning, dels kunna göra en lämplig avvägning mellan olika nivåer, 

- att ett mer kund/lcvcrantörsbctonat och avtalsreglerat förhållande 
mellan lokalbrukande och lokalhållande myndigheter skapas och att lokal

kostnadernas hantering i budgeten för de civila myndigheterna förändras. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 

18 



I formellt hänseende bör regeringen Prop. 1986/87: 100 
- i nästa års budgetproposition hemställa om ett förändrat bemyndi- Bil. 2 

gande i lokalförsörjningsfrågor. 

- ändra direktiven för handläggning av statliga lokalförsörjningsären

den, 

- se till att en bättre samordning inom den statliga byggnads- och 
anläggningsvcrksamhctcn samt fastighetsförvaltningen kommer till stånd. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för justitic-, utrikes-. för
svars-, kommunikations-, finans-, utbildnings- och jordbruksdepartemen
ten. 

7.2 Nuvarande förhållanden 

Det nuvarande systemet för den statliga lokalförsörjningen grundas ytterst 
på bestämmelserna i 9 kap. RF och på uttalanden i propositioner och 
riksdagsbeslut (I. ex. prop. 1980/8 l: l 00 bil. 11. FiU 22, rskr. 204, och prop. 
1984/85: 100 bil. 15. FiG 15, rskr. 1931. 

Systemet för statsförvaltningens lokalförsörjning regleras främst i de 
allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden 
som regeringen beslutade den 15 februari 1979 (handläggningsordningen). 
Anvisningarna beskriver hur lokalförsörjningsplanering och lokalanskaff
ning skall genomföras och gäller i princip oavsett finansieringen och på 
vilket sätt behovet tillgodoses. Hela ~.tatsförvaltningen omfattas av be
stämmelserna. Vissa undantag gäller dock för försvaret. 

Det nuvarande systemet för statsförvaltningens lokalförsörjning bygger 
på en ansvars-, kompetens- och befogenhetsfördelning mellan de myndig

heter som anskaffar, förvaltar och upplåter lokaler, lokallzållare, och de 
myndigheter som brukar lokalerna, /okalhrukare. 

Lokalhållaren har i dag program- och lokalhållningsansvar. Programan
svar innebär att lokalhållaren beslutar om hur mycket lokalyta av viss typ 
som skall tillföras eller avvecklas för viss verksamhet. Lokalhållningsan
svar innebär ett ansvar för att lokalförsörjningen sker på det för staten 
mest ekonomiskt fördelaktigaste sättet och för att vidmakthålla funktion 
och standard på befintliga lokaler. Till dessa olika uppgifter är kopplat ett 
kostnadsansvar. 

Inom huvuddelen av den civila statsförvaltningen är byggnadsstyrelsen 
lokalhållare. De affärsdrivande verken och vissa andra myndigheter svarar 
dock själva helt eller delvis för lokalhållningen. Inom försvarsmakten 
svarar fortifikationsförvaltningen för anskaffningen av lokaler medan över
befälhavaren och försvarsgrenschcferna är ansvariga för planeringen av 
omfattningen och för fördelningen av de ekonomiska resurserna. 

7.3 Pågående reformarbete 

I juni 1984 tillkallades en särskild utredare (C 1984: 03) med uppgift att dels 
överväga och lämna förslag till en utveckling av systemet för den statliga 
lokalförsörjningen, dels pröva och lämna förslag till samordningsåtgärder 19 



och eventuella organisatoriska förändringar i fråga om myndigheterna Prop. 1986/87: I 00 
inom byggnads- och anläggningsverksamheten inom statsförvaltningen. Bil. 2 
Utredaren avlämnade i april 1986 betänkandet (Os C 1986: 3) Statens 
lokalförsö1jning. 

Betänkandet har remissbehandlats. De flesta remissinstanser har i hu
vudsak tillstyrkt utredningens förslag. 

I mars 1986 tillsattes en arbetsgrupp (Fi 1986: BJ med uppgift att se över 
den statliga hyressättningen och lokalkostnaderna i myndigheternas bud

get samt härtill hörande frågor. Arbetsgruppen har överlämnat rapporten 
(Ds Fi 1986: 28) Statliga lokalkostnader. 

Som jag ser saken, bör strävan vara att åstadkomma ett system som 
syftar till att den enskilda myndighc:ten ges ett ökat ansvar och inflytande 
samtidigt som lokalförsörjningen även fortsättningsvis behandlas ur ett 
samlat perspektiv så att fördelarna för staten med att behandla lokalför
sörjningsfrågor samlat kan tillvaratas. 

En utveckling av systemet för statsförvaltningens lokalförsörjning bör 
därför enligt min mening utgå från en förändring av den ansvars-, kompe
tens- och bcfogenhetsfördclning som i dag tillämpas mellan lokalhållare 
och lokalbrukare. Därvid bör beaktas att lokalbehoven är mycket varieran
de och styrningen från riksdagen och regeringen varierar mellan de olika 

sektorerna. Vidare är myndighetenas behov av och förutsättningar för 
inflytande i lokalförsörjningen varierande. Slutligen bör lokalkostnaderna 
göras till en reell och under löpande: budgetår påverkbar del i de enskilda 

myndigheternas budget. 
Lokalförsörjningsprocessen är en över tiden sett långdragen process 

med ett stort inslag av tekniska moment. En förändring av processens 
utformning kriiver därför en god framförhållning och planering innan för
ändringen genomförs. 

Jag tar här upp de närmare riktlinjer som jag anser bör gälla vid över
synen av bl. a. handläggningsbestämmelserna. 

7.4 Förhållandet mellan riksdag och regering 

Det pågående utvccklingsarbctet med ökad decentralisering och större 
mått av ramstyrning av myndighetena och deras verksamhet bör för att bli 
effektiv omfatta alla resursslag. Resurser för lokaler måste därför kunna 
hanteras pä likartat sätt som resurserna för myndigheternas verksamheter. 
Därvid är det viktigt att notera att byggnadsinvesteringarna under kom

mande år i hög grad kommer att utgöras av ersättningsanskaffningar eller 
ombyggnader som syftar till en löpande anpassning av lokalresurserna till 

myndigheternas verksamheter. Mycket talar för att denna utveckling kom

mer att bestå. Bortsett ifrån den utb:1ggnad som sker inom delar av affärs
verken sker inte längre: några större 11ettotillskott av lokalytor. Härigenom 
kan antas att de enskilda lokalför~;örjningsärendena ur riksdagens och 

regeringens synpunkter blir mindre centrala och att ökad vikt i stället kan 

läggas vid en samlad prövning av myndigheternas samlade resurser. 
De utvecklingstendenser som föreligger bör ge anledning till en föränd

ring av kompetensfördelningen mellan riksdag. regering och myndigheter-



na. Ett utvidgat bemyndigande från riksdagen till regeringen är enligt min Prop. 1986/87: 100 
bedömning en förutsättning för att möjliggöra en decentralisering av be- Bil. 2 

sluts- och genomförandeansvar i lokalförsörjningsfrågor till myndighets-
nivå. Riksdagen bör härigenom kunna koncentrera styrningen av lokalför-

sörjningsfrågor vad gäller långsiktiga mål och investeringsnivåer på grund-

val av långsiktiga rullande investeringsplaner kopplade till de långsiktiga 
målen. Riksdagen skulle härigenom bl. a. ges ökad möjlighet att behandla 

verksamheter och lokaler i ett sammanhang. Större eller på annat sätt 
betydelsefulla investeringsärenden bör alltjämt vara en fråga för riksdagen. 

11988 års budgetproposition avser jag att förelägga regeringen förslag att 
riksdagen ger regeringen bemyndiganden att besluta om investeringar 

inom en ram som riksdagen bestämmer för ett år i taget. Inom gränserna 

för denna fullmakt bör regeringen ges behörighet att besluta om investe
ringar upp till förslagsvis mellan 25-50 milj. kr. per objekt. Detta skulle 
innebära att mer än hälften av investerings volymen för de civila myndighe
terna även fortsättningsvis redovisas objektvis för riksdagen. 

Denna förändring av beslutsunderlaget till riksdagen skulle åstadkom

mas genom att den nuvarande redovisningen av enskilda objekt. som är 
mycket teknisk och detaljerad och som sker först när investeringen är 
aktuell, ersätts med rullande långsiktiga planer över projekt att utföra inom 
en treårsperiod på sätt som sker för närvarande inom försvarsdepartemen
tets område. Detta skulle ge riksdagen förutsättningar att göra långsiktiga 
bedömningar av lokalförsörjningen och investeringsbehovet samt inklude
ra en total redovisning oavsett finansiering eller om behoven tillgodoses 
genom köp, förhyrning eller nybyggnation. 

I särskilda direktiv för de lokalhållande myndigheternas anslagsfram
ställningar för budgetåret 1988/89 bör ges föreskrifter för att möjliggöra en 
sådan förändring av beslutsunderlaget och redovisningen till riksdagen. 

7.5 Regeringen och myndigheterna 

Ett ökat bemyndigande till regeringen skulle tillåta en ändring vad avser 
regeringens styrning och bemyndiganden till myndigheterna. Det bör an
komma på regeringen att i samband med revideringen av den nu gällande 
handläggningsordningcn genomföra en sådan förändring. Förändringen av 
lokalförsörjningsprocessen bör inriktas mot en förändring av ansvars-. 
kompetens- och befogenhetsfördelningen så att lokalbrukande myndighets 
inflytande och ansvar ökar. Likartade regler bör tillämpas för fastighets
köp och förhyrningar som för nyproduktion. Förhållandet mellan regering
en och myndigheterna måste därigenom bygga på att regeringens styrning 
inom ramen för riksdagens bemyndiganden sker mer huvudområdesvis 

och mer utifrån objektens art än som för närvarande utifrån enbart be

loppsgränser för enskilda objekt. Översynen bör även omfatta affärsver

kens bemyndiganden. 
Kopplingen till budgetprocessen bör stärkas och lokalkostnadernas han

tering i budgeten förändras. Chefen för finansdepartementet har tidigare 
redogjort för den försöksverksamhet med detta syfte som skall bedrivas i 
samband med försöken med treåriga budgetramar, under avsnittet särskil

da frågor i bilaga I. 
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7 .6 Avvägningar mellan koncernsynpunkter och den 
enskilda myndighetens synpunkter 

Möjligheter till avvägningar, på myndighetsnivå, mellan olika nivåer ska

pas genom att enskilda myndigheter kan kompenseras om koncernfördelar 
överväger. och att lokalhållande myndigheter ges större frihet att omdis
ponera inom givna ramar. 

Utgångspunkten är att vad som är rationellt för den enskilda myndighe

ten i lokalförsörjningshänseendc normalt även är rationellt för staten i sin 
helhet. I vissa fall kan dock de olika nivåerna behöva vägas emot varandra. 
Förutsiittningar och incitament för de olika rollinnehavarna att tillvarata 
sina intressen m[1stc därför finnas. Detta innebär att de lokalhållande 
myndigheterna får möjlighet att ta engångskostnader och att kompensera 
en merkostnad för en lokalbrukare i de fall när bedömningarna inte sam
manfaller och koncernfördelarna överväger. Samtidigt kräver detta att 
möjligheter till en friare disposition och omprioritering av resurser förelig
ger för de lokalhållande myndighetecna. 

Jag avser att föreslå regeringen att hyggnadsstyrelsen ges en övergri
pande roll för anskaffningen av kont.orslokaler och andra lokaler av gene
rell karaktär för hela statsförvaltningen inklusive affärsverken genom ett 
samrådsförfarande för att dels kunna ta tillvara statens intn:sse, dels kunna 
undvika alt suboptimeringar görs av övriga lokalhållare. 

7. 7 Affärsverkens lokalförsörjning 

Jag avser iiven att föreslå regeringen att affärsverken ges en friare ställning 
gentemot byggnadsstyrclsen iin vad :;om för närvarande är fallet genom att 
nuvarande regler ersätts med ett samarbetsavtal mt:llan parterna. Det hör 
dock särskilt understrykas att detta inte får innebära att affärsverken 
bygger upp en egen kompetens inom byggsektorn utan affärsverkens roll i 
detta sammanhang skall fortfarande vara beställarens gentemot byggnads
styrelsen. Denna ökade grad av frihet innebär att ett mer renodlat kund/le
verantörsförhållande införs på affärsmässiga grunder, vilket i sin tur leder 
till att byggnadsstyrelsen inom ramen för sin uppdragsverksamhet bör ges 
möjligheter att resultatutjämna mellan olika projekt på ett affärsmässigt 
sätt. 

Affärsverken åläggs att följa av byggna<lsstyrclsen utarbetad standard 

vad avser kontorslokaler och andra lokaler som är av generell karaktär 

såsom utbildningslokaler och sekundärutrymmen. Byggnadsstyrelsen fö

reslås få. som jag tidigare redovisat, en övergripande roll för anskaffning 

av sådana lokaler genom ett samråd >förfarande. Statsmakternas styrning 

blir enhetlig oavsett finansieringsform dlcr om behoven tillgodoses genom 

köp, förhyrning eller nyproduktion. 

7.8 Försvarets lokalförsör:.ining 

Intentionerna i försvarets planerings- och ekonomisystem liksom lokalför

sörjningsprocessen inom försvaret :;tämmcr väl överens med mina ut-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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gångspunkter när det gäller en förändrad ansvars- och rollfördelning, men Prop. 1986/87: 100 
en översyn av hur intentionerna uppfylls i praktiken erfordras enligt min Bil. 2 
mening. 

I samband med revideringen av handläggningsordningen avser jag att 

föreslå regeringen att bemyndigandet för överbefälhavaren utvidgas vad 

avser byggnadsinvestcringar inom ramen för försvarsmaktens krigsorgani

sation. Eftersom lokalinvesteringar för försvarsmaktens krigsorganisation 
mer är en del av ett större system än en lokalförsörjningsfråga, anser jag 

det principiellt riktigt att överbefälhavaren får ett utökat ansvar härför. 

Samma bör - som hittills - gälla för ombyggnader. Detta medför vissa 

förändringar i ansvarsförhållandena. En sådan förändring pågår. Samtidigt 

bör fortifikationsförvaltningen få en övergripande roll inom hela statsför

valtningen vad avser anskaffning av anläggningar som erfordrar fortifika

toriskt skydd eller är av befästningskaraktär. 

Bftde lokalförsörjningsutredningen och den särskilda arbetsgruppen har 

konstaterat att andra principer används för kalkylering m. m. inom försva
ret än inom den civila statsförvaltningen. Genom att investeringar inom 
försvarssektorn direktavskrivs medför detta problem vid förmögenhets

och investeringsredovisningen. Eftersom endast driftskostnader debiteras 

lokalbrukarna blir en följd även att hyressättningsprinciperna och redovis

ningen av lokalkostnaderna avviker från den som gäller civila myndigheter 

och hyresmarknaden i övrigt. 
Möjligheterna och konsekvenserna av att tillämpa enhetliga regler och 

principer för hela statsförvaltningen bör prövas i samband med att föränd

ringar görs i fråga om principerna för lokalkostnaderna för de civila myn

digheterna. 
Att utöka fortifikationsförvaltningens roll vad gäller befästningsarbeten 

m. m. inom det civila området ligger enligt min mening helt i linje med den 

allmänna strävan att tillvarata specialistfunktioner och kompetens hos en 

myndighet och undvika dubbleringar. 
Statens riiddningsverk och myndigheterna inom försörjningsberedska

pen, i första hand överstyrelsen för civil beredskap. bör i samband med 
översynen av handläggningsordningcn få program- och lokalhållningsan

svaret för verksamhctsspecifika lokaler. 

7 .9 Civila myndigheters lokalförsörjning 

Syftet med den föreslagna förändringen av ~ystemet för lokalförsörjning är 

att uppnå ett rationellare system sett ur den enskilda myndighetens synvin

kel samt att lokalkostnaderna skall bli en påverkbar och utbytbar del i 
myndigheternas budget. Samtidigt bör systemet säkerställa att koncernför

delarna beaktas och tillvaratas. Styrsystemet kan beskrivas som dels en 
central administrativ styrning (inkl. normstyrning) från byggnadsstyrelsen 

dels en decentraliserad incitamentstyrning från de enskilda myndigheter

na. 
Som jag tidigare nämnt avser jag att föreslå regeringen att omarbeta 

handläggningsordningen för statliga lokalförsörjningsärenden och anpassa 23 



den till respektive huvudområde. För civila myndigheter innebär det att de 
enskilda myndigheternas (lokalbrukarnas) ställning och inflytande för
stärks gentemot byggnadsstyrelsen (lokalhållaren). Ett mer kund/leveran
törsbetonat förhållande bör eftersträvas. Detta kan uppnås genom att 
program- och kostnadsansvar för lokaler åläggs de enskilda myndigheter
na. En avtalsliknande överenskommelse mellan myndigheterna och bygg
nadsstyrelsen, om bl. a. servicenivåer för fastighetsförvaltningen bör infö
ras. För att underlätta detta bör lokalkostnadernas hantering ändras m.:h 
överföring av medel mellan budgetår möjliggöras. Härigenom kan lokal
kostnaden bli en aktiv och påverkbar del i myndigheternas budget. 

De förslag som den särskilda arb(:tsgruppen redovisat och som chefen 
för finansdepartementet behandlat under avsnittet Särskilda frågor (bil. I) 
och under sjunde huvudtiteln innebär följande. En totalhyra aviseras till de 
civila myndigheterna. Den aviserade totalhyran får vid debiteringen endast 
frångås om väsentlig förändring skett av disponerade lokaler. Detta inne
bär att budgeterad och debiterad hyra för de flesta myndigheterna kommer 
att överensstämma. Denna förändring möjliggör att lokalkostnaderna inte 
längre behöver anvisas särskilt under en förslagsvis betecknad post i 
anslaget. I samband med försöken med treåriga budgetramar bör denna 
nya teknik prövas. Vidare bör lokalbrukarnas möjlighet att frånträda dis
ponerade lokaler stärkas och incitamt:nt för lokalbesparingar skapas. Upp
låtelseavtal som är individuellt anpassade bör införas och hyressättningen 
även fortsättningsvis vara marknadsanpassad. 

För högskolesektorn kommer denna utveckling att med nödvändighet 
ske i flera steg eftersom lokalkostnaderna inom sektorn redovisas enligt 
delvis andra principer. I ett första st~g kommer förslag om en förändrad 
hantering och en försöksVerksamhet. Förslagen redovisas under utbild
ningsdepartementets avsnitt som rör högskola och forskning. 

Styrningen av byggnadsstyrclsen föreslås ändras mot mer rambetonad 
och samtidigt åläggs byggnadsstyrelsen att klarare särskiija sina roller som 
servicdcverantör och som myndighd. Chefen för finansdepartementet 
kommer senare under anslaget till byggnadsstyrelsen att ta upp denna 
fråga. 

7 .10 Samordning av den statliga byggnads- och 
anläggningsverksamheten samt fastighetsförvaltningen 

I likhet med lokalförsörjningsutredningen anser jag att det finns bespa
rings- och effektiviseringsmöjligheter inom den statliga byggnads- och 

anläggnings verksamheten samt fastighetsförvallningen och att arbetet med 
att uppnå dessa måste intensifieras. Inom främst byggnadsstyrelsen och 

fortifikationsförvaltningen finns i dag centrala och regionala funktioner 
som är av likartad och gemensam karaktär. På regional nivå förekommer 
vidare viss dubblering av kompetens cch resurser genom au den regionala 
organisationen inom myndigheterna till stora delar sammanfaller. I och 
med utvecklingen mot mera decentraliserade organisationer och en för

skjutning av tyngdpunkten i vcrksam.heten mot förvaltningsskedet ökar 
förutsättningarna för och bchovel av en samordning. 
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Chefen för finansdepartementet kommer senare under anslaget till bygg

nadsstyrelsen under sjunde huvudtiteln att redovisa ett förslag om att 

tillkalla en särskild utredare med uppgift att ta fram ett förslag om ökad 
samordning av den verksamhet som bedrivs av byggnadsstyrelsen och 

fortifikationsförvaltningen samt att förbättra möjligheterna till samverkan 

med affärsverk och andra lokalförvaltare. 

7. 11 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu anfört. 

8 Statsrådsgruppen för datafrågor 

8.1 Bakgrund 

I prop. 1984/85: 220 aviserades att regeringen skulle inrätta en statsråds

grupp som kan bereda långsiktiga och övergripande datafrågor. 
För att statsrådsgruppen skall få tillgång till erforderlig sakkunskap bör 

det vidare enligt propositionen utses en särskild referensgrupp, som repre

senterar de politiska partierna. myndigheterna, näringslivet och arbets

marknadens parter. 
Propositionen behandlades av riksdagen i december 1985. Vad som hade 

anförts om inrättandet av en statsrådsgrupp för datafrågor och en referens
grupp lämnades utan erinran (FiU 1985/86: 5, rskr. 88). 

När det gäller sårbarheten på ADB-området skall statsrådsgruppen en
ligt dt rcgeringsbeslut i januari 1986 få biträde av en samrådsgrupp för 
sårbarhetsfrågor på ADB-området. Statliga myndigheter, kommuner, 

landsting och det privata näringslivet skall representeras i samrådsgrup

pen. 
Dessa tre grupper har inrättats och jag skall i det föijandc redogöra för 

deras uppgifter. 

8.2 Statsrådsgruppen 

8.2. l Datapropositionen 

I datapropositionen framhåller föredraganden att datafrågorna är så mång
fasetterade och till sin karaktär ofta departementsövergripande. Den na
turligaste ordningen är att varje departement svarar för sina datafrågor. 

Vidare anför statsrådet att regeringen kommer att inrätta en statsråds

grupp som kan bereda långsiktiga och övergripande datafrågor. Statsråds

gruppen bör ta över datadelegationens nuvarande huvuduppgifter, nämli

gen att bevaka utvecklingen av datoriseringen, främja kunskapsutveckling

en på området och föreslå åtgärder för att uppnå en positiv utveckling av 

datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll. 

Förutom dessa huvuduppgifter bör statsrådgruppen ha vissa speciella upp-
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giftt:r. Mera långsiktiga sådana uppgifter bör vara att följa utvecklingen av 
infrastrukturens utbyggnad och bn:ddutbil<lningens genomförande på da
taområdet. 

8.2.2 Beslut att inrätta statsrådsgru1~pen 

Regeringen beslöt den 16 januari I :.l86 att inrätta <len aviserade statsd<ls
gruppen för datafrågor under ledning av statsrådet Ingvar Carlsson. 

Av protokollet framgår att grurpen bör ha de uppgifter som anges i 
datapropositionen. Statsrådsgrupp,~n hör vidare vara oförhindrad att ta 
upp även andra långsiktiga eller övergripande frågor rörande datapolitiken 
iin dem som anges i propositionen. Senast den 31 augusti varje år bör 
statsrådsgruppen lämna regeringen en redogörelse för sin verksamhet un

der det föregående budgetåret. 
Den 10 april 1986 beslutade regeringen att civilministern skall fullgöra de 

uppgifter och ha de bemyndiganden som statsrådet Carlsson fick genom 
beslutet i januari. Civildepartementet skall svara för kansligöromålen åt 
statsrådsgruppcn och referensgruppen. 

8.2.3 Sammansättning och arbetsformer 

Med stöd av regeringens hemyndigrnde har jag den 25 augusti 1986 förord
nat arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon, industriminister Thage G. 
Peterson. utbildningsminister Lennart Eodström och justitieminister Sten 
Wickbom att vara ledamöter i statsrådsgruppen (C 1986: DJ för datafrågor. 

Om jag kortfattat skall uttrycka statsrådsgruppens uppgift kan den sägas 
vara "att utarbeta riktlinjer för regeringens arbete på dataområdet i frågor 
som är av långsiktig eller övergripande karaktär". 

I huvudsak avser statsrådsgruppcn att: 
- behandla sådana datafrågor av långsiktig eller övergripande karaktär 

där det är önskvärt med riktlinjer från statsrådsgruppen 
- en eller två gånger om året ha mera samlade genomgångar och diskus

sioner kring bredare frågor som berör data- och kommunikationsområdet. 

8.3 Referensgruppen 

I beslutet om inrättande av statsråd:;gruppen sägs också att i enlighet med 
vad som anfördes i propositionen bör vidare utses en särskild referens
grupp för att bistå statsrådsgruppen. Denna bör bestå av 20-25 personer. 

Enligt propositionen skall referen>gruppen sammanfattningsvis ge stats

rådsgruppen tillgång till sakkunskap, föra diskussioner kring aktuella data

problem och på detta sätt vara ett kontaktorgan mellan regeringen och 

viktigare datapolitiska intressenter. Som framhålls i propositionen för
stärks därmed de skilda intressenternas inblick i regeringskansliets arbete 

med datafrågor. 
Referensgruppen som har inlett sin verksamhet. består av företrädare 

för riksdagspartierna. kommuner och landsting, näringslivet, fackliga orga
nisationer och datainspektionen. Vidare ingår i referensgruppen forskare 

och andra experter. Jag är ordförande i referensgruppen. 
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8.4 Samrådsgruppen för sårbarhet på ADB-området 

Justitieministern har på regeringens uppdrag bildat en samrådsgrupp för 

arbetet med frågor om sårbarheten på ADB-området. Gruppens uppgift 

skall vara att, på uppdrag av statsrådsgruppen för datafrågor. analysera 

sårharhetsfrågor inom ADB-området samt lägga fram förslag till konkreta 
åtgärder för att minska sårbarheten. 

Gruppen består av företrädare för statliga myndigheter. för kommuner
na, för landstingen samt för det privata näringslivet. 

l de arbetsdirektiv som justitieministern har gett (departementsprotokoll 

1986 § :?J9l framgår närmare vilka uppgifter gruppen har. Sammanfatt

ningsvis skall gruppen skaffa sig en översikt över väsentliga säkerhetsfrå

gor för näringslivet och förvaltningen i stort samt över de åtgärder som 

vidtas för att komma till rätta med dessa problem. Samrådsgruppen bör 

vidare koncentrera sitt arbete på viktiga säkerhetsproblem som föreligger 

inom data- och kommunikationsområdet och som myndigheter. företag 

och organisationer inte naturligen arbetar med eller har svårt att lösa. 
Arbetet i samrådsgruppen skall därmed inte ersätta något annat arbete 

som bedrivs i dessa frågor. vare sig i den privata eller den offentliga 
sektorn. 

Chefen för civildepartementet skall i fortsättningen fullgöra de uppgifter 

och ha de bemyndiganden som chefen för justitiedepartementet hittills har 

haft vad gäller samrådsgruppen. 

Jag vill betona att varje organisation som använder ADB har ett eget 

ansvar för datasäkerheten. Samrådsgruppens uppgift grundas på detta. För 

tekniskt säkerhetsarbete. metodfrågor m. m. engagerar sig redan olika ra

tionaliseringsorgan, konsult- och teknikorganisationer varför samråds
gruppen inte normalt behöver ägna sig åt sådana uppgifter. Samrådsgrup

pen skall dock enligt sina arbetsdirektiv hålla sig a jour med ut vecklingen 

och jag räknar med att om det finns viktiga olösta problem eller brister i 

säkerhetsarbetet så kommer samrådsgruppen att behandla detta och rap
portera dem. 

Sarnrådsgruppen bör senast den 27 februari 1987 redovisa ett förslag till 

arbetsplan för sin verksamhet till mig. 
Vidare bör samrådsgruppen senast den 31 augusti varje år lämna mig en 

redogörelse för verksamheten under det föregående året och därvid även 

presentera en översikt över området. 

8.5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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9 Statsförvaltningens ADB-användning 

I enlighet med riksdagens önskemål (prop. 1978/79: 121, FiU 34, rskr. 339: 
jfr även prop. 1985/86: 100 bil. 2 p. 9, FiU 13, rskr. 183) har regeringen 
uppdragit åt statskontoret att efter vissa riktlinjer årligen utarbeta en 
redovisning över statsförvaltningens användning av automatisk databe
handling (ADB). 

I årets rapport ( 1987: 2) Användningen av ADB i statsförvaltningen 1987 

- som publiceras inför denna hudgc:tproposition - presenterar statskon
toret en utförlig översikt och en detaljerad redovisning av större användar
myndigheter, viktigare ADB-tillämp1ingar samt utförliga beskrivningar av 
utredningsarbetet på ADB-området. 

Statskontorets sammanfattning a" rapporten bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 2 .2. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av sammanfattningen av statskontorets rapport ( 1987: 2) 
Användningen av ADB i statsförvaltningen 1987. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 

28 



Bilaga 2.1 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 

Redogörelse för regeringens arbete med 
regelförenkling och delegering 

Justitiedepartementet 

i Rege!Firenkling 

Ett större regelförenklingsprojekt har under budgetåret 1985/86 slutförts 
vid rikspolisstyrelsen (RPSJ. l förordningen (1984: 731) med instruktion för 

rikspolisstyrelsen har RPS bemyndigats att meddela föreskrifter i olika 
ämnen. Föreskrifter som RPS meddelat med stöd av äldre bemyndiganden 

upphörde att gälla den I juli 1986 (övergångsbestämmelserna till polisför
ordningen 1984: 730). Mot denna bakgrund har RPS sett över samtliga av 
myndigheten utfärdade författningar. Även myndighetens allmänna råd 
har setts över. Författningar och allmänna råd som vid översynen befun
nits onödiga har upphävts av RPS. De författningar och allmänna råd som 
bedömts böra finnas kvar har i stor utsträckning skrivits om för att uppfylla 
nu gällande föreskrifter i fråga om form och innehåll. Översynen är nu 

avslutad. 
J promemorian (Ds Ju 1983: 5) Myndigheternas bevakning av statens rätt 

föreslås en förenkling av reglerna om myndigheternas bevakning av sta
tens privaträttsliga angelägenheter (fordringsindrivning), skadereglering. 
affärs- och entreprenadtvister osv. Regeringen har gett riksrevisionsverket 
i uppdrag att göra en utredning i anslutning till förslaget. Verket skall 
redovisa uppdraget i en rapport vid årsskiftet 1986/87. 

Intresset att förenkla regelsystemen beaktas även vid det löpande lag

stiftningsarbetet. 

2 Delegering 

Det nyss nämnda promemorieförslaget (Os Ju 1983: 5) innebär också en 
ddegering av heslutsbefogenhetcr. 

Behörigheten att tillsiitta vissa tjänster vid domstolar har delegerats från 
regeringen till domstolarna. Sålunda har högsta domstolen och regerings
rätten från den I januari 1986 bemyndigats att tillsätta tjänster som revi
sionssekreterare resp. regeringsrättssekreterare. Tillsättningen av tjänster 
som hovrättsassessor och kammarrättsassessor har delegerats till hovrät
terna resp. kammarrätterna från den I april 1986. Delegeringen har skett 
genom ändringar i instruktionerna för dessa domstolar (se SFS 1985: 936, 

1985:937. 1986: lOOoch 1986: IOli. 

Utrikesdepartementet 

i Regc(fiirenkling 

En översyn av utrikesdepartementets normgivning har gjorts under inne
varande är. Eftersom departementet är central_ myndighet i förhållande till 
utlandsmyndigheterna och därmed intar en särställning bland övriga depar- 29 



tement. har det tett sig naturligt alt göra en sådan översyn i samband med 
den allmänna översyn av myndigheternas normgivning som pågår i stats
förvaltningen. Översynen har resuLerat i promemorian (Ds VD 1986: 7) 

Utrikesförvaltningens regelsystem -- Utredning och förslag. I promemo

rian föreslås en skärpning av reglerna om vem som har rätt att besluta 
föreskrifter på utrikesdepartementets vägnar och ett nytt system för kun
görande av sådana föreskrifter. Promemorian remissbehandlas för närva

rande. 
Under utredningsarbetet har också gjorts en inventering av det aktuella 

regelbeståndet. En förteckning över de regler som alltjämt skall gälla efter 
den t juli 1986 har upprättats enligt föreskrifterna i författningssamlingsför
ordningen ( 1976: 725 ). Inventeringsarbetct har lett till att åtskilligt regel ma
terial som blivit föråldrat har kunnat rensas bort. 

2 DeleRering 

Regeringen är inte överinstans i nå~;on större utsträckning när det gäller 
ärenden på utrikesdepartementets område. Frågan om ökad delegering har 
övervägts, men utrymmet för en ~.ådan är mycket begränsat. Antalet 
ärenden med överklaganden är dessutom mycket litet. Detta hindrar inte 
att frågan kan aktualiseras. om det skulle visa sig lämpligt att genomföra en 

ändring. 

Försvarsdepartementet 

I Rege/förenklinR 

Föreskrifterna om samhällets räddningstjänst har varit splittrade på flera 
olika författningar. l prop. 1985/86: 170 föreslås en samlad räddningstj~inst
lagstiftning. 

2 DelegerinR 

Frågor om tillstånd för utlänningar att besöka militära skyddsföremål 
prövades med vissa undantag av r~geringen enligt förordningen (FFS 
1978: 24) om utlännings tillträde till militära skyddsföremål m. m. Förord
ningen har ersatts av förordningen (FFS 1986: 8) om utländska besök vid 
försvarsmakten m. m .. som trädde i kraft den I juni 1986. Enligt den nya 
förordningen är det.försvarsdepartementet som avgör om en försvarsmyn

dighet skall få anordna besök av utlänningar. I vissa fall får överbefälha

varen besluta i fråga om sådana besök. 

I prop. 1986/87: 36 om vissa person.1lfrågor inom försvaret föreslås bl. a. 

att handläggningen av i princip alla överklaganden i personalärenden inom 

myndigheter som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde 
skall flyttas från regeringen till försvarets personalniimnd. 
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Socialdepartementet 

I Rege/jiJrcnkling 

I. I Bemyndiganden för myndigheter att besluta föreskrifter 

En översiktlig inventering av befintliga bemyndiganden i lag eller förord

ning att besluta föreskrifter har skett inom socialdepartementet med ut

gångspunkt i uttag ur rättsdatasystemet. För departementets del inbegrips 
därmed dry"gt 200 av de ca 300 registrerade SFS-författningarna inom 
departementets ansvarsområde. Vid kartläggningen har namnen på de två 

största myndigheterna under departementet, nämligen riksförsäkringsver
ket och socialstyrelsen, använts som sökord. 

Såväl riksförsäkringsverket som socialstyrelsen har sett över sitt regel

bestånd när de upprättat rcgclförteckningar per den 1 juli 1986. De båda 
myndigheternas regelförtcckningar tjänar nu som underlag för fortsatt 
rcgelförenklingsarbete hos myndigheterna och departementet. En första 
genomgång som gjorts i departementet av föreskriftsbemyndiganden tyder 
inte på att det förekommer något större antal outnyttjade eller annars 
överflödiga bemyndiganden. Vissa bemyndiganden som kan synas obe
hövliga hänför sig till äldre lagstiftning som ersatts av annan men som Jcver 
kvar övergångsvis. På andra områden där det finns bemyndiganden som 
kan behöva prövas pågår för närvarande lagstiftningsarbete med inriktning 
på regelförenkling. Som exempel kan nämnas läkemedelsområdet och 
lagstiftningen om handel med alkoholdrycker. 

Inom socialförsäkringsområdet pågår en särskild satsning på myndig
hetsservice gentemot allmänheten i enlighet med ett regeringsbeslut i no
vember I 984. Som ett viktigt led i detta arbete bedrivs ett aktivt arbete på 
olika nivåer för att förenkla regelfloran. Ett mycket stort antal förcnklings
förslag har framkommit i anslutning till en kampanj hos försäkringskas
sorna i Försäkringskasseförbundets regi. En del av dessa förslag har kun
nat genomföras genom ändringar i gällande handläggningsrutiner, vid be
hov under medverkan från riksförsäkringsverkets sida. Andra förslag har 
lett till ändringar i riksförsähingsverkets författningar. Inom riksförsäk
ringsverket pågår samtidigt en omfattande översyn av regelsystemet med 
syfte att begränsa detta och klargöra vad som är verksföreskrifter och 
allmänna råd resp. andra typer av uttrycksmedel. I enlighet med ett upp
drag från regeringen, som lämnades i juni 1985, har riksförsäkringsverket i 

två rapporter hösten 1985 och hösten 1986 gett samlade redovisningar av 
vidtagna åtgärder liksom av verkets planering för översyn av författnings
reglcr m. m. inom socialförsäkrings- och bidragsområdet. I fall då förenk
lingsarbetet aktualiserar ändringar som kräver ställningstagande av rege
ringen eller riksdagen gör riksförsäkringsverket särskilda framställningar 
härom till regeringen. 

Med hänsyn bl. a. till sådana förhållanden som nu nämnts bedömer 
departementet det lämpligt att låta en närmare undersökning av olika 
bemyndiganden ske i första hand samordnat med annat pågående författ

ningsarbete. Ett särskilt tillfälle att granska ett stort antal bemyndiganden i 
förcnklingssyfte ges dock i det inledda arbetet inom departementet med att 
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överföra ett återstående hundratal av departementets författningar till full
text i SFS-registret inom rättsdatasystemet. De bemyndiganden som fång
as upp i sådant sammanhang härrör väsentligen från tiden före år 1977. 
Behovet av översyn gäller också främst författningar från tiden före den 
nya regeringsformens tillkomst. 

1.2 Annat regelförenklingsarbete 

Här kan redovisas ett antal reformi~r på skilda områden som har präglats 

av förenklingssträvanden. 
På hälso- och sjukvårdsområdet avskaffades fr. o. m. april 1986 systemet 

med differentierade avgifter för ålders- och förtidspensionärer vid sjukhus
vård. I stället infördes nya bestä:nmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982: 763) om enhetliga maximerade patientavgifter för dessa kategorier 
(prop. 1985/86: 43. SoU 9. rskr. 98). Bl. a har man därmed kunnat undvika 
besvärande utredningar om patientc:rnas inkomstförhållanden. 

Det system för sjukförsäkringens ersättningar till sjukvårdshuvudmän
nen som infördes fr. o. m. år 1985 innebär att den allmänna sjukvårdser
sättningen grundas på ett enhetligt Jelopp per invånare i resp. sjukvårds

område. I samband med den förlängning som har beslutats under år 1986 
(prop.1985/86: 167, SfU 1986/87: I. rskr. 9) har vissa särskilda ersättningar, 

bl. a. för sjukhusvård och sjuktran>porter, lagts in i den allmänna sjuk
vårdsersättningen. Viss författningsreglering av särskild ersättning har 

därmed kunnat upphävas. 
Inom socialförsäkringsområdet h~.r. bl. a. efter framställningar från riks

försäkringsverket. beslutats ett flertal författningsändringar som medför 
att regeltillämpningen förenklas. 

Reglerna for indragning och nedsättning av sjuk- och föräldrapenning 
har jämkats för att begränsa de försäkrades anmälningsskyldighet gent
emot försäkringskassan (prop. 1985/86: 38. SfU 3, rskr.45). 

Reglerna om allmänna barnbidwg har ändrats så att utbetalning av 
bidraget sker fr. o. m. månaden efter den då rätten till bidraget uppkommit. 
Hittillsvarande anknytning av förmånen till kvartalsskifte, vilken varit 
svårförståelig för många bidragsmottagare, elimineras därmed där den 
vållat praktiska olägenheter lprop. 1985/86: 137, SoU 28. rskr. 350). Reg

lerna om förlängt barnbidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349) har 
fr. o. m. den I juli 1986 förts över till en särskild lag ( 1986: 378) om förlängt 

barnbidrag, som i olika avseenden anpassats till reglerna om allmänt barn

bidrag. Ändamålet med den nya författningsreglcringen har varit att sam

ordna och förenkla den administrativa hanteringen av de båda barnbidrags

formerna (prop. 1985/86: 96, SolJ 28 .. rskr. 350). 
Vissa förenklingar i bidragsförskottslagstiftningen har beslutats att gälla 

fr. o. m. år 1987. En samordning sker hos försäkringskassorna av frågor om 

s. k. umgängesavdrag, vilket får betydelse när den underhållsskyldige och 

barnets vårdnadshavare tillhör skilda försäkringskassor. Vissa krav på 

delgivning av beslut i bidragsförskottsärcnden slopas och en höjning sker 
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av gränsen för det minsta bidragsförskottsbelopp som utbetalas (prop. 

1986/87: 35. SoU 10. rskr. 83). 

Beslut har nyligen fattats om en reviderad tandvårdstaxa. Förändringar

na i den gällande tandvårdstaxan ( 1973: 638) innebär i olika avseenden 

omläggningar i administrativa rutiner hos försäkringskassorna i tandvårds

ersättningsäremlen. Också vårdgivarna påverkas av ändringarna. som på 

det hela taget kommer att leda till förenklingar och förbättringar i den 

tandvårdande verksamheten. 

Frågan om att förenkla och klargöra reglerna om skyldighet att göra 

skatteavdrag och betala socialavgifter bereds vidare i regeringskansliet. 

Som ett led i arbetet på en större reform har nyligen beslutats att fr. o. m. 

år 1987 införa möjlighet att få förhandsbesked i socialavgiftsfrågor (prop. 

1986/87: 16. St1J 4, rskr. 66). 

På vissa områden pågår försöksverksamheter med syfte bl. a. att nå fram 
till smidigare och effektivare regleringar. Sedan år 1986 sker försök med 

flexiblare sjukpenningregler som bättre skall kunna möta rehabiliteringsbe

hoven. Inom ramen för frikommunförsöken prövas verksamhet med en
hetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård 
(prop.1985/86: 38. SfU 3, rskr. 45). På tandvårdsområdct prövas enklare 
förfarande vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården (SFS 

1985: 885). Som ett inslag i arbetet på att underlätta hidragsförskottshand

liiggningen pågår försök hos några försäkringskassor med avsteg från an

nars gällande ordning i samband med fastställelse och jämkning av under

hållsbidrag till barn (rcgeringsheslut I 985-10-17). 

2 De/egeringsarhetet 

Frågan om att begränsa rätten att överklaga till regeringen övervägs fortlö
pande i författningsarbetet inom socialdepartementet. Det gäller såväl i 
fråga om att föra över befintliga ärendegrupper till förvaltningsmyndighet 
eller förvaltningsdomstol som i fråga om att bevaka att nya möjligheter att 

överklaga till regeringen inte tillskapas i onödan. Detta arbete har fått till 
resultat att ett flertal ärendegrupper under senare år har kunnat föras bort 
från regeringens prövning. Med undantag för begränsad tid har inte några 
nya ärendegrupper tillkommit genom ny lagstiftning. 

Under det senaste budgetåret har regeringen genom författningsändring
ar befriats från ytterligare några grupper av ärenden. Bland dessa bör 

främst nämnas överklaganden av socialstyrelsens avslagsheslut i ärenden 

om förstöring av patientjournaler. Sådana överklaganden prövas enligt den 

nya patientjournallagcn (1985: 562) inte av rt:gcringen utan av allmän för

valtningsdomstol. 

Delegering av ytterligare några ärendegrupper kommer att övervägas vid 

beredningen av kommande utredningsförslag framför allt av~eende läke
medelsområdet. 

3 Rik.1d11gen 1986187. I sam/. Nr IOIJ. llilaga 2 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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Kommunikationsdepartemcntct 

I Rege/fiirenkling 

I prop. 1986/87: 5 har föreslagits förenklingar i lagstiftningen om yrkesmäs
sig godstrafik och transportförmedling. Förslagen innebär att behovspröv
ningen vid godslinjetrafik och transportförmedling slopas. Vidare redovi
sas i propositionen överväganden som gäller buss- och taxitrafiken i syfte 
att pfl sikt minska regleringen och förbättra kundservicen. 

Förslagen i propositionen har antagits av riksdagen (TU 7, rskr. 68). 

Ändringarna träder i kraft den I april 1987. 

I prop. 1986/87: 34 om vissa delegeringsfrågor och regelförenklingar på 
vägtrafikens område har föreslagits bl. a. en ändring i lagen ( 1951: 649) om 
straff för vissa trafikbrott så att mindre allvarliga fall av smitning från en 
trafikolycksplats skall kunna beivras genom strafföreläggande. Vidare fö
reslås att straffet för de trafikförseelser, som kan betecknas som ordnings
försedser, ändras från dagsböter till penningböter. Det blir därmed möjligt 
att beivra de flesta förseelser mot vägtrafikförfattningarna genom föreläg
gande av ordningsbot. Regeringen har i samma proposition också anmält 
sin avsikt att upphäva det särskilda straffet för vissa förseelser enligt 
vägtrafikkungörelsen ( 1972: 603) m. n. författningar, bl. a. straffet för att gå 

mot röd gubbe. Dessa förseelser blir i fortsättningen straffbara endast i den 
mån de utgör vånlslöshet i trafik. 

Även förslagen i denna proposition har antagits av riksdagen cru 9. 
rskr. 75). Ändringarna träder i kraft den I januari 1987. 

Översynen av yrkestrafikförfattningarna fortsätter inom departementet. 
Övervägandena torde komma att redovisas under år 1987, såvitt gäller 
vissa delfrågor och i övrigt samband med att en planerad proposition om 
trafikpolitiken föreläggs riksdagen under år 1988. 

2 Delegering 

Antalet till regeringen överklagade ärenden som handläggs inom kommuni
kationsdepartementet brukar vara omkring I 000 varje år. Antalet ärende
typer har beräknats till 125. Ärendena avser vitt skilda författningsområ

den. 
Delegeringsarbetet inom departerr:entet har fortgått i huvudsak i enlighet 

med de planer som redovisades i förra årets budgetproposition 
(1985/86: 100. bil. 2, s. 19-21) Förde större ärendegrupperna kan arbetet 

sammanfattningsvis redovisas enligt följande. 

Ärenden om trafiktillständ fil. fil. 

Antalet överklagade ärenden uppgår varje år till omkring 250. Fdgan om 
ändrade regler för överklagande h~inger samman med utformningen av 

yrkestrafiklagstiftningcn i stort. På den punkten pågår för närvarande -

såsom redovisats i föreg~1cnde avsnitt - en översyn inom departementet. 

Under detta arbete kommer även he~:tämmclserna som gäller överklagande 

att ses över. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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A.renden om lokala trafikföre skrifter 111. m. 
Efter förslag i den tidigare nämnda prop. 1986/87: 34 övertar trafiksäker

hetsverkct med verkan från den I januari 1987 n.:gcringcns uppgift som 
sista instans i ärenden angående lokala trafikföreskriftc:r. Motsvarande 
ändringar görs när det gäller ärenden om vägmärken (vägmärkesförorcl
ningen 1978: I 00 I) och ärenden enligt terrängtrafikkungörelsen ( 1972: 594). 
Genom elen nya ordningen för överklaganden befrias regeringen från om
kring 200 ärenden var:ie år. 

A.renden om körkort m. m. 

I prop. 1985/86: 115 om ändring i körkortslagen ( 1977: 477) redovisades 

vissa förslag till ändringar i körkortsförfattningarna i syfte att avlasta 
regeringen vissa ärendegrupper. Förslagen har nu genomförts och följande 
nya hestämmelser gäller fr. o. m. den I januari 1987. 
- Dispenser från bestämmelserna om förarbehörighet, körkortsåldcr 01.:h 

körkortsförnyelse m. m. avgörs av länsstyrelsen i första instans i stället 
för av tratiksäkerhetsverket. Länsstyrelsens beslut får överklagas till 
trafiksäkerhetsvcrket. Verkets beslut får inte överklagas. Ärenden som 
är principiellt viktiga eller annars har särskild betydelse får dock trafik
säkerhets verket överliimna till regeringen för avgörande. 

- Trafiksäkerhetsverkets beslut i ärenden om godkiinnande av trafiksko
lcchef, utbildningslcdare eller trafikledare får i fortsättningen överkla
gas till kammarrätten i stället för till regeringen. 

- Niir det gäller dispensärenden om utländska körkort har genom en 
ändring i förordningen () 981: 96) om godkännande och utbyte av ut
ländska körkort trafiksäkcrhetsvcrkct blivit såväl ft_\rsta som sista in
stans fr. o. m. den I januari 1987. 

Genom dessa ändringar i körkortsförfattningarna har regeringen befriats 
från ett betydande antal ärenden varje år. 

Tillstånd till lujiflirtsverksamlzet m. m. 

Ändringar i luftfart slagen (! 957: 297) som träder i kraft den I januari 1987 
har gjort det möjligt för regeringen att delegera en stor del av tillståndsgiv
ningen till luftfartsverket. 

Genom svävarfartsförordningen ( 1986: 305) som trätt i kraft den I juli 
1986 har tillståndsfrågor för den nationella trafiken delegerats från rege
ringen till länsstyrelsen i det län där sviivaren skall användas. Länsstyrel
sens beslut får överklagas till regeringen. Regeringen handhar fortfarande 
som första instans tillståndsfrågor som gäller internatiouell svävartrafik. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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finansdepartementet 

I Rege/jiJrenklin1-: 

Regeringen har genom prop. 1986/87: 12 lagt fram förslag om en ny bank
lagstiftning. Lagförslagen har varit 'öremål för en omfattande modernise
ring bl. a. när det gäller språk och disposition. Lagstiftningen för bankak

ticbolag, sparbanker och föreningsbanker har samordnats i större utsträck
ning än tidigare och har gjorts mer cverskådlig. 

Bland konkreta förenklingar i fön;lagct kan nämnas att antalet straffbe
stämmelser har begränsats starkt, frimst med hänsyn till att bankerna står 
under tillsyn av bankinspektionen och att andra sanktionsformer finns. 
Vidare behöver bankerna inte längre till bankinspektionen anmäla alla 
förvärv som görs för att skydda fordringar. Anmälningar skall i stället 
göras i enlighet med föreskrifter utfärdade av inspektionen. För bankaktic
bolagen underlättas utlandsetableringar genom att de får möjlighet att 
inrätta filialer utomlands. Regler om det högsta antalet huvudmän i spar
bank slopas. föreningsbankrörelsen ges ökad frihet att välja den organisa
tionsform som Lir lämpligast. Detta uppnås bl. a. genom att riksorganisatio
nen inte längre regleras i lagen. Det kan också nämnas att det inte längre 
krävs att de centrala förcningsbankernas årsredovisningar skall finnas på 
varje ansluten lokal föreningsbanks kontor. 

Två lagar med bemyndigande för regeringen att me<l<lcla föreskrifter om 
betalnings villkor vi<l bilförsäljning och kreditköp har ersatts av en gemen
sam lag (prop. 1986/87: 27, FiU 7. rskr. 63). 

I början av år 1987 beräknas ett femtiotal pensionsförfattningar kunna 
upphävas. 

I samband med beslut om ändrade skatteskalor och grundavdrag för 
åren 1987 och 1988 genomfördes flera förenklingar. Den mest betydande är 
slopande av sambeskattningen av makars B-inkomster 01.:h som en följd 
därav rätten att utnyttja andra makens outnyttjade underskottsavdrag, 
realisationsförluster och förlustavdrag. Det statliga nollskiktet i skatteska
lan omvandlas till ett grundavdrag överensstämmande med grundavdraget 
vid den kommunala taxeringen. Srnltidigt slopas också två former av 
särskilda tillägg. räntetillägg. vid beräkning av underlag för tilläggsbelopp 
liksom den särskilda rätten till kvittning mellan villaunderskott och kapital
inkomst. Slopande av sambeskattningen av B-inkomster innebär att skat
teuträkningen för de berörda avsevärt förenklas. De nya reglerna skall 
tillämpas fr. o. m. 1988 års taxering (prop. 1985/86: 130, SkU 40. rskr. 332). 

I kompletteringspropositionen fö'eslogs en lång rad förenklingar på 

skatteområdet. Förslagen som antogs av riksdagen (prop. 1985/86: 150, 
SkU 50, rskr.360) innebär bl. a. att garantibeskattningen av fysiska perso

ners fastigheter slopas liksom det extra avdraget från inkomst av schablon

taxerad fastighet som utgör den skattskyldiges bostad. Samtidigt avveck
las beskattningen i andra kommuner än hemortskommunen så att all in
komst i fortsättningen skall beskatta~; i hemortskommunen. Genom dessa 

och det förut nämnda införandet av ett statligt grundavdrag uppnås över

ensstämmelse mellan statlig och kommunal taxering. Vidare slopas den 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 
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individuella beskattningen av bostadsrättshavare samt skatteplikten för Prop. 1986/87: 100 
vittnesersättningar o. d. De nya reglerna skall tillämpas fr. o. m. 1988 års Bil. 2 

taxering. 

I kompletteringspropositionen föreslogs också att de administrativa ruti

nerna kring de allmänna investeringsfonderna och vissa andra fonder hos 

företagen förenklas. Bl. a. slopas registerföringen hos vissa myndigheter. 
Vidare avvecklas en del äldre fonder. Slutligen ändras reglerna om inbetal
ning till riksbanken. Den nuvarande kopplingen till dagen för avlämnande 
av deklaration slopas och i stället införs fasta inbetalningsdagar. 

Det fasta fribeloppet i vinstdclningsskatten höjs fr. o. m. 1987 års taxe

ring från 500 000 kr. till 1 milj. kr. Vid oförändrad vinstnivå kan man räkna 

med att antalet företag som betalar vinstdelningsskatt därmed minskar 

med närmare en tredjedel. 

Som ett led i arbetet med regelförcnklingar på skatteområdet uppdrog 

regeringen i april 1985 åt riksskattevcrket att undersöka förutsättningarna 

för ett nytt system för företagens uppgiftslämnande för beskattningsända

mål. Riksskatteverket skall före utgången av år 1986 avlämna en rapport. 
Reglerna om kvarskatteuppbörd har förenklats genom att redovisning 

och inbetalning av kvarskatt förläggs till ett enda tillfälle mot tidigare två 
(prop. 1985/86: 150. Bil. I, Sk U 50, rskr. 360). På grundval av skatteförenk
lingskommittens betänkande (SOU 1985: 42) Förenklad taxering har rege
ringen i prop. 1986/87: 47 om ändringar i taxeringsorganisationen lagt fram 

ett principförslag till ett nytt taxeringsförfarande som bl. a. innebär väsent

ligt utvidgade möjligheter för de skattskyldiga att få taxeringsbcslut om
prövade. frågan om att förenkla reglerna om skyldighet att göra skatteav

drag och betala socialavgifter bereds för närvarande i regeringskansliet på 

grundval av bl. a. socialavgiftsutredningens betänkande (Os S 1985: I) 

Företagarregistrering - klarare regler för socialavgifter. 

2 Delegering 

I förslaget till ny hank/agst{ftning ges regeringen möjlighet att bemyndiga 
bankinspektionen att medge undantag från vissa föreskrifter. Genom en 
bankrörelseförordning avser regeringen att delegera till bankinspektionen 
bl. a. rätten att i vissa fall ge bankerna tillstånd att förvärva aktier och 
andelar i företag. att stadfästa iindringar i bolagsordningar och motsvaran
de. att ge dispens från kravet pä svenskt medborgarskap och bosättning i 
Sverige för vissa befattningshavare i bank. Till inspektionen delegeras 

också frågor om auktorisation av förvaltare av aktier samt om vissa undan

tag från förbuden för utlänningar att förvärva aktier i fondkommissions

och finansbolag. 
Fr. o. m. den I januari 1987 kommer statens löne- och pensionsverk i 

stället för regeringen att besluta om gratifikationer ur avkastningen från 

vissa fonder. 
Även ärenden om ändring ai• personnummer överklagas i vissa fall till 

regeringen. Frågan om en ändrad ordning för överklaganden i sådana 

iirenden övervägs i regeringskansliet. 1983 års folkbokföringskommittc (Fi 
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1983: 04), som har att se över folkbokföringsrcglerna och utarbeta förslag 

till en helt ny lag om folkbokföring, kommer att överväga om dispensrätten 

i 62 § folkbokföringslagen (1967: 198) skall finnas kvar och om denna rätt i 

så fall kan deh:gcras. 
Statens industriverk (SIND) handlägger flertalet investeringsfondsären

dcn. Regeringen har emellertid prövat ansökningar som gäller investering

ar i fastigheter som skall hyras ut. Li ndcr hösten 1986 har SIND bemyndi

gats alt pröva sådana ansökningar under förutsättning att fastigheten skall 
användas i ett annat koncernföret<'tgs rörelse. Ansökningar kan alltså i 

större omfattning än tidigare göras UI SIND. 

Utbildningsdepartementet 

1 Rege/jårenkling 

En ny skollag ( 1985: 1100) trädde i kraft den I juli 1986. Såsom redovisades 
i 1986 års budgetproposition innebär den nya lagen vissa rege\förcnklingar. 

I samband med följdändringar i en rad förordningar har ytterligare förenk

lingar genomförts. I skolförordningen (1971: 235. omtryckt 1983: 721 ). som 

handlar om grundskolan och gymnasieskolan. har en rad föreskrifter rö
rande bl. a. organisation, skolhälsovård och disciplinära åtgärder mot ele

ver i grundskolan upphävts. Motsvarande förenklingar har gjorts i förord

ningar som reglerar specialskolan, samcskolan och vissa statsunderstödda 

skolor med enskild huvudman. De i bl. a. förcnklingshänseende mest långt
gående följdändringarna gäller särskolan och har gjorts genom särskoleför
ordningen (1986: 573), som trädde i kraft den I juli 1986 och som delvis 

ersatte stadgan ( 1968: 146) angående omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda. I denna förordning tas i nera fall bort de bemyndiganden som 
finns för skolöverstyrelsen att meddela bestiimmclser bl. a. om särskild 
undervisning och anpassad studiegång för elever samt om normalinstruk
tion för tillsynslärare. Vidare delegeras beslutanderätten i vissa fall från 
skolöverstyrelsen till länsskolnämnd·~n eller från länsskolnämnden till sty
relsen för skolan. t. ex. rätten att :nrätta tjänster för lärarvikarier och 

rätten att sätta ner undervisningsskyldighetcn för lärare. 
Enligt riksdagsbeslut skall ett nytt system för timunder\ag och statsbi

drag till undervisningen i gymnasie:;kolan införas den I juli 1987. Med 

anledning av det nya systemet planeras en särskild förordning om gymna

sieskolan. I den skall ingå en rad föreskrifter som för närvarande finns 

spridda på ett femton tal förordningar. Uppläggningen framgår av en den 20 
november 1986 utfärdad förordning ( 1986: 1080) med vissa provisoriska 

föreskrifter om gymnasieskolan. 

I linje med vad som föreslås i skolförfattningsutredningens betänkande 

<SOU 1986: 10 och 11) Enklare skolförfattningar planeras vidare särskilda 

förordningar om grundskolan och vi~sa andra skolformer. I uppdraget för 

studiemedclskommittfo (U 1985: 09) ingår bl. a. att i förcnklingssyfte göra 

en översyn av reglerna om studiemedel och andra former av studiestöd 

enligt studiestödslagcn (1973: 349). 

Prop. 1986/87: 100 
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2 Delegering 

Genom ändring (1986: 460) av 25 kap. 15 s högskoleförordningen 

( 1977: 263 l fastställdes för högskoleområdet principen att beslut av lokal 

myndighet, vilka kan överklagas till central myndighet, inte skall kunna 

föras vidare till regeringen. Detta innebär att från den 1 juli 1986 det endast 

vid tillsättningen av lärarkategorierna ordinarie och extra ordinarie profes

sor är möjligt att överklaga universitets- och högskoleämbetets beslut till 

regeringen. 

Vad gäller skolområdet görs motsvarande undantag för skolledare, me

dan skolöverstyrelsens beslut i övriga tillsättningsärenden som överklagats 

dit numera inte kan överklagas till regeringen. 

Jordbruksdepartementet 

I Rege(fiirenkling 

En översiktlig kartläggning av regeringens bemyndiganden inom departe

mentets ansvarsområde har genomförts. En genomgång har också skett för 

att klarlägga vilka regler som varje bemyndigande har gett upphov till. Vad 

som därvid framkommit ger inte vid handen att det skulle finnas några 

områden inom departementets ansvarsområde där det skulle löna sig att 

som särskilda projekt ompröva bemyndigandena. I stället avses bemyndi

gandcfrågorna tas upp löpande i samband med annat lagstiftningsarbete på 

resp. sakområde. 

2 Delegering 

En betydande del av ärendena med överklaganden inom jordbruksdeparte

mentets ansvarsområde utgörs av ärenden enligt miljöskyddslagen 

(1969: 387). I arbetet med att begränsa antalet ärenden som prövas av 

regeringen har därför självfallet reglerna om överklagande i miljöskyddsla

gen tilldragit sig intresse. I bilaga till förra årets budgetproposition redovi

sades att en promemoria om ändrad instansordning i miljöskyddslagen (Os 

Jo 1985: 3l hade upprättats inom jordbruksdepartementet. I promemorian 

föreslås bl. a. att lkrtalet beslut av länsstyrelsen enligt miljöskyddslagen i 

fortsättningen skall överklagas till koncessionsnämnden för miljöskydd 

och inte till regeringen. Enligt vad som uttalades var avsikten att en 

proposition i frågan skulle föreläggas riksdagen våren 1986. Den 26 juni 

1986 beslutade regeringen emellertid att tillkalla en särskild utredare med 

uppgift att göra en övergripande översyn av hela miljövårdsorganisa

tionen. En ändrad instansordning i enlighet med förslagen i departements

promemorian skulle innebära ändringar av arbetsuppgifterna för flera mil

jömyndigheter. Mot den bakgrunden bör förslaget vila tills den pågående 

översynen har avslutats. 

Prop. 1986/87: 100 
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Arbetsmarknadsdepartementet 

I Rege/förenkling 

På det arbetsmarknadspolitiska mrzrådet pågår inom departementet ett 
arbete med att se över arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368) i syfte att 

skapa en enklare och enhetligare reglering. Kungörelsen. som sedan till
komsten ändrats vid ett stort antal tillfällen, är nu mycket omfattande och 
svåröverskådlig. I anslutning till detta arbete görs även en översyn av 
regleringsbreven med inriktning på att förenkla regler och att avskaffa 

onödig detaljreglering. 
Regeringen har nyligen beslutat om en ny instruktion för arbetsmark

nadsverket i anledning av organisatoriska förändringar inom verket (jfr 
prop. 1985/86: 138). I den nya instruktionen har eftersträvats att utforma 
och disponera bestämmelserna så att det nya regelsystemet blir klart och 

lättillgängligt. 
Arbetsmarknadsverket ingår i försöks verksamheten vid vissa myndighe

ter med treåriga budgetramar. Syftet med denna är alt dels möjliggöra 
fördjupade analyser av verksamheterna med några års mellanrum, dels ge 
myndigheterna planeringsförutsättningar för i första hand förvaltnings
verksamheten under en längre tidsperiod och därigenom förbättra förut
sättningarna för en effektivisering av myndigheternas verksamhet. Myn
digheterna bör samtidigt kunna ges ökad frihet och ökat eget ansvar genom 

minskad detaljreglering och ökad ramstyming. 

På arhetslivsområdet har arbetarskyddsstyrelsen (ASS) under en längre 
tid hållit på att omarbeta sina anvisningar och föreskrifter - utfärdade med 
stöd av den numera upphävda arbetarskyddslagen - till föreskrifter och 
allmänna råd med stöd av arbetsmiljölagen ( 1977: 1160). Detta arbete har 
resulterat i en förenkling av regelbe~tåndet. Antalet författningar har kun
nat nedbringas till ungefär hälften mot tidigare. Genom att de nya föreskrif
terna gjorts funktionsinriktade har d·~n totala regclmängdcn i själva verkt:t 
minskat ännu mer. Reglernas rättsliga status har dessutom gjorts tydligare. 
Omarbetningen är nu inne i slutskedet. ASS fortsatta arbete med uppfölj
ning av sina föreskrifter och användning av konsekvensbeskrivningar i 
författningsarbetet kommer att närmare följas av departementet. 

I arbetsmarknadskungörelsen har genomförts regelförenklingar som be
rör arbetslivsområdet. Här kan nämnas sammanslagningen av två bidrags
former för handikappanpassning i arbetet till en (59 § i kungörelsen). 

Instruktionerna för arbetarskydds~tyrelsen och yrkesinspektionen håller 

på att ses över. Tanken är bl. a. att nsätta dessa instruktioner med en för 

hela arbetarskyddsverkcl gemensam instruktion. 

På det invandrarpolitiska området kan noteras att statens invandrarverk 

(SIV) fr. o. m. den I juli 1986 har fått möjlighet alt vid överklagande 

ompröva och ändra för den enskilde negativa beslut. Regeringen har däref
ter fått färre överklaganden av SIV: s beslut enligt utlänningslagen att 

pröva. Det är troligt att detta till en del beror på den införda omprövnings

möjligheten. Det är dock ännu för tidigt att avgöra om denna tendens 

kommer att stå sig i framtiden. De1: låga antalet från SIV överlämnade 
ärenden med överklagande kan ocks:1 till en del bero på att SIV i ett okänt 
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antal ärenden ännu inte hunnit att ta ställning huruvida omprövning skall 

ske eller ej. 
På arbetsrättens område har lagts fram ett förslag till ny lagstiftning om 

styrelserepresentation för anställda (se Ds A 1986: I). Förslaget innefattar 

regelförenklingar bl. a. så till vida att de nuvarande två lagarna om styrel

serepresentation ersätts av en. En översyn av vissa formella regler i bl. a. 
lagen ( 1982: 80) om anställningsskydd har också inletts inom departemen
tet. Syftet är att skapa enhetligare och mera lättillämpade regler. 

Det kan här nämnas att 1985 års semesterkommitte fått i uppdrag att 
bl. a. undersöka om de regler om ledighet som finns i många olika författ
ningar kan sammanföras till ett mer enhetligt system. 

:! Delegering 

Genom den nya instruktionen för arbetsmarknadsverket har rätten att 
överklaga beslut beskurits. Enligt den nya ordningen får beslut som AMS 
fattar som andra instans inte överklagas till regeringen annat än om detta är 
särskilt föreskrivet. En motsvarande ordning har, genom nyligen gjorda 
instruktionsändringar. genomförts för beslut inom arbetarskyddsverket. 
Vidare har arbetarskyddsstyrclsen givits vidgade möjligheter att över
lämna beslutsrätten vid tjänstetillsättningar till yrkesinspektionen. 

Delcgeringsfrågor i övrigt inom arbetarskyddsverket kommer att över
vägas i samband med den fortsatta översynen av instruktionerna för arbe
tarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. 

Bostadsdepartementct 

i Rege/förenkling 

Den översyn av bostadslånereglerna som aviserades i den senaste budget
propositionen (1985/86: 100, bil. 13 s. 38 ft) har slutförts och resulterat 
bl. a. i att regeringen har utfärdat tre nya förordningar om bostadslån och 
räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus. Förordningarna avser 
nybyggnad, ombyggnad samt handläggning. förvaltning, m. m. av bostads
lån och räntebidrag (SFS 1986: 692-694). Förordningarna trädde i kraft 

den I november 1986. 
Vid översynen har eftersträvats att bl. a. utmönstra överflödiga regler 

och att förtydliga oklara regler. Ett syfte med de nya förordningarna är 
således att det skall bli lättare för dem som skall bygga att se under vilka 
förutsättningar de kan få lån och bidrag och vad de under lånetiden har att 
iaktta. Ett annat syfte är att underlätta hanteringen av låneärenden hos 

kommuner och länsbostadsnämnder. 
De nya förordningarna har vidare medfört en kraftig begränsning av 

bostadsstyrclsens föreskrifter på området. Översynsarbetet i denna del 
kommer att fullföljas genom att bostadsstyrelsen utarbetar handböcker 

med kompletterande information. 

4 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr /00. Bi/alla 2 
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2 Delegering 

När det gäller möjligheterna att begränsa antalet ärenden som prövas av 
regeringen efter överklagande, sker övervägandena i den frågan i det 
löpande författningsarbetet. Här kan nämnas att tillämpningsområdet har 
vidgats för förordningen (1983: 1114) om försöksverksamhet med kommu
nal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i 
bostadshus. Dessutom har försöbpcrioden förlängts till utgången av år 
1987. Enligt förordningen har för närvarande elva kommuner befogenhet 
att i stället för länsbostadsnämndcn fatta beslut i vissa bidragsärenden. Det 
kan anmärkas att regeringen efter ansökan kan besluta att försöks verksam
heten skall bedrivas även i andra kommuner. 

Industridepartementet 

1 Rege/förenk/ing 

Normifruppen. Den till industridepartementet knutna normgruppen (I 

1983: H) har till uppgift att verka för regelförenklingar gentemot näringsli
vet. Dess arbete omfattar i princip dl normgivning som är av betydelse för 
näringslivet och berör därför fler<. departements områden. En särskild 
redovisning av normgruppens arb•~te och resultaten därav kommer att 
lämnas senare i vår i den i bilaga 14 aviserade propositionen om näringspo
litik och behandlas därför ej i detta sammanhang. De förenklingsåtgärder 
som redovisas nedan berör dock s;;,mtliga regler, som är av betydelse för 
näringslivet. 

Tillstånd till utländska förviirl" uv svenska företag m. m. Enligt lagen 
( 1982: 617) om utländska förvärv av svenska företag m. m. krävs i dag i 
princip alltid godkännande av utländskt förvärv av ett svenskt företag. 
Tillståndsärendena prövas av länsstyrelserna och i vissa fall direkt av 
regeringen. Det totala antalet ärenden enligt lagen uppgår till omkring 2 000 
per år. 

Regeringen beslutade i november 1986 att inhämta lagrådets yttrande 
över ett förslag till ändring i lagen. En utgångspunkt för förslaget är att en 
offentlig prövning av utländska förvärv endast är motiverad i de fall när det 
kan antas föreligga ett svenskt skyddsvärt intresse. Ett sådant intresse 
saknas i allmänhet när det gäller mi.ndre företag, varför tillståndsplikten i 
viss utsträckning bör kunna slopas för sådana förvärv. Enligt förslaget 
skall tillstånd sålunda inte längre krävas om det förvärvade företagets 
(aktiebolag, handelsbolag eller rörelse) behållna förmögenhet inte uppgår 
till 100 basbelopp och antalet anställda inte överstiger 10. Den nuvarande 
bestämmelsen om att utlänning skall ha tillstånd för att få sluta avtal om 

svenskt handelsbolag bör enligt förslaget också upphävas. 
Om förslaget genomförs kommer tillståndsplikten att slopas för flertalet 

av de förvärv där tillstånd krävs i dag. 

Ohligatorisk kontroll genom te km sk prorning. Utredningen om kontroll 

av elektriskt materiel (dir 1985: 19) överlämnade i december 1985 betän
kandet (Os I 1986: 1) Effektivare kontroll och underlättad handel. I betän

kandet föreslås att det svenska kontrollförfarandet på detta område har-
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moniseras med motsvarande EG-regler. Det innebär bl. a. att kontrollsys- Prop. 1986/87: 100 
temet blir mer flexibelt. Ärendet bereds för närvarande inom industride- Bil. 2 

partementet. 
I detta sammanhang kan även erinras om att riksdagen nyligen efter 

förslag av regeringen (prop. 1986/87: 8, NU 8, rskr. 36) har beslutat att 

avskaffa den obligatoriska kontrollen av ädelmetallarbeten samt att införa 
vissa förenklingar i kontrollen av mätdon för volym och vikt. 

På området obligatorisk kontroll genom teknisk provning sker en snabb 
utveckling i utlandet mot kontrollsystem som underlättar varuutbytet över 
gränserna. Nationella bestämmelser om obligatorisk kontroll utgör ofta 

s. k. tekniska handelshinder och särskilt inom EG är området föremål för 
ett intensivt harmoniseringsarbete. För att kartlägga utvecklingen i utlan

det och bedöma eventuella konsekvenser därav för Sveriges vidkommande 
beslutade regeringen i februari 1986 att tillsätta en utredning, kontroll
formsutredningen (dir. 1986: 6). Utredningen skall redovisa sitt uppdrag 

före den 30 juni 1987. 

2 Delegering 

Enligt 136 a § byggnadslagen (BL) prövar regeringen bl. a. tillkomsten och 
lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet, som är väsentlig 
för hushållningen med träfiberråvaror. Tillståndsplikten gäller både nyan
läggningar och utvidgning av verksamheter. Under tiden den I juni 1983 till 
den I januari 1986 har regeringen prövat 145 sådana ärenden. Ärendena 
har krävt ett omfattande beredningsarbete inom regeringens kansli. Prak
tiskt taget alla ärenden remitteras till fackmyndigheter och berörda intres
seorganisationer. Antalet remissinstanser är normalt åtminstone 12-14. 

En arbetsgrupp inom industridepartementet har efter samråd med före
trädare för jordbruks- och bostadsdepartementen utarbetat ett förslag (Ds I 
1986: 101 om förenkling av prövningen av träfiberråvaror efter den I juli 
1987, då plan- och bygglagen träder i kraft och byggnadslagen upphör att 
gälla. Gruppen föreslår en viss utvidgning av det tillståndsfria området, 
vilket kommer att leda till färre ärenden. Vissa inskränkningar av remiss
förfarandet föreslås. 

Arbetsgruppen har särskilt övervägt den framtida prövningsordningen 
och därvid funnit att det i fortsättningen bör ankomma i första hand på 
statens industriverk att pröva ansökningar. Endast i fråga om massaindus
trier bör prövningen i första instans ligga kvar på regeringen. I dessa fall 
föreslås dock att industriverket skall bereda ärendena och överlämna dem 
till regeringen med förslag till beslut. Ärendet bereds för närvarande i 

regeringskansliet. 
Prö1·ning enligt 1·attenlagen. Enligt vattenlagen ( 1983: 291) ankommer 

det på regeringen att pröva frågan om tillåtligheten av vissa vattenföretag. 
Genom att regeringens beslut i dessa ärenden föregås av en omfattande 
beredning i vattendomstolen har i praktiken en dubbel hantering av ären

dena förekommit. Möjligheterna att förenkla handläggningen av ärendena 
har på industridepartementets initiativ övervägts av en särskild arbets
grupp med företrädare för berörda departement. Gruppens överväganden 43 



har redovisats i en promemoria (Ds l 1985: 5) Genomförande av planen för Prop. 1986/87: 100 
vattcnkraftsutbyggnad. Bakgrunder; till gruppens arbete var att skapa för- Bil. 2 
utsättningar för att uppnå riksdagens plan för utbyggnad av vattenkraften 
till beslutade 66 TWh/år (prop. IS83/84: 160, BoU 30, rskr. 388, prop. 

1984/85: 120. BoU 25, rskr.364). 
I promemorian konstateras att 1983 års vattenlag innebär att vattendom

stolen skall ta ställning till lämpligheten av ett projekt mot bakgrund av 
dess allmänna planeringsförutsättningar, som fysisk riksplanering, energi

och regionalpolitik. etc. Den i förhållande till tidigare gällande vattenlag 

vidgade ramen för prövningen, innebär att vattendomstolarna skall göra en 
bred och allsidig prövning. Därvid skall enligt arbetsgruppen självfallet 

planen för vattenkraftsutbyggnaden beaktas. Även i de fall domstolen skall 
överlämna ett ärende till regeringens prövning skall en sådan ·'bred be
dömning" göras. Härigenom ges enligt arbetsgruppen möjligheter att mins
ka beredningstiden i regeringskansl:et exempelvis genom att göra en sär

skild remissomgång obehövlig. Tidsvinsten torde enligt arbetsgruppen i 

vissa fall kunna bli betydande. Det får självfallet bedömas från fall till fall 

vilka möjligheter det finns att på detta sätt förenkla hanteringen med 
hänsyn till vad som framkommer i ärendet. 

Undc:r senare tid har det varit mqjligt för regeringen att i några ärenden 

fatta beslut i vattenlagsärenden på detta förenklade sätt. Den förenklade 

ärendehanteringen förutsätter inga förändringar i lagstiftningen. 

Civildepartementet 

I Regclförenkling 

Den I juli 1986 hade civildepartementet ansvaret för 225 lagar och rege

ring.1:fiirf(ltfningar i SFS. Därtill koIT' 16 regeringsfiirfattningar kungjorda i 
statens arbetsgivarverks författnin.gssamling (SA V FS). Denna författ
ningsmängd är den som återstår efter hl. a. de omfattande utrensningar 
bland författningarna på det statliga arbetsgivarområdet m. m. och det 
kyrkliga området som hösten 1985 ledde till att drygt 150 av de författning
ar som då tillhörde departementets ansvarsområde kunde upphävas. 

Arbetet med att rensa ut och förenkla i de återstående reglerna fortsätter 
och inriktas nu mer och mer på att t1stadkomma förenklingar pä områden 

som inte kan avregleras helt. 

Fortfarande äterstår dock beslut om en del obsoleta eller andra obehöv
liga regler. U ndcr hösten 1986 har s~lunda i en förordning ( 1986: 737) om 

upphävande av föreskrifter om offentlig anställning ytterligare sex av 
departementets författningar kunnat upphävas. En författning i SA V FS 

har också kunnat slopas genom ett beslut av regeringen om att avskaffa 

nämnden för vissa omplaceringsfrågor (SAVFS 1986: 10: jfr prop. 

1985/86: 100 bil. 2. s. 10). På det kyrkliga området har ytterligare åtta 

onödiga eller obsoleta författningar kunnat upphävas (SFS 1986: 754). 

Regeringen har nyligen i en lagrådsremiss lagt förslag om vissa lagtek

niska förenklingar av ii1wpr1)v11ing.''.\)'Sfemet vad gäller myndigheternas 

beslut i personalfrågor på det statligt reglerade området rörcnklingarna 
44 



avses träda i kraft den I juli 1987. Förslaget syftar till att göra det enklare Prop. 1986/87: 100 
att avgöra om överprövningen skall ske genom överklagande hos förvalt- Bil. 2 

ningsdomstol resp. förvaltningsmyndighet eller om den skall ske efter talan 

hos tingsrätt resp. arbetsdomstolen. Förenklingarna rör fyra lagar. Ett 

tjugotal regeringsförfattningar kan senare förväntas bli berörda av följd-

iindringar. 

Som ett led i regeringens strävan att minska detaljregleringen av myndig
heterna har myndigheterna genom en förordning ( 1986: 755) om upphävan
de av vissa föreskrifter i allmänna verksstadgan ( 1965: 600) getts befogen

het att själva besluta om utrikes tjiinsteresor. Denna förändring ter sig så 
mycket mer motiverad som de myndigheter som regelmässigt har hehov av 

tjänsteresor utomlands brukar få medel anvisade för sådana resor. 

Flera utredningar som har till uppgift att ta fram förslag till en omform

ning av delar av det återstående författningsbcståndet på civildepartemen
tets ansvarsområde håller på att slutföras. 

När det gäller myndigheternas interna verksamhet har sålunda verksför

ordningsutredningcn (C 1985: 02) till uppgift att överväga hur ett fyrtiotal 

regeringsförfattningar med föreskrifter om de statliga myndigheternas ad

ministrativa verksamhet - främst allmänna verksstadgan (1965: 600; om
tryckt 1986: 755) - skall kunna förenklas och moderniseras. Utredningen 

beräknas lämna sina förslag våren 1987. 
Kyrkofö1fattningsutrcdningen (Kn 1982: 06), som arbetar med sikte på 

att förenkla och modernisera de kyrkliga fö1fattningarna och att ställa 

samman dem till en enhetlig kyrkolagstiftning, och kyrkobyggnadsutred

ningen (C 1984: 01 ), som ser över bestämmelserna om statlig tillsyn över 
kyrkobyggnader och begravningsplatser, beräknas kunna avsluta sina upp
drag före utgången av juni månad 1987. Också den översyn av lagstiftning
en på det kommunala området som nu har kommit igilng inom en arbets

grupp ( C 1986: A) och som har till uppgift att ta fram förslag till en ny 

kommunallag bör kunna leda till en omfattande regelförenkling och en 
bantning av det antal regeringsförfattningar som civildepartementet svarar 
för. Till regelförenklingsarbetet hör också det arbete som bedrivs i särskil
da former för att minska den statliga regelgivningen mol kommuner och 
landsting. Stat-kommunberedningen (C 1983: 02) har bl. a. till uppgift att 

utreda olika frågor om samverkan mellan stat och kommun samt förenkling 
av statliga regler. I detta sammanhang spelar också försöksverksamheten 
med ökad kommunal självstyrelse - det s. k. frikommunförsöket - en 
betydelsefull roll. En särskild redovisning för hur denna försöksverksam

het fortlöper och vilka åtgärder som regeringen har vidtagit har lämnats till 

riksdagen (skr. 1985/86: 165, KU 28, rskr. 319). 
Vad gäller upprensningar och förenklingar i den regelgivning som sker 

hos myndigheter under civildepartementet har regeringen i en förordning 
( 1986: 453) om upphävande av viss;i ekonomiadministrativa föreskrifter 

m. m. åter använt sig av den "solnedgångsteknik" som tidigare med fram

gång använts för myndigheternas regelgivning på det statliga arbetsgivar

området. I regeringens skrivelser 1984/85: 202 (s. 30) och 1985/86: 165 (s. 

14) har lämnats en utförlig beskrivning av solnedgångsförfarandet. Rege

ringens senaste "solnedgångsförordning" ger riksrevisionsverket tiden 45 



fram till utgången av december !986 för att ompröva och vid behov 
förenkla och förnya sju föreskrifter m. m. som verket har beslutat om den 
statliga ekonomiadministrationen. På samma område och på statistik- och 
dataområdena har regeringen samtidigt beslutat en rad regelförenklingar i 
syfte dels att begränsa regelgivningen i framtiden, dt:ls att skapa större 
klarhet i reglernas rättsliga innebörd (SFS 1986: 455 m. Il.: Regeringens 
förordningsmotiv 1986: 5). 

2 Delegering 

Genom den tidigare nämnda ändringen (SFS 1986: 755) i allmänna verks

stadgan (1965: 600) har myndigheterna också getts befogenhet att besluta 
om /iingre tjänstledigheter för all personal. Tidigare måste nämligen rege
ringen pröva frågor om tjänstledigheter som är längre än sex månader för 
arbetstagare som innehar eller uppriitthäller tjänst i en viss lägsta lönegrad. 
Ursprungligen avsåg denna föreskrift bara arbetstagare med tjänster som 
tillsätts av regeringen. Men genom lönegradsförändringar kom reglerna att 
omfatta också arbetstagare som myndigheterna själva anställer. Uppdel
ningen av beslutsbefogenheterna mellan myndigheterna och regeringen har 
alltså genom löneförändringar blivit otidsenlig. Ändringarna i verksstadgan 
träder i kraft den I januari 1987 (Regeringens förordningsmotiv 1986: 9). 

Genom ett beslut i regleringsbrc:vel för budgetåret 1986/87 avseende 
anslaget B 2 Anskafji1ing av ADB-utrustning har gränsen för regeringens 
prövning av investeringar i ADB-utrustning höjts från 2 till 5 milj. kr. 
Överväganden pågår att i samband med att tre-årsperioder införs i budge
teringen. beslut om anskaffning av ADB-utrustning till lägre belopp än 5 
milj. kr. skall flyttas från statskontoret till resp. myndighet. 

De senaste årens beslut om delegering av kyrkliga fiirl'Ciltningsiirenden 

till kammarkollegiet eller domkapitlen har nu börjat ge resultat i praktiken. 
Antalet regeringsärenden av detta ~lag under ett år har minskat med ett 
hundratal sedan år 1982. Arbetet med att ytterligare delegera beslutande
rätten inom det kyrkliga området fortsätter. Således har hösten 1986 ge
nom en förordning ( 1986: 611) om ändring i inrättandeförordningen 
(1985: 915) domkapitlen getts tillstånd att under vissa förutsättningar själva 
få inriitta tjiin.l'ler som komminister och kyrkoadjunkt. Regeringen har 
vidare lagt fram förslag till ändrade bestämmelser om förvaltningen av 
kyrklig jord som innebär en mycket omfattande delegering av ärenden från 

regeringskansliet (prop. 1986/87: 13). Bl. a. föreslås att beslut om försii!i

ning m· kyrklig jord helt delegeras till stiftsnämnderna och kammarkolle
giet. Vidare föreslås att pastoraten g1:s befogenhet att själva besluta om de 

skall hålla tjänstehvstiider åt präster. Genom dessa lagändringar m. m. 

kommer besvär Öl't'r en stijisniimnds beslut endast i undantagsfall att 

prövas av regeringen. 
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Bilaga 2.2 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 2 

Sammanfattning av statskontorets rapport (1987: 2) 
Användningen av ADB i statsförvaltningen 1987 

Statskontoret utarbetar årligen på regeringens uppdrag en redovisning 

över användningen av ADB i statsförvaltningen. 
Statskontorets rapport (1987: 2) Användningen av ADB i statsförvalt

ningen 1987 innehåller en utförlig översikt och en detaljerad redovisning av 

större användarmyndigheter, viktigare ADB-tillämpningar samt utförligare 

beskrivningar av utredningsarbete på ADB-området. 

I denna sammanfattning av rapporten ger statskontoret en kortfattad 

information om användningsområden. kostnader och utrustning samt om 

pågående och avslutat utredningsarbete på ADB-området. 

De sifferuppgifter som står inom parantes avser uppgifter för budgetåret 
1984/85 enligt redogörelsen för år 1986. 

Användningsområden 

De verksamhetsområden inom den civila statsförvaltningen utom affärs

verken, för vilka ADB utnyttjas i större omfattning, är liksom tidigare 
administration av skatter, folkbokföring och exekutionsväsende (huvud

man riksskatteverket) med ADB-kostnader för budgetåret 1985/86 om 280 

(253) milj. kr., administration av arbetsförmedling (arbetsmarknadsstyrel

sen) 166 (136), administration av allmän försäkring (riksförsäkringsverket) 
131 (118), statistikproduktion (statistiska centralbyrån) 85 (85) och admini

stration inom polisväsendet (rikspolisstyrelsen) 76 (68) milj. kr. 
De tio verksamhetsområden som redovisar det största ADB-utnyttjan

det svarar tillsammans för 60 (61) % av de sammanlagda ADB-kostnaderna 

inom sektorn. 
Bland affärsverken är televerket den största ADB-användaren med kost

nader om 417 (482) milj. kr. lnom försvarssektorn redovisar försvarets 
materielverk mest ADB-kostnader eller 106 (52) milj. kr. 

De vanligaste användningsområdena för ADB i statsförvaltningen är i 

ordning efter frekvens generellt administrativt stöd, ekonomiadministra
tion, statistikproduktion, dokument- och ärendehantering och personal

och löneadministration. 
Statskontoret har också särskilt undersökt i vilken omfattning små dato

rer används för generellt administrativt stöd. Det kan konstateras att de 

allra flesta persondatorer inom statsförvaltningen används för ord- och 

textbehandling, kalkylering eller registerhantering. Det är numera också 

vanligt att persondatorerna används som terminaler till andra datorsystem. 

Kostnader 

De totala ADB-kostnaderna inom statsförvaltningen för budgetåret 

1985/86 var enligt myndigheternas uppgifter 2 880 (2 480) milj. kr. Därav 

utgjordes 1600 ( 1 407) milj. kr av kostnader för den civila statsförvaltning- 47 



en utom affärsverken, 971 (881) milj. kr. av kostnader för affärsverken och 
309 (I 90) milj. kr. av kostnader för försvarets myndigheter. 

l kostnaderna ingår kostnader för såväl drift som utveckling. Inom den 
civila statsförvaltningen utom affärsverken var andelen driftskostnader 

85 % och andelen utvecklingskostnader 15 % av de sammanlagda kostna
derna. <En direkt jämförelse med föregående år kan inte göras här, efter

som redovisningssätten för de båda åren är annorlunda.) För affärsverken 
utgjorde driftskostnaderna 72 % och utvecklingskostnaderna 27 % (med 

vissa kostnader ofördelade) och för försvarets myndigheter 85 resp. 15 %. 

Utrustning 

Vid utgången av budgetåret 1985/86 fanns det enligt myndigheternas upp

gifter nästan 40 000 (30 000) termin alcr anslutna till datorer. Dessutom 

fanns det ca IO 000 (6 000) persondatorer och ca 2 900 (2 400) arbetsplatser 
för skrivautomater. Sammanlagt fanns det alltså i statsförvaltningen 1986 

mer än 52 000 (38 000) sådana ADB-utrustningar, varifrån en användare 

kunde utföra automatisk databehandling. De flesta terminalerna fanns vid 

affärsverken, de flesta persondatort:rna vid civila myndigheter och inom 

universitets- och högskolesektorn och de flesta arbetsplatserna för skriv
automater vid civila myndigheter. 

Av hela antalet terminaler i statsförvaltningen (utom universitets- och 
högskolesektorn) vid utgången av budgetåret 1985/86 hade 23 ( 17) % an
skaffats under budgetåret. För persondatorer resp. arbetsplatser för skriv

automater var motsvarande siffror 39 (40) resp. 19 (22) %. 
Av de s. k. basdatorerna hade omkring 60 system med sammanlagt ca 

450 terminaler anskaffats under budgdåret till myndigheter inom den civila 
statsförvaltningen utom affärsverken. Vid budgetårets utgång beräknas 
omkring 85 system ha varit installerade inom denna sektor. Till försvarets 
myndigheter hade ca 75 system av motsvarande typ av utrustning med 

sammanlagt omkring 650 terminaler anskaffats under budgetåret. 
Större delen av beståndet av ADiJ:J-utrustning inom statsförvaltningen 

utgörs av ett relativt litet antal fabrikat. Sålunda svarar sex fabrikat av 
persondator för 76 (72) % av hela antalet och fem fabrikat av skrivautomat 
för 72 (78) % av antalet arbetsplatser för skrivautomat. 

Av annan ADB-utrustning, inkl. större datorer, som anskaffades under 

budgetåret svarade de åtta största fabrikaten för 70 (73) % av hela inköps

värdet inom den civila förvaltningen utom affärsverken. För affärsverkens 

del svarade de tre största fabrikaten för 83 (68) % av hela inköpsvärdet. 

Det totala köpvärdet för ADB-utrustning anskaffad under budgetåret till 

statsförvaltningen utom affärsverken var 504 (557) milj. kr. Av detta be

löpte sig 158 (117) milj. kr. eller 31 (21) % av inköps värdet, på små datorer. 

Vid en jämförelse mellan budgetåren bör man här ta hänsyn till att redovis

ningen av små datorer för budgetåret 1984/85 inte var fullständig. Man bör 

också beakta att enstaka anskaffningar av större datorer kan medföra 

avsevärda förskjutningar mellan budgetåren beroende på när de görs. 

Till affärsverken anskaffades ADB-utrustning under budgetåret till ett 

värde av 266 (378) milj. kr. Redovisningen är emellertid inte fullständig. 
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Behovet av anskaffning av ADB-utrustning till den civila statsförvalt

ningen utom affärsverken är enligt statskontorets anslagsframställning för 

budgetåret 1987/88 avseende reservationsanslaget Anskaffning av ADB

utrustning 389 milj. kr. för budgetåret 1986/87. 568 milj. kr. för 1987 /88, 550 
milj. kr. för 1988/89 och 550 milj. kr. för 1989/90. 

Anskaffningsbehovct för budgetåren 1986/87- 1987 /88 fördelar sig på 

olika kategorier med 19 % ersättningsanskaffningar, 21 % kompletterings

anskaffningar, 18 % anskaffningar till följd av riksdags- eller regeringsbe

slut och 42 % övriga anskaffningar. 

Anskaffningsbehovet för försvaret är enligt överbefälhavarens informa

tionssystem- och datakraftplan 87-92 129 milj. kr. för budgetåret 1986/87, 
118 milj. kr. för 1987/88, 103 milj. kr. för 1988/89 och 78 milj. kr. för 1989/90. 

U tredningsarhete 

I det följande ges en kort sammanfattning av pågående och under budget
året 1985/86 avslutat utredningsarbete. 

Data- och offentlir;hetskommitten (DOK! 

(Användningen av personnummer. Dir. 1985: 27. Tilläggsdircktiv 

1984: 48.) 
Regeringen tillsatte i september 1984 en kommitte för att kartlägga 

användningen av personnummer i samhället. både inom den offentliga och 

den enskilda sektorn. Kommitten har i december 1984 fått tilläggsdircktiv 
(1984: 48J för att utreda frågor om offentlighetsprincipen och ADB. 

Kommitten har även genom regcringsbeslut den 25 april 1985 fått i 
uppdrag att överväga tolkningen av vad begreppet självständig verksam

hetsgren innebär för hälso- och sjukvården samt tillgängligheten till lands
tingens s. k. patientdatabaser. 

Kommitten har i mars 1986 avlämnat betänkandet Integritetsskyddet i 
informationssamhället I. Rättelse och skadestånd. Patientuppgifter i per
sonregister (SOU 1986: 24). Vidare har kommitten i oktober 1986 avlämnat 
betänkandet Integritetsskyddet i informationssamhället 2. Myndigheternas 
försäljningsverksamhet (SOU 1986: 46J. 

SårharhetsheredninKen (SÅRB) 

(Information och rådgivning i frågor om säkerhet och sårbarhet på dataom
rådet. Dir. 1981:48. Tilläggsdirektiv 1984:29.) 

Regeringen tillkallade i juli 1981 en beredning för säkerhet och sårbarhet 
på dataområdet. Beredningen inrättades som en följd av de förslag som 

hösten 1979 lades fram av sårbarhetskommitten (SÅRK). 

SÅRB har i ett samarbetsprojekt med riksdataförbundet (RDF) tagit 

fram en metod för att myndigheter, företag och organisationer själva skall 

kunna analysera sin sårbarhet på ADB-området. Denna s. k. SBA-metod 

presenterades i september 1983. SBA-metoden har senare framställts i en 

kortversion - SBA Kompakt - avsedd främst för mindre företag. SBA-
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metoden finns i sin helhet översatt till bl. a. engelska, franska, tyska, 

norska och finska. 
I september 1983 överlämnades delbetänkandet (Ds Fö 1983: 8) Undan

försd och förstöring av ADB-register. En rapport om Nyckelpersoner i 
datordriften (SÅRB rapport 1983: 12) presenterades under november 1983. 

Under 1984 och 1985 har ytterligare elva rapporter, ett kompendium för 
utbildning inom ADB-säkerhet och sårbarhet samt broschyr- och affisch
material avsedda för skolor tagits fram. En inventering av existerande 
metoder för att hantera ADB-säk1~rhetsfrågor och metodernas faktiska 
användning har gjorts. Denna kartliggning publicerades i början av 1986. 

Samtidigt lade SÅRB fram sin slutrapport Datorer, sårbarhet. säkerhet 
(SOU 1986: 12). SÅRB avslutades därmed. 

Utrednings- och utveck/ingsarbete <rvseende ADB-verksamheten inom den 

allmänna försäkrinKen 

Regeringen gav i juni 1983 riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att i 
samråd med statskontoret och i nära samarbete med försäkringskassorna 
genomföra ett utrednings- och utvecklingsarbete samt en praktisk försöks
verksamhet för att bl. a. få underlag för ett ställningstagande i frågan om 
den långsiktiga inriktningen av ADB-verksamheten inom den allmänna 
försäkringen m. m. 

RFV redovisade i oktober 1983 till regeringen uppläggningen av och 
tidsplan m. m. för utredningen (FAS 90). En lägesrapport lämnades till 
regeringen den I oktober 1984. 

RFV överlämnade i april 1985 en delrapport "Prognos för 90-talct". 
RFV har även överlämnat en lä~;esrapport 2 (september 1985) och en 

lägesrapport 3 (september 1986), vilka i första hand beskriver det fortsatta 
utredningsarbetet. 

FAS 90-utredningens arbete är nu främst inriktat mot den försöksverk
samhet som genomförs vid ett antal lokalkontor. Utredningen planerar att 
lämna sin slutrapport till RFV i december 1987. RFV bedömer därför att 
slutlig avrapportering till regeringen av FAS 90-utredningen sker i början 

av 1988. 

Utredning m·seende studier m· anviindninK av ny teleteknik 

I proposition 1984/85: 158 om vissa telefrågor m. m. behandlas bl. a. frågan 

om försök med avancerad telekommunikation. Med hänvisning till vad 
som anförs i nämnda proposition. uppdrog regeringen i juni 1985 åt telever
ket att, i samråd och samarbete med :;tyrelsen för teknisk utveckling (STU) 

och statskontoret. utreda förutsättningarna för och till regeringen redovisa 
förslag till utformning av studier av användning av avancerad telekommu
nikation. 

Redovisningen till regeringen ägde rum i april 1986 då en rapport över

lämnades från televerket till kommunikationsdepartementet (dnr Il 732/86, 
86-04-25). 
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Utredningens arbetsgrupp föreslår försök inom följande sektorer i sam-

hället 
- utbildning 

- organisationers effektivitet 

- transport och distribution 

- regional informationsförmedling 

- regional företagsutveckling 
- vissa förslag om teknikutveckling. 

Inom sektorerna pekas specificerade projekt ut men det påpekas samti

digt att även andra studier kan vara lämpliga att bedriva. 

Arbetsgruppen föreslår att en samordningsgrupp tillsätts för att i samråd 

med resp. projekts berörda parter ta fram operativa planer och finansie

ringshild som ger besked om på vilket sätt statlig medverkan kan ske. 
Arbetsgruppens förslag biträds i huvudsak, av de tre myndigheterna. 

Utl'ecklingen av .Hatens redovisningssystem 

Regeringen har uppdragit åt riksrevisionsverket (RRVJ att i ett långsiktigt 
perspektiv klargöra i vilken utsträckning statliga myndigheter i sin ekono
miska redovisning borde använda ett gemensamt ADB-system, resp. kun
na medges att utveckla egna ADB-system. 

Detta uppdrag har RRV avrapporterat 1984-12-10 i form av en plane

ringspromemoria. Långsiktig utveckling av statens redovisningssystem 
(RRV, dnr 1984-1073). 

Regeringen har den 29 augusti 1985 uppdragit åt RRV att dels genomföra 

en analys av olika intressenters behov av och önskemål om information om 
statens utgifter och inkomster, dels genomföra en studie med den huvud

sakliga inriktning som finns angiven i RRV: s ovannämnda planeringspro

memoria. 
I en till beslutet fogad, inom finansdepartementet upprättad, prome

moria anges riktlinjer för denna förstudie. 

Ett nationellt inf11rmationsteknologiprogram 

Vid behandlingen av regeringens proposition 1983/84: 8 om ett nationellt 
mikroelektronikprogram framhöll riksdagen att det var angeläget att pro
grammet utvidgades till ett samlat informationsteknologiprogram. Rege
ringen gav i juni 1984 ett antal myndigheter i uppdrag att utarbeta underlag 

för ett sådant program. 
Ett förslag presenterades för regeringen i oktober 1984. 

I skrivelse till riksdagen 1984/85: 218 redovisade regeringen utrednings
förslaget jämte vissa planerade åtgärder. Regeringen framhöll i skrivelsen 

att ytterligare ett antal centrala frågor måste besvaras innan underlag fanns 

för att lägga fram ett informationsteknologiprogram. Ett i huvudsak mot

svarande konstaterande gjordes av regeringen i budgetpropositionen 1986. 

Industridepartementet uppdrog i april 1986 åt statens industriverk att 

kartlägga användningen av mikroelektronik i svenska företag. Uppdraget 

skulle redovisas till departementet i december 1986. 
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Utbildningsprowam inom A.DH-omrädct _f('jr slilt4örm/t11i11ge11 

Regeringen uppdrog i augusti 1985 åt statens institut för pcrsonalutveck

ling (SIPU) alt i samverkan med statskonton;L, datamaskinl·rntralcn för 

administrativ dalahehandlin1-1 (DAf/\), statc.us <1rbetsgivarvc.rk 01:h St;its

konsult All utarheta ett program för kompdcnshöjnndc åtgärder på 

ADH-områdct för statsförvaltningen. 

Uppdraget redovisades i rapport till regeringen i november 1985. 

Utred11i11i: om de pcrso11aladmi11istrativa i1tfnrmatio11ssystcme11 

Regeringen uppdrog i januari I ~J8 l ål slatskontoret all tillsammans 1m:d 

statens löne- och prnsionsverk (SPV) 01:h i kontakt med övriga berörda 

myndigheter utreda dels uppgiftsfördelningcn mellan anslutna myndighc

\c.r 111. Il. i fr~ga om de personaladministrativa informationssyslemen hos 

staten, dels behovet av för slalsförvaltningl"n gemensam persunalstatisrik, 

dels möjligheterna till cl'foklivisering och kl1slnadssänkning i slalens gene

rella löneulräkningssystem (SLÖR). 
Statskonloret och SPV föreslog vid redovisningen av uppdraget art 

rcgl"ringen i en särskild n:gisterförordning om SL.ÖR och del personalacl

ministraliva informationssystemet PT reglerar ansvarsfördelningen mellan 

myndigheterna vad gäller dessa datorbaserack informationssys\cm. Vidare 

föreslogs att SPY får svara för fortsatta effektiviserande och kostnadssän

kande f1tgärder avseende SLÖR. 

Frågan om för- och eftersystem till SLÖR har därefter utretts av SPY. 

Utredningen har avrapporterats i en lägesrapport ( 1984-01-10) och en hu

vudstudierapport ( 1984-04-0 l) Personaladministrativ Information och Rap

portering - PIR - för- och eftersystem till SLÖR. 

Genom beslut ( 1984-12-20) har regeringen godkänt alt SPV fortsätter 

arbetet med utveckling och försöks verksamhet med för- och eftersystemet 

PIR i enlighet med vad som redovisa:; i huvudstudierapportcn. Regeringen 

har också genom beslut samma dag uppdragit åt statskontoret att i samråd 

med SPY och övriga berörda myndigheter följa och utvärdera försöks verk

samheten. 

Försöksverksamheten har av olika skäl blivit försenad jämfört med den 

plan SPY presenterade i sin huvudstudierapport. Statskontoret har därför i 

en rapport ( 1985-12-20) till regeringen, i stället för en utvärdering, redovi

sat det då aktuella läget hos försöksmyndigheterna och de begränsade 

erfarenheter hos dessa som då fanns. 

En utvärderingsrapport kommer <ttt redovisas till regeringen så snart 

tillräckliga erfarenheter föreligger. 

Utrcdninr: om informationsbaser 

I de riktlinjer för datapolitiken som riksdagen godkänt (prop. 1984/85: 220 
och 225, F\U l 985186: 4 och S, rskr. 88 och 89) behandlas frägor om 

informationsdatabaser samt aktivare informationsförmedling från förvalt

ningen. 
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Med utgångspunkt i detta har regeringen uppdragit åt statskontoret att 

göra en inventering av databaser samt ge förslag till åtgärder för samord

ning samt till nya databaser (regeringsbeslut 86-06-05). 

Arbetet bör i en första del omfatta inventering och strukturering och bör 

avrapporteras senast den I december 1986. I anslutning därtill bör en 

preliminär bedömning av samordnings- och utvecklingsmöjligheter redovi

sas. l en andra del bör tyngdpunkten ligga på redovisning av behov och 
fördjupade studier av effektiverings- och standardiseringsåtgärder samt 

förslag till nya användningsområden. Arbetet i denna andra del bör vara 

avslutat senast den 30 juni 1987. 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1987 

Kungl. hov- och slottsstaterna 
(första huvudtiteln) 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde <len 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

A. Kungl. hovstaten 

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

Anslaget är för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 

12450000 kr. 
Jag förordar att anslaget förs upp med 12 850000 kr. i förslaget till 

statshudget för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hans Afaj: t Konungens och det Kungl. Husets hovhällning 
för budgetåret 1987/88 anvisa ett anslag av 12850000 kr. 

• l?J 
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B. Kungl. slottsstaten 

B l. De kungliga slotten: Driftkostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

16384582 
16 375 000 
16 752 000 

Stockholms slott används av ku;1gen och inrymmer representations- och 
kontorslokaler. I Stockholms slott finns bl. a. riksmarskalksämbetet, ståt
hållarämbetet, husgerådskammarcn och Bt:rnadottebiblioteket. Vissa de
lar av slottet visas även för" allmänheten. 

Drott11ingholm.1· slott används av kungen och hans familj som bostad och 
visas för allmänheten. Ulriksdals slott har delvis upplåtits till kansli för 
Världsnaturfonden. Under år 1986 har det även öppnats för allmänheten 
och används för utställningsverksilmhet. Haga slott används som bostad 
för prominenta personer från utlandet, vilka är den svenska regeringens 
gäster. Gripshulms slott utnyttjas som museum och för utställning av en 
del av svenska statens porträttsamling. Strömsho/ms slott visas för allmän
heten. För användningen av hela Strömsholms kronoegt:ndom finns en 
samarbetsgrupp, tillkallad av läns~tyrelsen i Västmanlands län med repre
sentanter för bl. a. byggnadsstyrelsen. domänverket. kommunen och 
landstinget samt Ridfrämjandet. Rosersbergs slott disponeras till större 
delen av statens räddningsverk. De två övervåningarna i slottet har dock 
fått behålla sin ursprungliga kara.<tär och visas för allmänheten. Också 
Tullgarns slott är upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas för närvarande ca 80 lönegradsplacerade 
anställda, varav ca 25 i park- och trädgårdsvård och tolv för lokalvård. 
Härtill kommer ett antal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslc
karaktär. Från anslaget utbetalas vidare andra omkostnader än för fastig
hetsunderhåll av de kungliga slotten. 

Riksmarskalksiimheret har - i anslutning till en framställning från ståt
hållarämbetet - hemställt att 16 653 000 kr. anvisas för driften av de kung

liga slotten under nästa budgetår. 
Vid beräkningen av medelsbchovet har någon löneomräkning av utgifts

posten lönekostnader inte gjorts. Med hänsyn till stigande krav på vis
ningsservice och om omvårdnad vid slotten och mot bakgrund av ansvaret 
för att vidmakthålla det unika kulturarv som slotten utgör har ståthållaräm
betet inte funnit det möjligt att fastställa en treårig besparingsplan. Utgif

terna under anslaget domineras hell av lönekostnader, och den standard på 
underhåll. säkerhet och visningsservice som kan lämnas är helt beroende 

av den anställda personalens tjänster. Ämbetet har emellertid bedömt det 

möjligt att för budgetåret 1987/88 framlägga ett förslag till anslagsäskande 
som innebär en reell minskning om ca 2 %. Detta har möjliggjorts genom 

omfördelningar och en bcgriinsad i1öjning av intäkterna under uppbörds

medel. 

Det beräknade medelsbehovet för drift av de kungliga slotten framgår av 

följande sammanställning: 
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Utgifta 
Löm:kostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Parkers och trädgårdars under
håll 

lnko111ster 
U ppbördsmcdel 

Nettoutgift 

Fiiredragandens överväganden 

Anvisat 
!986/87 

9856000 
:Il 000 
67000 

6030000 
614000 

782000 

17 380000 

I 005000 

16 375 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Före
draganden 

+359000 
+ 2000 
+ 2000 
+ !5000 
+ 36000 

+ 23 000 

+437000 

+ 60000 

+377000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till De kungliga slotten: Dr(ftkostnader för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 16 752 000 kr. 

B 2. Kungl. husgerådskammaren 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

4621993 

4 750000 

5 052000 

Husgerådskammarens uppgift är att svara för underhåll och vård av de 

konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten som tillhör 

staten men disponeras av kungen, att vetenskapligt bearbeta samlingarna 

samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samlingarna 

för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren de 

Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler. konst och konst

hantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket. Slutligen biträder hus

gerådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. 

Under detta anslag avlönas ca 30 lönegradsplacerade anställda. 

Riksmarskalksiimhetet har - i anslutning till en av husgerådskammaren 

gjord framställning - redovisat ett medelsbehov för husgerådskammaren 

för budgetåret 1987/88 av 4 823 000 kr. Vid beräkningen därav har ingen 

löne- eller prisomräkning företagits. I beloppet har däremot inräknats ett 

engångsanslag av 170 000 kr. för förnyelse av elinstallationerna i ett antal 

ljuskronor på Stockholms slott. 

Det beräknade medelsbehovet under nästa budgetår framgår av följande 

sammanställning: 

Prop. 1986/87: 100 
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Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Nyanskaffning av textilier 
Omkostnader för 

Bernadottebibliotekct 

Inkomster 
Uppbördsmcdel 

Nettoutgift 

Anvisat 
1986/87 

~ 930000 
19000 
17000 

432000 
295000 
110000 

43000 

ol846000 

96000 

·'750000 

Beriiknad ändring 1987/88 

Före
draganden 

+208000 
+ I 000 
- 7000 
+ 18000 
+ 105000 
- 25000 

+ 2000 

+302000 

+302000 

Riksmarskalksiimbetet tar i detta sammanhang upp en särskild anslags
fråga avseende bidrag till kostnadema j('ir restaurering m· kungliga kistor i 
Riddarlw/111skyrka11 till en beräknaj kostnad av totalt ca 1.2 milj. kr. De 
redan påbörjade rcstaureringsåtgäderna har bekostats av fonderade vis
ningsmedcl som står till riksmarskalksämbctets förfogande. Med hänsyn 
till projektets av riksantikvarieämbetet vitsordade karaktär av riksangelä
genhet finner riksmarskalksämbetel det befogat att staten bidrar till täck
andet av kostnaderna och föreslår att 200000 kr. anvisas för ändamålet 
under vartdera budgetåret 1987/88 och 1988/89 samt att beloppet tas upp 

såsom en siirskild post under anslaget till husgeddskammarcn. 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Min bedömning av medelsbehovct framgår av sammanstiillningen i det 
föregående. Därvid räknar jag meden engångsanvisning under anslaget av 

170 000 kr. för åtgärder beträffande ljuskronor på Stockholms slott. Där
emot beräknar jag inte några särskilda medel för restaurering av kistor i 

Riddarholmskyrkan. 
Jag hemställer att regeringen förc~lår riksdagen 

att till K1111gl. l111sgerädskammare11 för budgetaret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 052 000 kr. 

Vid bifall till mina förslag till meddsberiikning för nästa budgetår kom

mer första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1987/88 att uppg<°t till 

34 654 000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för budgetåret 

1986/87 anvisade beloppet med I 079000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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Register Prop. 1986/87: 100 
Bil. 3 

sid Anslag kr. 
A. Kungl. hovstaten 

I. Hans Maj: t Konungens och det 

Kungl. Husets hovhållning 12850000 

B. Kungl. slottsstaten 
., De kungliga slotten: Drift-... 

kostnader 16752000 
3. Kungl. husgerådskammaren 5 052 000 

21804000 

Totalt för kungl. hov- och 

slottsstaterna 34654000 
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Bilaga 4 till budgetpropositionen 1987 

Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) 

-----------------------------

Översikt 

Justitiedepartementet svarar för hcredning av lagstiftnings:irenden ptt 

milnga omraden a\ samhiillslivet. 

Till _justitiedepartementd hi_ir polisen och [1klagardsendet, domstols

verkct, de allmiinna domstolarna. de allmiinna förvaltningsdomstolar

na. bostadsdomstolen. hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsnämn

derna. de allmiinna adn1katbyr<ierna. kriminalv[1rden och brottsföre

byggande rådet. Inom departementets område faller ocks<'1 den verksam

het som utövas a\ _justitiekanslern. datainspektionen, bokföringsn:imn

den och brnttsskaden:imnden. 

Utgifterna inom justitiedepartementets omrC1de beriiknas under bud

get<lret 19~7 88 komma att öka med J21.5 milj. kr. till 10 329.8 milj_ kr. 

Budgetförslagets hurndsakliga inriktning 

Huvuddelen av verksamheten inom justitiedepartementets vcrksamhets

omdde avser uppgifter som direkt eller indirekt regleras genom lagstift

ning. Myndigheterna har hegr:insade möjligheter att sjiilva p~m.:rka 

verksamhetens omfattning. Denna bestiims till stor del ytterst av brotts

utvecklingen od1 inom de olika delomr;ldena av sJdana raktorer som 

antalet anm:ilda brott, mängden anh:ingiga m<'tl och dessas sdrhetsgrad 

samt inom kriminalv<'trden av antalet utdömda frihebstraff och straffti

dernas l:ingd. 

De förslag till anslag inom _justitiedepartementets omdde som liiggs 

rram fiir hudget<'tret 1987 88 präglas av stor i\terhttllsamhet. 

Polisen och åklagarväsendet 

Anslaget för rikspolisstyrelsen har bcriiknats med utg{rngspunkt i huvud

förslaget. För den lokala polisorganisationen tilliimpas dock inget hu

\'udförslag. 

Inom polisv:isendet finns vissa verksamhetsgrenar som m:1ste priori

teras framför andra_ Det g:iller främst kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten, narkotikabrnttsligheten och v:°lldsbrottsligheten_ I bud

getpropositionen har medel her:iknats fiir ytterligare 20 polismanst_ifos

ter för heLirnpning av den ekunomi~ka brottsligheten och for ytterligare 

50 tjiinster med sikte p:1 bck:irnpningen av vttldsbrottsligheten. Satsning-

I R1k,tf11gc11 /V.l'n X 7
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ar gör> p:1 förhiittrad uthildning, p<'1 utrustning 11ch p:1 infLirmationshc

handling. 131.a. anslCts 25 milj. kc. för datur för fingera\·trycbidentific-

ring. 

Det föresUs att 150 p0lisaspir:intcr r:1r tas in p:1 pl1lishögskolan. 

Aklagardscndct tillförs för budgett1ret l9X7.·XX inga nya tjiinstcr. 

Domstols,·äsendet 

Domstolarnas arhetsl:ige :ir fortfarande an~triingt. Anslagen till dL1tn

stolsvii>cndet har diirför i huvuösak herjknats utan tilliimpning a\· hu

vudförslaget 

Kriminalvården 

Beljggningen vid kriminalv[ird~anstalterna och de allmiinna hiiktena 

har under budgct~\ret 1985186 legat p~t samma nivå som föregående 

hudgett1r. 

Ersiittningen till de intagna för arhete och studier höjs. 

förslag presenteras om ett effåtivare utnyttjande av anstaltsorgani

sationen. 

Under år 1986 har nya lokalan>talter färdigställts i G~ivlc, Malmö och 

Stockholm (Fiiringsö). 

Sammanfattning 

Föriindringarna inom justitiedepartementets omr~!lk i förhållande till 

budgetåret 1986187 framgår av följande sammanstiillning. Beloppcn 

anges i milj. kr. 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet ~ m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendet 
0. Oomstolsväsendet c.m 
E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m. m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Anvisat 
1986/87 

73. 1 
5 733, 4 

237. 0 
1 526,8 
1 8%,2 

311.2 
:Z5, 9 

11)5, 7 

su~<Ja för justitiedeparte~entet 10 008. 3 

Förslag Förändring 
1987/88 

76,9 3, 8 
5 987, 6 t 204.2 

308,0 21,0 
1 540, 0 13,2 
1 933, 9 38, 7 

323,6 + 12.4 
27, 8 + 1, 9 

132. 0 26.3 

10 329.8 ' 321,5 
-------- ___ .. 
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.I ustitiedepartementet 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

I Lagstiftningsfrägor 

I. I Inledning 

Det ankommer pä_iustitiedepartemcntet att hercda lagstiftningsfdgor pt1 

rn;"111ga omddcn. Fiir..;t och fr:imst hör niirnnas grundlagarna. Departe

mentet handliiggcr ocks;"1 i Ö\Tigt en \'iktig del av den lagstiftning som 

rq;lerar de enskilda medborgarnas förht11iande till staten och andra 

offentliga organ. Hit hör hl.a. straftlagstiftningen och regJerna om flir

f;1randet vid \:tra domstolar. Ftt annat hetydclsefullt omdde är lagregler 

l1fll enskildas inbördes förh:1!1anden. t.cx. inom familjeriittcn, körriittcn 

och upphovsriitten. 

För lagstiftningsarbetet p;"l dessa liksum p[1 andra omrt1den giiller 

n~1turligtvis samma mttl som för det politiska arhetct i övrigt. Trygghet 

(JL'h riitt\ isa i'iir medhl1rgarna. jiimlikhet och solidaritet samt effektivitet 

i den nffentliga f'iirvaltningen iir hegrepp som dilrvid kommer i blick

punkten. 

Lagstiftning iir ett \'iktigt medel i sarnhiillsbyggandet. Inte minst med 

hiinsyn till det uttalade önskem;llet att minska regelmiingden i samhiillet 

~ir det <\ andra sidan angebget att man inte överskattar lagstiftningens 

betydelse. Lag~tiftning hör an\'iindas med urskillning tH.:h endast i 1·a11 d;l 

den hedöms s(1rn nöddndig eller i varje fall som det biist verksamma 

medlet för att man skall n{1 det m[tl som har satts upr. 'Jiir det sker, mt1ste 

lagarna utformas s;i att man S:i Ungt möjligt kan förutse resultatet i 

tilliirnpningen och <i att lika fall behandlas lika. 

Jag :irnnar i detta avsnitt beri'ira n~igra av de viktigare lagstiftnings

iirenden som :ir aktuella för n:irvarande. StraffriittSll!l1r:1det kommer jag 

t!liek att behandla hurndsakligen i det följande avsnittet om åtgiirdcr 

mot brott. 

I detta sammanhang vill jag <irskilt framh[1lla att sarnhiillsekonomis

ka och statsfinansiella aspekter givet\·is mihte heaktas iivcn i lagstift

ningsarbctct. I rnrsta hand 1·~1r detta till konsekvens att lagstiftningen hör 

utformas st1 att man i möjligaste m~1n undviker alt helasta staten och 

kommunerna med iiL1de kostnader. I \·issa fall kan det ocks~I hli nöd

\iindigt att genomfiira lagiindringar i syrte alt t1stadkomma angeliigna 

besparingar. Ö\·cr huvud laget iir tkt angeliiget att man tar till \·ara alla 

möjligheter att rationalisera och dfrktiviser;1 verbamheten inom riitts

\"iiscndet. 

J>rop. l9X6iX7:100 
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Detta f:lr dod. inte leda till att 1<ittssiikerheten eller medborgarna~ 
kra\' pti rimlig ~ervice fr~1n de riittsv{1rdande myndigheterna äsidosiitts. 
Sjiilvfallet rn;bte man i lagstiftningen str:iva efter riittstrygghet fi"ir de 
enskilda medborgarna i alla a\··;eenden. Hiiri ligger nck<i att det m:1ste 
finnas rni.i.iligheter att effektivt beLimpa brottsligheten. Tryggheten fi.ir 
enskilda miinniskor till liv. h:ilsa. integritet och perSLlnlig egendom 
m~1ste iiven hiir tillhöra de grundl:iggande mCtlen. 

Stora delar av lagstiftningen p<l centrala riittsomrt1den. t.e.\. inom 
familjeriitten och p<I det konsumentriittsliga omr[1det. har tillkommit i 
nordiskt samarbete. Detta har resulterat i att vi p~1 !lera omdden har 
överensst:immande lagregler i de nordiska liinderna. Denna riittslikhet 
iir enligt min uppfattning av stc,r betydelse. Vikten av att lagstiftningen 
s{1 li\ngt möjligt iir densamma i de nordiska Hinderna har ock:i{1 ökat i takt 
med den tilltagande flyttningen över grfoserna. Det finns diirför anled
ning att vidmakth[tlla ett niira nordiskt ~amarbetc p~1 lagstiftningsomd
det. 

De nordiska justitieministrarna har nyligen beslutat att i större ut
striickning :in hittills inrikta det nordiska lagstiftningssamarbetet pt1 
behovet av lagstiftning i ett mer långsiktigt perspektiv. Det giiller bl.a. 
den automatiska databehandlingens betydelse för lagstiftningen. even
tuella lagstiftningsbehov p;'\ aktiebolagsriittens omddc och de skade
ståndsrjttsliga reglernas framtida funktion pä personskadeomrädet. 

Inom justitiedepartementet har vidare päbörjats en aktivitet l'ör att 
fortlöpande utvärdera lagstiftning som har varit i kraft n{1gon tid. I detta 
syfte har under clr 1986 h{tllits :;.k. hearings med berörda myndigheter 
och organisationer m.fl. för att departementet skall rn del av erfarenhe
terna av 1981 års hemförsiiljningslag. 1982 t\rs namnlag och 1984 {1rs lag 
om fastighetsmiiklare. För motsvarande iindam<ll har en enkiit siints ut 
med fr{1gor rörande tilltimpningen av 1982 {ns lag om anordnande av 

visst automatspel. Vissa andra utviirderingsfrågor kommer jag att beröra 
i det följande. 

Justitiedepartementet har nyligen överlagt med företr~idare för den 
rättsvetenskapliga forskningen om en ökad samverkan. Denna frtiga 
behandlades vid en konferens i november 1986. varvid ocks;l företriidare 
för bl.a. domstolar. advokater. ~1\lagarc och polisen var niirvaranck. Vid 
konferensen diskuterades iiven friigLlr som rör den juridiska utbildning

en. 

1.2 Grundlagsfrågor m.m. 

Sedan ,'l.r 1984 arbetar en parlamentarisk kommitte med att utreda cen

trala fdgor om folkstyrelsens villkor. Utredningsarbetet syftar framför 
allt till att förbiittra medborgarnas möjligheter att gi.ira sitt intlytande 
giillande i politiken, att stärka riksdagens stiillning som centralt politiskt 
forum och att skapa ökade förutsiittningar fi.ir handlingskraftiga rege

ringar. En viktig uppgift för kommitten iir att överviiga t1tgiirder för att 

effektivisera och vitalisera riksd;1gens arhete. Kommitten skall ocksä ta 
upp bl.a. fdgor om den gememamma valdagen och mandatperiodens 
liingd liksom fdgor om valkretsindelningen. Genom tilliiggsdirektiv har 
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kommitten fått till uppgift att l:igga fram förslag m.::d syrte att nWt\erka 
ett kringg:1ende av den s.k. sm~0

1partispärren. 

Kommitten har under 1986 gett ut dels en rapport om \·alsystemet i 20 
liinder (Os Ju 1986: I), deh tre undersökningar av riksdagsledamöternas 
arhete i och utan l"ör riksdagen (SOL 1986 :27). dels ett delhetiinkancle 
(SCH! 198<1:28) Folkstyrelsen under krig och krigsl"ara. I heUnkandet 
föresl{1s \'issa jw;teringar av I J kap. rt:geringsformcn. Remissbehand
lingen av betiinkandet h~1r avslutats. Arendct bereds i departementet 
tillsammans med ett förslag till ny lagstiftning om de offentliga organens 
\'erksamhet under krig och krigsfara (se avsnilt 1.15). Avsikten iir att en 
proposition skall l"i.ireläggas riksdagen under \·:1ren 1987. Kommitten 
riiknar med att avl~imna sitt slutbetiinkande under februari 1987. 

Frägan om förstiirkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna har 
utretts av yttrandefrihetsutredningen, som i sitt huvudbetiinkande (SOL 
1983:70) Viirna yttrandefriheten har lagt fram ett l"örslag till yttrandefri
hetsgrundlag. Utredningen avliimnar i dagarna sitt slutbetiinkande med 
förslag till följdlagstiftning. 

Regeringen beslutade den 27 november i t1r en lagrädsremiss med 
anledning av utredningens huvudbetiinkande. Förslaget i remissen in
nebiir bl.a. att samma slags grundlagsskydd som bestiimmelserna i tryck
frihetsförordningen ger tryckta skrifter skall införas ocksä för yttranden 
som framförs offentligt med hjiilp av vissa andra medier. Skyddet skall 
nmfatta radio- och TV-program. filmer och videogram samt ljudupptag
ningar. Bestiimmdserna skall tas in i tryckfrihetsförordningen. Jag räk
nar med att en proposition skall kunna föreliiggas riksdagen i början av 
:1r 1987. Tanken iir att förslagen skall träda i kraft den I januari 1989. 

Riksskattcverket har i en promemoria om erfarenheterna av 1985 <'1rs 
allmiinna val föreslagit vissa ändringar i vallagstiflningen. I vissa delar 
har promemorian överliirnnats till folkstyrelsekommitten. Övriga delar 
av promemorian remissbehandlas för niirvarande. 

1.3 Offentlighet och sekretess 

Niira samband med yttrandefriheten har rrincipen om allmiinna hand
lingars offentlighet. Offentlighetsprincipen begriin,as genom regler om 
sekretess. En ny sekretesslag antogs av riksdagen <'1r 19~0. Lagen innefat
tar en samlad reglering av sekretess för allmiinna handlingar och tyst
nadsplikt för offentliga funktioniirer. Lagens till:impning följs med stor 
urpmiirksamhet fran justitiederartementets sida. Med hiinsyn till iim
nesomddets natur liiggs förslag till iindringar i regleringen fram fortlö
pande i m{111 av hehov. 

Den I januari 1987 triider tlera iindringar i kraft. 131.a. f~\r vissa upp
gifter om offentliga funktioniirers pen;l1nliga förht1llanden etl biiltre 
sckretesskydd iin för niirvarande. Sekretess införs för uppgifter i polisens 
vapenregister. Vidare har vissa ändringar beslutats J'iir att förbiittra möj
ligheterna till effekti\a insatser mot spridning av sjukdomen AIDS. 
Ytterligare iindringar kan hli aktuella under 1987, bl.<t. med anledning 
m riksdagens beslut om JO-iimbetet (KL 1986/~7:2. rskr _,). Denna 
fråga bereds för niirvarande i departementet. 
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Offentlighetsprincipen-; til lärnpn i ng på i\ D B-upptagni ngar har under Prop. 1986,: 87: 100 
senare år gett upphov till en del s{1väl teoretiska som praktiska prohlcm. Bil. 4 
Dessa fdgor utreds av data- och offcntlighetskommitt0n. som ocks:1 
utreder frttgan om anviindningcn av personnummer. En primär uppgift 
för kommitt0n iir alt ta stiillning till om de grundliiggande begreppen i 
tryckfrihetsfi.ir(irdningen iiven i forts:ittningen kan andndas som grund 
fiir offentlighetsprincipens tilliimpning p<'t ADB-upptagningar. Kom-
mitten liverliimnade i fehruari i [ir sitt första delhetiinkande (SOU 

I 'J::<6:::'4) lntegritehskyddet i i;1formation.,samh:ilkt I. I hetiinkandet 
liiggs fram förslag till iindringar i datalagen, skadest<'1ndslagen och se
kretesslagen. Förslagen giiller bl.a. den enskildes möjligheter att Li riit-
telsc och skadestånd niir datorbaserade personregister innehäller upp-
gifter som iir oriktiga eller missvisande. Förslagen giiller ocks{1 den 
enskildes skydd niir patientuprgifter liimnas till olika personregister 
inom hiilso- och sjukvärdcn. lktiinkandet har remisshehandlats. Inom 
departementet förhereds fi)rslag ptt grundval av hetiinkandet. Avsikten 
iir att de skall liiggas fram under dn:n 19R7. 

Kommunalföretagskommitten har i sitt sluthetiinkande (SOU 

1983 :61) Handlingsoffentlighet utanför myndighehonl!"~tdet föreslagit 
att offentlighetsprincipen i viss utsträckning skall hli tilbmplig ii\en hos 
privatriittsliga organ som har tillagts statliga eller kommunala flirvalt
ningsuppgifter. Efter remissbehandling har betiinkandct till den del det 
herör kommunerna liimnats över till stat-komrnunhcredningen. Bered
ningen har i juni 19::<5 avgett hetiinkandet ( Ds C I 9X5: 13) Kommunala 
företag. Det hetiinkandet har n~missbehandlats och Ö\'crv:igs nu inom 
ci vi !departementet. 

Återstäende delar av hctiinkanclet behandlas i den ny~s niimnda lag
ddsremissen om ett förstiirkt grundlagsskydd för yttrandel"rihcten 
m.m. förslaget innchiir att prin•:ipen um allmiinna handlingars offent
lighet ges ett vidare tilliimpningsomr;hfe utanför myndighctssektorn. 
Den skall niimligen giilla ocksil hos vissa aktiebolag. föreningar och 
stiftelser som pä statens uppdng handhar rl\rvaltningsuprgirtcr som 
innefattar myndighctsutörning eller liknande. 

Slutligen kan i detta sammanhang niirnnas att det i en departements
promemoria frttn justitiedepartementet om ny hrottsregisterlagstii"tning 
har föreslagits att enskilda perscner skall kunna L\ del av uppgirter om 
sig sjiilva som förekommer i polisens hclastningsrcgister. Beredningen 
av detta ärende pil.går inom derartementet. 

1.4 Större rättstrygghet och i'lkad integritet för den enskilde 

Ett av de viktigaste m:\len för lagstirtningsarhetet iir riittssiikerhet och 
riittstrygghet i övrigt rör de enskilda mcdhorgarna. Dessa aspekter iir 
viigledande i mfoga lagstiftning,iirenden. 

Tv;lngsmedelskommitkn avli:mnade (ir 1984 sitt slutbetiinkande 

(SOL! 1984:54) T\·;"rngsrnedel - Anonymitet - Integritet. I hetiinkandet har 
kommitten lagt fram förslag om hur aniigningen hör göras mellan p:1 

ena sidan den enskildes heiw\' a\' skydd rör sin personliga integritet och 6 



pä den andra samhiillets intresse av att i vissa situationer. t.ex. niir det 

riireligger misstankar om grövre brott. kunna ingripa med olika tv[rngs

;ltgiirder. De fr;lgor som berörs har samband bl.a. med spörsm:tlen om 
t\·:lngsmedel m.m. i beskattningsförfarandet. Si-;tniimnda iimne har be

handlats i betiinkandet (SOU 1986:.~9) SkatteutrL'dningar. som efter 
n:missbehandling nu överviigs i rinansdepartementet. Den fortsatta he
redningen inom ju~titiedepartementet av tv:111gsmedelsfr:1gorna sker i 

belysning iiven av \·ad som kommit fram i det sistn:imnda lagstirtnings

iirendet. 
De personella tvtmgsmedlen. friimst hiiktning och anh:tllande, har 

setts Ö\er a\ 19XJ :1rs hiiktningsutredning. I betiinkandet (SOU 19X5:27) 

Gripen - anhällen - hiiktad föreslib bl.a. en förkortning av de tidsfrister 
~om giiller, framför allt den tid under vilken en person kan vara herövad 
sin frihet utan att frihctsherövandet m:1ste prövas av domstol. Betiinkan
det har remissbehandlats. Avsikten iir att en proposition med förslag till 
nya regler om hiiktning och anh{illande skall avlämnas inom kort. 

Som jag tidigare har herön utreder data- och offentlighetskommitten 
fdgor om anviindningen av personnummer i samhiillet. Kommitten 
skall kartliigga den nuvarande anviindningen och helysa de fördelar och 
nackdelar som iir förenade med bruket av personnummer. Om utred
ningen finner att en viss användning av personnummer kan medföra risk 
för integritetskriinkningar, skall den föresltt liimpliga <'l.tgiirder för att 
motverka detta. 

Sum jag redan nämnt under avsnitt 1.3 lade kommitten i sitt första 
cklbet:inkande fram vissa förslag om möjlighet för den enskilde att f;I 
riittelse och skadeständ när datorbaserade personregister innehällcr 
uppgifter som iir oriktiga eller missvisande. I ett andra delhetiinkande 
(SOU 1986:46) Integritetsskyddet i informationssamhället 2 har kom
mitten lagt fram förslag till en särskild lag om myndigheters försiiljning 
a\ uppgifter ur personregister. Enligt förslaget skall det i fortsättningen 
kr:ivas tillst~0tnd i lag för att rn siilja uppgifter om enskilda personer ur 
myndigheters personregister. Syftet med förslaget iir att minska riskerna 
för otillbörligt intrang i enskildas personliga integritet. Ett annat förslag 
i betiinkandet syftar till att öka möjligheterna att sp~irra adres~uppgifter 
o.d. i offentliga register i fall dt1 personförföljelse kan befaras. Bet:inkan
det remissbehandlas frir niirvarande. Arhetet inom kommitten forts:itter. 

I detta sammanhang bör oekst1 niimnas att regeringen har tillkallat en 
siirskild utredare för att se över lagstiftningen om TV-övervakning. 
Utredaren skall undersöka hur lagen har tilliimpats och sedan föreslt1 de 
fodringar som kan behövas. Enligt direktiven skall han s:irskilt striiva 
efter att anpassa bestiimmelserna till den moderna tekniken och se till att 

reglerna garanterar medhorgarna ett tillfredsst:illande skydd mot integ
ritetsk riin k ni nga r. 

lntegritetsfdgnr tillrn~its ocksä stor vikt i det förslag till ny brottsre

gisterlagstiftning som jag niimnde om i föregt1endc avsnitt. Det fortsatta 
arbetet bedrivs med den inriktningen att en proposition i :imnet skall 
kunna liiggas fram för riksdagen under v[1ren 1987. Det sttir dock redan 

nu klart att förutsiittningar för niirvarande saknas för en sa omfattande 
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reform p~1 omrädet, som föreslagits i den departementspromemoria vil
ken ligger till grund för arhetet. Inriktningen iir emelkrtid att integriteb
skyddsaspekterna skall prioritetas särskilt. 

1.5 Rättegångsförfarandet 

Förfarandet vid de allmiinna domstolarna ses över av riittcgjngsutred
ningen. En viktig m:ilsiittning rör utredningsarbetet iir att handliiggning

cn i h:1dc hrottm<ll och tvistcm:il '.'kall bli stl enkel och smidig som möjligt 
utan att riittssiikerheten siitts t1t sidan. utredningen lade tir 1982 fram 

omfattande förslag betriiffande processen i tingsrätt tSOU 1982:25 och 
26). Vissa förslag har ocks:1 lagb rram s;\vitt giiller processen i överdtt 
( Ds Ju 1983: I J. 

De angivna förslagen har remi:;sbchandlats och i vissa delar redan lett 
till lagstiftning (SFS 1984: 1.31 ). Huvuddelen av de förslag som giiller 
tingsriitterna är emellertid förem;il för fortsatta överviigandcn i departe
mentet. En lagrädsremiss i dessa delar beriiknas kunna beslutas inom 
kort. 

Riittegfogsutrcdningen har vidare överlämnat ett delbetänkande rö
rande högsta domstolen och rätts:Jildningen (SOU I 9li6: I). Bctiinkandet 
har remissbehandlats och överviig.s nu inom justitiedepartementet. 

Rättegfogsutredningens ·<ubek fortsiitter med fr;01gor rörande bl.a. 
expertmedverkan i de allmänna domstolarna och hovrättsprocessen. 
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under v;\ren 1987. 

Rättshjälpskommillen lade under hösten 1984 fram sitt huvudbetiin
kande (SOU 1984:66) Den allmJnna riittshjiilpen. i vilket en helt ny 
riittshjiilpslagstiftning föresltts. Därefter har kommitten lagt fram ytter
ligare ett bt'tiinkande (SOU 1985:4) Rätt~hjiilp. Offentliga bitriiden, or
ganisationsfdgor m.111. Båda dcs:;a betänkanden har rcmissbehandbts. 
Förslagen, som har tillkommit huvudsakligen i besparingssyfte, över
viigs nu fr;°m delvis andra utgångspunkter inom justitiedepartementet. 
Avsikten iir att en prnposition skall föreläggas riksdagen under v~1rcn 
1987. 

Till riittshjiilpskommittens sluthetiinkande (SOU 1986:49) MiilS:igan
debiträde <lterkommerjag under min redovisning av tttgiirder mot brott. 

1.6 Konkursrätt 

Konkurslagstiftningen reformeras etappvis. Den nuvarande lagstift

ningen, som iir frfo Ctr 1921. har undergCttt stora föriindringar efter sin 

tillkomst. 

Konkurslagskommitten lade under ttr 1983 fram sitt sluthetiinkande 

med förslag till en ny konkurslag (SOC 1983:24). Kommitt0n har bl.a. 

gjort en formell översyn och spräklig modernisering av 192 l ärs k1..rnkur

slag. Vidare har kommissionen nwt ekonomisk brottslighet lagt fram ett 
delbetänkande med förslag till skärpning a\' ~ttervinningsinstitutet (SOU 

1983:60). Jag kommer att inom ko·t för regi.:ringen anm~ila fdgan om en 

proposition grundad pil dessa bftda betiinkanden. 
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1.7 Familjerätt 

Pt1 familjeriittens omr:ide r:lg:·1r sedan !lera t1r ett omL1ttamk reformar

bete. De tidigare etapperna i detta arbete har bL1. g;illt gifterm~tl och 

skilsmiissa. faderskap och vt1rdnad om barn samt underhttll till barn och 

fr:lnskilda. 

P~1 grundval av ett betiinkande av familjelagssakkunniga har en pro

position om iiktenskapsbalk m.m. övcrlfornats till riksdagen i oktober 

19X6 (prop. 86/87:1). De sakliga nyheterna i rrorositionen giiller bl.a. 

;iktenskapets ekonomiska riittsverkningar. samboende utan ;iktenskap 

och olika ansfdgor. 

.lag riiknar med att under v:°tren 1987 liigga fram förslag till en propo

sition med fiiljdiindringar till iiktcnskapsbalken m.m .. innd1:1llande bl.a. 

iindringar i för<ikringsavtablagens regler om _j:irnkning av förmtrnsta

ga rförcird na ndcn. 

Utredningen om barnens riitt har till uppgift att utarbeta förslag snm 

kan st:irka barnens riittsliga stiillning. Utredningen, vars arbete hittills 

har resulterat i nya regler om v;lrdnad och umgiinge rn.m .. ser för 

niirvarande över bl.a. reglerna om adoption och taleriitt för barn vid 

domstol. 

En annan utredning har i uppdrag att göra en översyn av bestiimmel

serna om förmynderskap och godmanskap. Ltredningen har i december 

1986 lagt fram ett delbetiinkande om avskaffande av ornyndigförklaring

ar. Betiinkandct remissbehandlas för niirvarande. 

lnserninationsutredningen. vars första betfokande ledde till lagstift

ning om artificiella inseminationer. har avgett ett bctiinkande om prov

rörsbefruktning m.m. tSOL 1985:5). Detta betiinkande överviigs för 

niirvarande i socialdepartementet. Ltredningcn arbetar nu med fdgor 

som rör skydd för ofödda. 

En departementspromemoria med förslag till iindringar i lagen om 

allmiinna arvsfonden har rcmissbehandlats under hösten 1986. I promc
mori:tn filresl:°ts en utvidgning av allmiinna arvsfondens möjligheter att 

avst:1 arv till annan samt begriinsningar i möjligheterna att överklaga 

kamm:1rkollegiets beslut i ldgor som rör f1rnden. Jag riiknar med att 

undcr dren 1987 liigga fram förslag till en prnposition p<'t grundval av 

promcmorian. 

Inom _justitiedepartcmentet ptig;lr l'iir niir\'arande en övcrsyn av 

namnlagen (se avsnitt 1.1.). En dcpartemcntspromcmoria i iimnet beriik

nas bli klar inom kort. Jag riiknar med att en proposition -eftcr sed\'anlig 

remissbehandling a\ promcmorian - skall kunna föreliiggas riksdagcn 

under ;lr 1987. 

l\iir det giiller fomil_jeriittens internationelltriittsliga regler har de ti

digare niimnda familjelagssakkunniga till uppgift att fi_ireslt1 nya bestiim

melser om iiktcnskap och ar\'. Ltredningens fiirslag viintas under dren 

11187. Slutligen kan niimna~ att en dcpartemcntspnrn1emoria med fi.irslag 

till lagstiftning om erbnnande och verkstiillighet av utliindska viird

nadsa\'görandcn för niiFarande remissbchandlas. 
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1.8 Konsumenträtt 

Sedan början av 1970-takt har tlera viktiga omrttden av betydelse för 

konsumenterna reglerats genom lagstiftning. S1)m exempel p:i st1dan 

lagstiftning kan niimnas konsumentköplagen. avtals\'illkorslagen. hem

försiiljn i ngslagen, konsumentk red i tlagen, konsumcn tförS:i k ri ngsbgen. 

konsumenttjiinst\agen och mark nadsföringslagen. 

Inom justitiedepartementet ptg:1r en översyn av hemförsiiljningslag.en 

(se avsnitt I. I). Jag riiknar med att en proposition om iindringar i den 

lagen skall kunna förl'iiiggas riksdagen under v:°tren 1987. 

Konsumentköpsutredningen lade i april l9X4 fram ett betiinkande 

med förslag till en ny konsumentkiiplag(SOU 1984:25). lktfokandet har 

remissbehandlats. Förslaget övuviigs för niirvarande i justitiedeparte

mentet. 

En siirskild kommitte har till uppgift att utreda fragor om f\irhiittrat 

konsumentskydd p{t fastighehornddct. Kommitten har under jr 1986 

lagt fram ett betiinkandc med fö•-slag till nya regler om konsumentskyd

det vid köp av nyprl1ducerade sn-.{1hus. 13etiinkandet rcmisshehancllas for 

niirvarande. Kornmitten fortsiiller sill arbete med bl.a. fdgan om förviirv 

av iildre sm:lhus. 

1.9 Allmän köprätt m.m. 

P{1 den allmiinna köpriittens omräde har cn nordisk arbetsgrupp i okto

ber 1984 a vgctt ett betiinkande med förslag till nya nordiska köplagar. 

Förslagen har remissbehandlats. l Sverige förbereds för niivarande en 

lagddsrerniss om ny köplag p<I grundval av betfokandet. Förhoppning

en iir att vi i Sverige och de andra nordiska liinderna inom en niira 

framtid skall rn en modern köpdttslig lagstiftning och att vi ocbt1 skall 

kunna bevara den betydelsefulla nordiska riittslikheten pC1 detta omr[1de. 

Niir det giiller intcrnationelluiittsliga frågor p[t köpriittens ornr!lde 

kan nämnas att Sverige har undertecknat en FN-konvention om inta

nationella köp. Avsikten iir att FN-konventionen skall införliv•ts med 

svensk riitt. Avsikten iir att en proposition skall liiggas Cram under v~iren 

1987. 

Pt1 grundval av ett betiinkande av riintelagsutredningen har inom 

justitiedepartementet utarbetats en lagr[1dsremiss med förslag till iind

ringar i riintelagen m.m. Avsikten iir att en proposition skall \iiggas fram 

till riksdagen under våren 1987. 

Jag vill också niimna att kommissionslagskommitten har avgett ett 

hetiinkande om handelsagentur och kommission (SOU 1984:.'i). Betiin

kandet har remisshchandlats. De l'örs\ag som het:inkandet inneh{li\er 

övervägs för niirvarande i justitiedepartcmentet. KL11nmitten fortsiitter 

sitt arbete med bl.a. frclgM om kommissil)niirsholag. 

I. I 0 Ersättningsrätt 

P:1 det skadestfodsriittsliga omr:1det p:1g:1r en ut\eckling i riktning mot 

att ge de skadelidande ökade möjligheter att rn erS:ittning för sina ska

dor. Ett led i denna utveckling iit den miljöskadelag som triidde i kraft 
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den I juli 1986. Vidare överv;igs en utredning a\ fr;\gan huru\'ida möj

ligheterna till ersiittning för ideell skada kan förb:ittras. 

En fdga som för niin aran de behandlas i nonfr;kt samarbete rör 

ansvaret för produktskador. Arbetet syl'tar till att fiirb;ittra möjligheter

na för de skadelidande att r~1 crs:ittning för skador som orsabs genom 

i'cL1ktiga produkter. lrwm justitiedepartementet pttgär ett arbete p{1 en 

departementsprnmemoria i :imnet. 

Reglerna röramk brottsskadeers:ittning ses för n:inarande Ö\'L'f i syl'te 

att förbiittra möjligheterna J'ör brott:;offer att ftt crsiittning fr~in det 

allm:innas sida. Avsikten :ir att en proposition \)m ;inclringar i lagen skall 

ö\·crl:imnas till riksdagen under <lr 1987. 

!Lir kan slutligen n:imnas att J'örS:ikringsriittsklirnmitt0n, som bedri

\·er ,itt arbete i nordiskt samr<id, inom k\1rt ,·;intas liigga fram ett J'örslag 

om en rn·isilrn a\ reglerna om personl'ör<ikring. 

1.11 Transporträtt 

Sedan :1r 1977 arbetar en kornmitt0. sjölagsutredningen. med att se Ö\'er 

sjölagen. Detta arbete har hittills resulterat i iindringar i sjölagens be

stiimmelser om redarans\'arets begr!insning och om befordran av passa

gerare. Arbetet inom utredningen inriktas nu r:1 en genomgripande 

revision a\· sjölagens best:immclser om godsbefordran i syfte bl.a. att 

anpa.ssa reglerna till den tekniska och ekonomiska utwckling som har 

iigt rum sedan reglerna utformades. Utredningen har vidare att Ö\'erdga 

nm Sverige skall tilltriida 197X ;\rs internationella knnventilm om sjö

transport av gods samt att i s:1 fall ocks{1 liigga fram förslag till de 

lag;indringar som behövs. 

I detta sammanhang kan jag niimna att 1969 t1rs oljeansvarighehkon

\·e11lion och 1971 [1rs konvention rörande den internationella oljeskade

fonden har n:viderats vid en diplomatkonferens i maj 1984. Vid konfe

rensen antogs iindringsprotokoll till de n~imnda kon\'entionerna. Proto

klillen har undertecknats a\' Sverige i frbruari I 9f:5. Inom justitiedepar

tementet ö\·cn·:igs för niir\'arande \'ilka lagstiftnings(ttgiirder som revi

sionen fi.iran leder. 

P<'t sjöriittens omdde biir slutligen niimnas att det inom F!\ :s ~jöl'arb
organ, 1\10. p(tgår arbete med att se över de internationella överens

kummelser Sl)m behandlar fr[1gor om biirgning. S\'erige deltar i delta 

arbete. 

()eks.I i de luftr;ittsliga reglerna om transport av passagerare och gods 

har genomförts iindringar p;I grundval a\· internationella överenskom

melser, de s.k. Montn:alprotokollen nr :1 och nr 4. Lagstiftningen har 

iinnu inte satts i kraft. Inte heller har de n;imncla överenskommelserna 

tilltr:itts. t\\sikten :ir att Sverige skall ratificera prntokollen samtidigt 

med de övriga nordiska l:inderna. En s[1dan samordning eftcrstriivas 

l1cks{1 n:ir det gäller ikrafttriidandet av lagiindringarna. Fr;'tgan anst(tr 

diirför nu i avvaktan p{1 iirendeb beredning i de nordiska I:inderna. 

Jag \'il! ,·idare n:imna att anstriingningar pt1 att LI till st<'1nd ett siirskilt 

för<ikringssystem med en obligatorisk passagerarförs:ikring fortS:itter. 

Genom en sädan ordning skulle llygpassagerarna kunna tillförsiikras 
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fullgod ersättning vid sådana r,~rsonskador som intriiffar under luft

transport. Arbetet bedrivs i sam •erkan mo::d försäkringsbranschen och 

tlygföretagen. 

l.12 Fastighetsrätt 

Fastighetsbildningsutredningen. som under ~iren 1983-84 lade fram tre 

delbetänkanden (SOU 1983:37 o,:h 38 samt 1984:72), har under ~tr 1986 

avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1986:29). Inom justitiederartemen

tet förbereds nu propositioner pc! grundval a\' betiinkandena. En propo

sition med förslag till ändringar i bl.a. fastighetsbildningslagens ersiil!

ningsn:gler planeras till våren 19~7. 

Inom departementet överviigs ocksä byggnadspanrutredningens bc

tiinkande (SOU 1984:22) med för~;lag till clt registerpantsystem för bygg

nader p:1 annans mark. 

Friköpsutredningen beriiknas avsluta sitt arbete inom kon. Utrcd

ningen Ö\ervägo::r bLa. frigan om friköpsrätt \id d: .. hi~tori,kt iirt.:ndt.:. 

1.13 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Reformarbetet fortsiitter ockst1 irwm associationsriittcn. En prPposition 

mo::d förslag till lag om ekonomiska föreningar, vilken skall ersiitta 1951 

clrs lag i samma iimne, har överliimnats till riksdagen i oktober 1986. 

Lagförslaget innebär framför allt en modcrnisering och förenkling av 

nuvarande bestiimmelser. Den nya lagen föreslås triida i kraft den I 

januari 1988. 

Den s.k. Leo-kommissionen har föreslagit iindringar i den akticbo

lagsriittsliga lagstiftningen vilka g<lr ut pC1 att förstiirka aktieiigarnas 

inllytandc vid riktade emissioner. I samarbete med finansdepartementet 

förbereds för niirvarande o::n preposition i iimnet. som iir avsedd att 

förehiggas riksd,tgen under dren 1987. 

Viirdcpapperscentralcn VPC Aktiebolag har i en omfattande prome

moria föreslagit lagstiftning med anledning av en planerad övergfog till 

ett papperslöst system för hantering av aktier och obligationer. Prome

morian har remissbehandlats och överdgs nu inom justitic- och finans

departementen. 

Vidare rc'1gt1r ett arbete inom justiticdcpartementet p~1 ny lagstiftning 

om stiftelser. En departementspromemoria med förslag till s[1dan lag

stiftning förbcreds för närvarandt~. 

IJen s.k. röstvärdeskommitten har under året avslutat sitt arbete ge

nom att liigga fram betänkandet !SOU 1986:23) Aktiers röstv:irde. Be

tänkandet har överlämnats till de•1 s.k. :igarutredningen (I 1985:04) för 

att denna skall tillföra det ytterligare material som kan behövas för ett 

slutligt stiillningstagande i frt1gan om röstv:irdesdifferentiering. 

Jag \'ill i sammanhanget också n~imna all reglerna om styrelserepre

sentation för de anställda har sells iiver inom arbctsmarknadsdepartc

mentet. Jag hänvisar i denna del till vad arbetsmarknadsministern kom

mer att anföra senare i dag. 

Tv{1 andra utredningar pä det a•;sociationsriittsliga omrt1det ber:ikna:-. 

avsluta sitt arbete under våren 1987. Den ena utredningen behandlar 
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frägor om s.k. franchising. Den <indra utreder fr{1gor 0111 betalningsan

svaret för juridiska personers skulder (s.k. ansvarsgenombrott) m.111. 

samt \·issa spi'>rsmtll med anknytning till hulvanförh[lllanden. 

I anslutning till ek association . .;riithliga fdgorna kan niimnas att en 

proposition förbereds p:1 grunchal av ett betiinkande om skydd för 

företagshemligheter (SOU 1983:52). 

1.14 Immaterialrätt 

Lnder <lr 1986 har genomförts en rad reformer p~l upphovsriittens om

r:1de. Rl.a. har skyddet för s.k. utövande konstniirer och för producenter 

stiirkts. Vidare har hesUmmelser infiirts i upphnvsriittslagen om det 

upphovsriittsliga skyddet vid vidarcsiindning av radio- och TY-program, 

siirskilt via kabel. 

llelt nyligen har riksdagen <Intagit en lag om skydd för kretsmönster 

i halvledarprodukkr, s.k. datad1ips. Lagen triiLkr i kr,1ft den I april l 987. 

Avsikten iir all regeringen under v:1ren 1987 skall ta upp f\.'irhandlingar 

med USA nrn ett i'imsöidigt skydd för de produkter ~0111 omfattas av den 

nya lagL'll. Ltt <1dant skydd fiir svenska prl1dukter i USA giiller interi

mistiskt till hösten 1987. 

P:1 upphnvsr:ithomr:1det p;'1gt1r \'idare ett utreclningsarhete i uppho\S

riithutredningen. Pä grundval av ett delhetiinkande av utredningen pla

neras under dren I '1'1'.7 en proposition om det upphovsriittsliga skyddet 

a\· databaser l'Ch datorprogram. Utredningen viintas vidare under elen 

niirmaste tiden avliimna ett dclhetiinkande om myndigheters och insti

tutioners riitt att kopiera upphovsriithligt skyddade verk och om foto

grafiriitten. Utredningen fortsiitter sitt arbete med bl.a. fr{tgor om bihlio

teksersiittningen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med motsvarande 

utredningar i de övriga nordiska liinclerna. 

l\ iir det gäl ler patentriitten vill jag erinra om den reform a\' patentpro

cessen som har genomförts den I juli 1986. Pä grundval av ett betiinkan

de (SOL! 19X5: 10) planeras vidare en proposition om pant<ittning av 

patent och patentansökningar till \'<\ren 19X7. 

\;likrohiologin och siirskilt gentekniken har ft1tt allt större industriell 

betydelse. Lppfinningar ptt detta omri1de kan representera stora viirden. 

Justitiedepartementet har diirför ansett det angeUgct att undersöka i 

vilken utstr:ickning gällande lagstiftning ger ett tillfredsställande imma

terialrättsligt skydd för sådana uppfinningar. I syfte att Li en allsidig 

belysning av denna fräga har tillsatts en arbetsgrupp med företriidare för 

bl.a. forskningen och indu~trin p<°t L)mr~tdet. Genom arbetsgruppens 

breda samman<ittning skapas en god beredskap niir det giiller att möta 

de behov av lagstiftning som den tekniska utvecklingen kan ge upphov 

till. Vidare medverkar arbehgruppen i beredningen inför möten i de 

olika mellanstatliga organisationer diir frt1gan behandlas. Jag vill hiir 

siirskilt peka pa det arbete 'iom bedrivs inom FN-fackorganet \VI 1'0. 

1.15 Förrnltningsrätt 

Riksdagen har i <1r fattat beslut om en ny förvaltningslag. Lagen träder 

i kraft den I januari 1987. Den nya lagen är ett led i arbetet med att 
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förnya den offentliga sektorn. l.kt rr:imsta ~yrtet med lagen :ir att \':irna 
om medborgarnas r:ittssiikerhet n:ir de har med förvaltningsmyndighe
tcr att giira. Ett andra \'iktigt syfte iir att förb:ittra myndigheternas scn·ice 
gentemot allm:inhetcn. Vidare sbtll lagen leda till snabb:tre avgi'>randen 

genom att mOt\·erka att :irendcn MÖ\'aS i rör mänga inqansl'f. 
I prop. 19X6.·'87:.39 har regeringen lagt fram förslag till röljdlag;,til"t

ning. Riksdagen har i dagarna fattat beslut i :irendet. Statens institut rör 
persnnalutvcckling (SIPU> bedriver ett omfattande uthildningsarhell' 
ute p<'t myndigheterna infiir lagen:; ikrafttriidande. Per-;onal 1·r:111 justitie

departemcntct har medverkat i utarbetandet av undervisnings- och in
formatiommaterial ~amt deltagit i utbildningsarht:tet i önigt. 

Striiv~tndena att minska och t"iircnkla den statliga rcgelgivningcn 1·,)rt
siitter inom regeringskansliet. Bl.a. har srnhrädsbcredningen givit ut en 
handhok för myndigheternas regelgivning. En sammanh{tllen redng0rel

sc for regclförcnklingen liimnas undo.:r Gemensamma t"dgnr. bilaga 2. till 

hudgo.:tpropositiono.:n. 
Inom rcg<.:ringskanslict har u11öer ;'tret ut~trbetats en promemoria (L)s 

.Ju I 9X6:.3) Europar~·1dskc111\·entio11en och riillen till domqoJsprÖ\J1ing i 
Sverige. Bakgrunden till detta :ir ~1tt det har visat sig att det i\ issa fall iir 
t\·eksamt om svensk riitt s1:1r i överensstiimmclsc lllL'd den tlllkning av 
f-:urnpaddets kon\ention ang~'tcnde skydd fiir de rn:inskliga riiuigheter
na och de grundliiggande rriheterna som numera görs av den europeiska 
domstolen. I promemorian behandlas huvudsakligen de problem som :ir 
fiirknippade med den artikel i kc·mentionen som giiller den enskildes 
riitt att rn sina civila riittigheter od1 skyldigheter prö\'ade i en opartisk 
och offentlig riittegtrng inför dormtol. 

Prnmemorieförslaget innebiir att regeringsriitten i vissa fall skall kun
na undanröja ett beslut i ett fi.irvaltningsiiremk snm riir ingrepp i enskil
das personliga eller ekonomiska !'örh[tllandcn. En fiiruts:iuning iir all 

den riittsti\Himpning som ligger till grund for he~lutet strider mol lag el kr 
annan författning. 

Remisshehandlingen av promemorian har just avslutats. Avsikten :ir 
att riksdagen skall föreliiggas en proposition i iimnet under v~"tren 19~7. 

I detta sammanhang vill jag niimna att det inom departementet påg{tr 
arbete p{1 att modernisera det regelsystern som för niirvarande finns i 

lagstiftningen om allm:inna sammankomster och allmiinna ordnings
stadgan. Arhctet bedrivs med utgfogspunkt i heUinkandct (SOU 
1985:24) Ordningslag som har rcrr.issbehandlats. 

En översyn p:igc'tr också inom deparll'mentct av vissa frågor som rör 

lagstiftningen om hevakningsföreug. 

Som jag redan niimnt (avsnitt 1.2) iir avsikten att en proposition med 

förslag till ny lagstiftning om de offentliga organens \erksamhet vid krig 

eller krigsfara skall kunna liiggas fram under dren I 9X6. Denna lagstift
ning a\·ses ersiitta den s.k. administrativa fullmaktslagen fdn är 1942 L'L"h 

1957 ärs s:irskilda riittegfogslag. Riksdagen antog under förra :iret slut

ligt den jndring i regeringsformen :;om kriiv-; för rörslageh genomföran

de. 
F.n under {1r 198.3 tillkallad kornmitt~ har till uppgift att utreda möjlig-
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hetcrna att stiirka samernas riittsliga stiillning i frC1gor som rör renniiring

en och överviiga behovet a\' ett samiskt organ som kan l'öretriida samerna 

i olika sammanhang. Kommitten har under ~\ret lagt fram ett delbetiin

kande (SOL! 1986:36) Samernas J'olkriittsliga stiillning. Betiinkandet iir 

a\·sett som en bakgrund till kommittem kommande för~\ag. Det har 

diirför inte rernissbehandlat~. men kommitt&n har sjiilv siint ut det till 

,·issa myndigheter llCh organisatil1ner för eventuella synpunkter. 

1.16 Uataområdet 

Datatekniken vinnt'r allt bredare tilliimpning i samhjlkt. Dess ekono

miska hetydelse iir •tor. Det fiirhCtllanckt att datatekniken tas i hruk r~·1 

allt tkr lllllr:idt>n och i allt mer vidgad llmfattning för med sig ~'ttskilliga 

fdgor om behov av ny eller iindrad Ltgstiftning. Hera av dessa frftgor 

falkr inom justitiedepartementets ansvarsomr[tde. Utvecklingen ptt da

tanmr:tdet liksom de juridiska friigor som denna utveckling medför fiiljs 

diirför uppmiirksamt inom justitiedepartementet. Denna bevakning av 

frCtgorna innebiir hl.a. att företriidare för justitiedepartementet deltar i 

arhet<:t i olika internationella organ med riittsliga J'rt1gor som har anknyt

ning till datorer. Vidare har departementet gett ut en informatiombro

schyr 1Skyddet fiir tkn personliga integriteten i datasamhiillet - nu och 

i !'ramtiden). 

l dcpartementeh arbete st:'ir s~idana J'dgl1r som iir av betydelse för den 

enskildes integritet i fokus. Som jag har redovisat fi.irut (avsnitt 1.3 och 

1.4) har viktiga uppgifter som rör frägan om datateknik och integritet 

anförtrotts Cn data- och offentlighetskommitten. Även i det tidigare 

omniimnda förslaget till ny brnttsregisterlagstiftning aktualiseras spörs

rn<il a\· detta slag. 

Datatekniken har redan paverkat lagstiftningen i [1tskilliga hiinseen

den. Jag syftar cl:t inte en hart pil s<'1dan lagstiftning som iir direkt inriktad 

pt1 datateknik som e.\empclvis datalagen, vars huvudsyfte iir att skydda 

den enskilde mot otillhörliga inträng i den personliga integriteten till 

fi_iljd av personregistrering. Ett annat exempel som kan n:imnas iir atc 

den ökande anviindningen a\· datateknik i den offentliga förvaltningen 

har fiiranlett iindringar i regleringen av handlingsoffentligheten hos 

myndigheterna. Prohlemen ptt det omr[1det iir dock inte lösta med dessa 

tng:irder. Som redan har sagts har vissa av dessa frägor anförtrotts åt 

data- och offentlighetskommitt~n (se avsnitt 1..3). 

P~I det civilriittsliga omr<ldct aktualiserar datorerna flera olika spörs

mäl. Som exempel kan jag n:imna de upphovsr:ittsliga fragorna om 

skydd för material som distrihueras i datakommunikationssystem och 

om skydd för datorprogram och kretsmönster i halvledarprodukter, s.k. 

chips (se avsnitt I. \4). F.tt annat prohlcm giillcr ansvarsf\1rhål\anden i 

samband med sådana datatjiinster som avser I.ex. elektronisk betalnings

fi_irmedling. Denna fråga har siirskilt uppmiirksammats av FJ\i:s kom

mission för handelsriitt ( U NCITRAL). 

Civilriittsliga aspekter finns ockstt i det arbete som för niirvarande 

h.:drivs for att klarliigga frågor kring anviindningen av ADB-teknik vid 
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slutande av avtal. bl.a. i den internationella varuhanddn, och som t:rsiitt

ning för traditiondla frakt- och handelsdokument. 

Detta arbete bedrivs bäde p:1 ett nordiskt och p:1 elt vidare internatio

nellt plan. 

Pä det straffriittsliga omr:tdet har hrottshalken och datalagen iindrats 

med verkan fr.o.m. den I juli 1986 i syfte att förb:ittra ckt straffriimliga 

skyddet mot olovliga förfaranden med hl.a. datorer. Även <lösa lagfod

ringar föregicks av nordiska övvrliiggningar. 

2 Åtgärder mot brott 

2.1 Brottsutveckling och brottsbc·kämpning 

Antalet brott som har kommit toll polisrns bnnedom ~lf 1986 synes bli 

i stort sett oföriindrat i frirh:illandc till föreg•lendc t1r (se undcrbilaga 4.1). 

Frågan i vilken mt1n den anmiilda brottsligheten ger en riktig bild av den 

verkliga brottsligheten iir <lock omdiskuterad. Jag har sjiilv behandlat 

frC1gan i tidigare •°irs anföranden i budgetpropositionen till \·ilka jag h:ir 

hiinvisar. Att hrpttslighcten totalt sett ligger p<I en alltför hi.ig ni\ t1 iir 

emellertid uppenbart. Brottsligl~·eten iir sttlunlb t:tt all\·arligt samhiilb

problcm som m<htc angripas pJ bred front. Sett iiver t:n liingre tid stt1r 

det helt klart att Sverige, i likht:t med andra industrialiseradt: liinder Utt 

uppleva en mycket kraftig i.ikning a\ hruttslight:ten. För alla insiktsfulla 

bedömare torde det sU\ klart att denna utveckling huvudsakligen sam

manhiinger med mer allmfona samhiillsför:indringar. För att utveck

lingen skall kunna \"iindas i riitt r·iktning kriivs diirför siirskilda insatser. 

Diirvid ft1r man dock inte överskatta hetydelsen av de t1tg:irder som kan 

vidtas inom riittsviisendet. Kriminalpolitiken f<lr inte uppfattas s{1 sniivt 

att dt:n endast skulle omfatta ätgiirder inom ramen för riittsviisendet eller 

mera direkt brottsförebyggandc ~\tgiirder. 

Det kriivs ett betydligt vidare perspektiv iin st1. Genom att l"ortsiitta 

arbetet pt1 att bygga ett mera riittv ist och jiimlikt samhiillc skapar vi ocks:t 

mindre risker för brottslighet och social utslagning. Vi ökar solidariteten 

med samhiilkt och respektL·n för de regler som vi gemensamt beslutat till 

ömsesidigt skydd. 

Särskilt viktigt iir det att ~kapa goda förutsiittningar för barn och 

ungdom att v~ixa upp och finna .:n plats i samhälkt. Genom insatser i 

bostads- och familjepolitiken, i skolan, i arbetsliv.:t och i fritidsverksam

heten kan förutsättningar skapas för att vi skall kunna ta ett gemensamt 

ansvar för att aktivt motverka cch hindra sociala och personliga pro

hlem. I den solidaritet och omtanke och det ansvarstagande som vi alla 

måste iaktta ingår som ett viktigt inslag att vi m<lste pt1 ett bestiimt siitt 

ange gränser och normer, särskilt naturligtvis för barn och ungdomar. 

Tyngdpunkten i kampen mot brottsligheten kommer alltid att vara 

enskilda m:inniskors engagemang o<:h deltagande. Vad statsmakterna 

och myndigheterna kan göra iir friimst att skapa goda förutsiittningar för 

och ge ett aktivt stöd till det arbetet. I dessa striivanden iir det nöddndigt 

att bygga p<'t samverkan mellan organisationer, allmiinna organ och 

föräldrar, liirare, arbetskamrater .. grannar och andra enskilda. Även om 
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det alltsr1 m:'1ste vara en hu\'lldlinje i dd allmiinna kriminalrolitiska Prop. 1986/87:100 

arbetet att satsa rt1 breda sociala insatser l.1ch attitydpherkan, innebiir Bil. 4 

detta inte att :1tgiirder inom riittsv:isendets ram skulle \'ara \·erkningslösa. 

Det l"inns dock anledning att varna l"ör den överdrivna tilltrn som m:rnga 

har till att ;1tgiirder av detta slag skulle vara det enda effektiva medlet 

mot ökande hrottslig.het. Flera pl1liser od1 striingare qraff iir inte nt1gon 

uni\'ersalmedicin mot brottsligheten. 

Diiremot iir det av stor vikt att riittsv:isendet nrganiseras och fungerar 

p:i ett siitt som miinniskor i gemen uppfattar som riittvist och rimligt. För 

att enskilda och organisationer skall finna det meningsfullt att engagera 

sig i kampen mot hrnttsligheten iir det ni.idv:indigt att miinniskl)r k:inner 

förtroende för och stöd fr{m riittsviisendet. Sarnh:illets <'1tgiirder mt1ste 

\'ara snahb<t. begripliga o..:h tydliga och priiglas av fasthet L1ch konse

k \'elb. 

2.2 Strafflagstiftningen 

De grundliiggande kriminalpolitiska prioriteringarna görs \id besluten 

om vad som skall\ ara straffhart och um hur striinga straff som skall giilla 

för olika hrott. Det iir en \·iktig uppgift att arbeta för en fortsatt anpass

ning <IV strafllagstil"tningen till nutida viirderingar i dessa :l\·seenden. 

Redan vikten a\' att strarthud efterle\'s talar för att man iir sparsam 

med dem. sa att rn:inniskor inte dnjer sig vid att straffbestiimmeber kan 

Ö\'Crtr;idas utan att nagot hiinder. Den enskilda miinniskan skall inte 

heller behii\'a stiimplas som hrottslig vid \'arje oönskat beteende. Vid all 

ny lagstiftning bör d:irför straflhestiimmeber undvikas. om de inte iir 

ni.iddndiga, nch oniicliga strartl)est;immehcr Sl)f11 redan finns hör efter 

hand rensas bort. Straffet kan ibland ersiittas a\' andra sanktioner som 

skadeqfod. avgifter och \'iten. Ibland hehö\'s ingen formell reaktion 

över hunld taget. A andra sidan kan nya förh<\llanden och ;indrade 

\'iirderingar medföra hehov av straffsk:irpningar eller kriminalisering av 

g;irningar som tidigare liimnats ostraffade. F.tt omdde diir stl dana helwv 

gjort sig g;il!ande under senare [1r ;ir den ekonomiska hrottslighetcn. Ett 

annat exempel ;ir de behov av att justera strafllagstiftningen som den 

snabba tekniska utvecklingen har gett upphov till. 

Den L't:ntrala lagen pä strafft·;ittens omr{1de, brottsbalken. beslutades 

viss.::rligcn ~1r 1962. Rcformarhetet i fr<\ga om hrottsheskrivningarna 

hade emellertid dt1 pag<ltt under ltmg tid och genomförts successivt. De 

nesta centrala regler i balken antogs under 1940-talet och bygger till stor 

del pä utredningar ii nda fr[111 19 I 0- och 19 20-ta lct. Brottsbalken iir säl u n

da frän vissa utgfogspunktcr en ganska gammal lag. 

Det p:1g{1r oeks{1 ett livligt reformarhete. I sjiilva verket sker fortlöran

de betydelsefulla förfodringar a\· brottshalkens hrottskatalog. 

Som exempel fdn senare tid kan jag nämna den totala revision av 

hestiimmelserna om sexualbrott som riksdagen beslutade är 1984 och de 

betydelsefulla föriindringar i hesUimmelserna om brott mot borgen:irer 

och vissa datorrelaterade hrott som riksdagen beslutade {1r 1986. 

Andra tindringsförslag iir nu under utredning eller beredning. Som 

exempel kan jag niimna att en departementspromemoria om hestiimmel-
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serna om grov stöld och grov misshandel inom kort skall siindas ut för Prop. 1986./87:100 
remissbehandling och att en dep:irtementspromemoria om de straffrätts- Bil. 4 
liga bestiimmelserna om tjiinste<'cnsvar beriiknas kunna remitteras under 
våren. Vidare riiknar jag med atJ: i liimpligt sammanhang kunna presen-
tera förslag till nya bestämmelser om hiileri och s.k. efterföljande ored-
lighet p;l grundval av förmögenhetsbrnttsutrcdningens betfokande 
(SOU 198.3:50) Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 

Också utanför brottsbalkens •Jmdde, inom den s.k. spc..:iahtraffriit
ten, pägtir ett viktigt reformarbete niir det giiller brottsbcstiimmelsernas 
utformning. Som ett exempel kan jag hiir niirnna att jag under \[1ren 
riiknar med att kunna presentera ett förslag till lagstiftning om skydd för 
företagshemligheter som bl.a. kc·mmer att inneh{lila straflbestiirnrnelser 
som tar sikte p;! vissa former av s.k. företagsspioncri. Jag kan ocks[1 
nämna att en siirskild utredare h;;:r tillkallats för att se över lagstiftningen 
om varusmuggling. 

2.3 Vålds- och egendomsbrott 

Under senan: tid har väldsbrotbligheten varit föremiil för en livlig all
miin debatt. Detsamma giillcr vissa förrnögenhetsbrott, friimst sadana 
som framst;1r som siirskilt kriinkande för den personliga integriteten. 
exempelvis inbrottsstölder i bostiider. Det finns utan tvekan en allmiint 
utbredd oro över utvecklingen <l"V den aktuella brottsligheten. I synner
het giiller detta dldsbrott som b0:g:1s av ungdomar. 

Den brottslighet som hiir avse~; drabbar ofta enskilda miinniskor siir
skilt ht1rt. Jag tiinker inte bara p<l de fysiska skador elkr ekonomiska 
förluster som brotten kan medföra. Dessa skador iir m[111ga gänger av 
mindre betydelse iin sjiilv;1 den r~rsonliga kriinkningen och dess skade
verkningar. Brotten har ocksä allvarliga effekter genom att de hos s!Llra 
grupper som inte personligen drabbats framkallar riidsla och osiikerhet. 
V~\ldsbrott, bostadsinbrott och andra brott som pi't liknande siitt kriinker 
miinniskors integritet vittnar olb om en brist pt1 insikt om det lidande 
och de problem som orsakas broi:tsoffret. 

Inom kriminalpolitiken har bekämpandet av den brottslighet det hiir 
gäller redan liinge haft hög prio;itet ljfr t.ex. mitt anförande till förra 
;\rets hudgetproposition, prop. 1985/86: 100 bil. 4 s. 14 f.). Såsom jag 
under hösten 1986 redovisat i en siirskild skrivelse till riksdagen (skr. 
1986/87 :21) framstår det emcllenid i nuvarande higc som viisentligt att 
det kriminalpolitiska utvecklingsarbetct på området intensifieras ytter
ligare. 

Ser man enbart till den allmiinna statistiken över anmälda brott, ger 
visserligen den senaste tidens hrotlsutvcckling, i motsats till vad som ofta 
antas i debatten, inte anledning ::ill någon ökad oro. Antalet anmiilda 
våldshrott synes i stort sett ha varit oförändrat under de senaste tre ären. 
Det totala antalet tillgreppsbrott har däremot ökat men n:ir det gäller 
såväl hostadsinbrott som inbrott i allmänhet bl!finncr sig antakt anm~il

ningar ptl. i stort sett samma nivå som för tio år sedan. 
Trots detta finns det emellertid olika faktorer som p~1kallar sbirpt 
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oprtW(h.:erat dld. ol"ta med kni\ eller andra tillh\ggen som hj:ilp . .lag 

t:inker ockS:1 pt1 att utvecklingen lokalt niir det giiller tillgreppshrott. till 

skillnad fr{1n riksgenomsnittet. i \issa fall \'isar en klart oroviickancle 

uppgi\ng. 

Betraktad i ett l:ingre perspdti\ ger utvecklingen ock<1 anledning till 

t1ro. S:t\ iil \ ;·iJdshrott som inhrott och andra egen domsbrott har under 

efterkrigstiden likat pt1 ett sädant siitt att det m~tste var;1 en kriminalpL1-

litisk hu\"llduppgift att nu ,öka viinda utvecklingen i riitt riktning. 

l den nyss niimncla skrivelsen till riksdagen har jag. mot bakgrund av 

en kriminalpolitisk helhetssyn. redovisat en rad olika iitgiirder på omr:1-

det som pbn<:ras i1wm justitiedepartementet. .lag ,kall inte hiir uppn.:pa 

vad jag lfarvid anfi"irde utan inskriinker mig till att redovisa vissa förslag 

snm har omedelhar aktualitet. Till vi,~a 1·r~igor om polisens arbete {1ter

kommer jag dock senare. 

En promemoria som uppriittats inom justitiedepartementet och som 

inneh~lller förslag om ökade möjligheter för polisen att företa kroppsvi

sitati,1n i syfte att eftersöka knivar och andra farliga föremttl som kan hli 

fi'lrem:°il fiir beslag iir nu under rt'misshehanclling. 

I departementet bereds en lagr{Hbremi,s med förslag om att s.k. start

\·apen nch andra fiirem;"il SPiil utan s\·t1righet kan omiindras till funge

rande skjut\·<tpt'n iitminstont' i vissa avseenden skall föras in under 

vapenlagens regelsystem. Vapenlagen ( 197J: 171>) giiller för n:irvarande 

inte i fri1ga t1m signalvapen. Det undantaget kommer att begriin>.as i 

hetydanck utstriickning. I remissen kommer ocksi\ att fiireslih att rege

ringen skall kun1rn giira \·apenlagens system tilliimpligt p~t olika farliga 

föremttl som inte kan klassificeras som skjutvapen men som iincb iir 

,iirskilt iignade att anviindas \·id hrntt mnt person. 

l enlighet med vadjag förutskickade i den nyss niimnda regeringsskri

\"elsen a\ser jag att inom kort föresl~1 att en siirskilcl utredare tillkallas 

med uppdrag att göra en samlad översyn av vapenlagens regelsystcm. 

L:tredaren a\'ses ods~l fil i uppdrag att utreda förutsiittningarna frir ett 

mer allmiint förhud mot att biira kniv exempelvis p[1 allmiin plats eller 

vid offentlig tillstiillning. 

I den lagrädsremiss med förslag till iindracl yttrandefrihetslagstirtning 

S(l!ll jag l"i\rut har berört har förslag liimnats om ett förhud mot \·:t1dspor

nL1grafi och skiirpningar i strafll)estiimmeist'rna om heh mot folkgrupp. 

Som jag ockstt tidig.art: redovisat iir avsikten att liimna förslag till nya 

regler orn anldllande och hiiktning. Fiirslagt:n har utformats inte bara 

för att förkorta fristerna mellan ett frihetsberövande oeh en domstols

prörning utan ockst1 för att tillgodose intresset av att p{i ett effektivt siitt 

kunna bek:impa vttlds- och egt:ndnm>brottslighet. 

Tre olika departementspromemorior som inom kort siinds ut pä re

miss kommer att innehälla förslag av intresse i detta sammanhang. En av 

dem som jag redan har heriirt. tar upp rr:1gan om griinsdragningen 

mellan grova fall och normalfall niir det giillcr hrotten misshandel och 

stöld. I den andra promemorian behandlas förslag som syftar till att 

stiirka m:tlsiigandt:ns stiillning under förundersökning och riittegången 

i brottmiil. Den tredje promemorian omfattar frjgor om åtalsunderlåtel-

Prnp. I 986/X7: I 00 
Bil. 4 
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se för unga lagövertr:idare med mtds:ittningen att :istadkornrna ett snab- Prop. 1980/87: 100 
bare och mera iindarnttlsenligt förfarande och att i större utstriickning fo Bil. 4 
för niirvarande förrn~! unga lagövenr:idare att göra riitt för sig. 

Jag vill i anslutning hiirtill niirnna alt hrottsförehyggande ri'1de1 nyli
gen har rntt i uppdrag att utviirdera de nya regler som trädde i kraft den 
I januari 1985 i fr<'tga om utredning a\' brntt som beg:1tts av barn under 
femton {1r (SFS 1984:954). 

Rikspolisstyrdsen har p;\ regeringens uppdrag utrett hur m:il<iganlkn 
skall kunna f{t biittre informati:in p{t förundersökningsstadiet oeh nyli
gen avliimnat ett förslag. Styrelsen viintas vidare inom kort överliimna en 
utredning som genomförts p~t regeringens uppdrag om polisens verk
samhet för att förebygga brott •)Ch övervaka den allmiinna ordningen i 
samband med större helger och allmiinna festdagar. Utredningen torde 
komma att innehtilla förslag b[1de niir det gäller organisatilmsfr[1gpr och 
i fri\ga om den riittsliga regleringen. 

Reformarbetet forts:itcer nu enligt de riktlinjer som redovisats i skri
velsen till riksdagen. Det finm anledning att betona att kampen mot 
välds- och egendomsbrottsligheten knmmer att kriiva ett lt1ng~iktigt. 

tålmodigt och systematiskt cHbete. Det :ir knappast möjligt alt finna 
nt1gra radikalt nya och hittills oprövade grepp som skulle ff1 klan gynn
samma verkningar på bwttsniv.1n. Till stor del blir det i stiillct frjga om 
att arbeta vidare med kiinda metoder i ljuset a\' de erfarenheter man har 
gjort. 

Niir det giiller denna sorts brottslighet giiller i hög grad vad jag 
anförde inlednings\'is niimliger att kamren mot brottsligheten kan hli 
framg~1ng~rik bara om \i alla tar v:ht personliga ansvar. vare sig det iir 
som föriildrar, l:irare eller i an!lan egenskap. I det perspektivet ;ir det 
gl:idjande alt den allmiinna kampanj mot V<'tldct som nu påg{1r har mött 
ett brett stöd bland allmiinheten. 

Som jag redan har varit inn<: r~I styrs hrottsniv~\n viiscntligen av vad 
som sker ptt andra omrt1den ii:1 det i sniiv mening kriminalrolitiska. 
Organ utanför riittsviisendet har diirfi.ir viktiga uppgifter i det hrottsfö
rebyggande arbetet. Myndigheterna inom socaltjiin~ten iir naturligtvis 
av central betydelse. Men ocks~. insatser t.ex. inom bostads- och famil
jesektorn samt i skola. arbetsliv :ich fritidsverksamhet har stor betydelse 
för att brottsligheten p{1 sikt skall kunna hegriinsas. Ftt framgCrngsrikt 
brottsförebyggande arbete förut>iitter en niira samverkan mellan m''\nga 
myndigheter. organisationer och enskilda p~1 central men framför allt 

lokal nivt1. 
Det st•lr enligt min mening od:s[1 klart att str:ivanden fr[l!l företags och 

organisationers sida att bidra till det hrottsförehyggande arbetet i sam
verkan med det allmiinna hör tas tillvara. Sådana initiativ har ocksit 
tagits a\· förctriidare för den pri\'ata sektorn under senare tid exempelvis 
niir det giiller åtgiirder mot hutikstillgrepp. 

Ut mig i anslutning till detta undeNryka att det ~ir mycket anget:iget 
att handeln, företagarorganisationer. försiikringsholagen. hostadsko-
orerationen och övriga fastighetsägare m.fl. organ medverkar i det 
brottsförebyggande arbetet på lokal niv[1. Detta underliittas. om det 20 



finns ett kontaktniit mellan s{1dana enskilda organ och det allmfonas Prop. 1986/87: I 00 

företriidarc. Om s{1 iir fallet, ökar ockst1 fiirutsiittningarna för att de Ril. 4 

förslag och modeller p;\ det brottsfiirehyggande omrt1det som utarhetas 

a\· Svenska kommunförhundct och av centrala myndigheter - främst 

rikspolisstyrelsen. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och hrottsförebyg-

gande ddet - skall kunna prövas p[1 fiiltet. 

Jag vill i det här sammanhanget betona att det i allt viisentligt m{1ste 

ankomma p~I de lokala organen sjiilva att finna formerna för det inten

sifierade samarbete ptt lokal niv:1 med brottsförebyggande fdgnr som är 

önshiirt. Viktiga uppgifter ankommer emellertid iiven p~1 de centrala 

instanserna, bl.a. inom omri1dena fiir metodutveckling och erfarenhets

förmedling. 

2.4 i'iarkotikabrottslighctcn 

Regeringen har allt sedan sitt tilltriide hösten I 9X2 m[tlmedvetet satsat ptt 

allt mer effektiva insatser mot narkotikan. En av de första ~ttgiirderna var 

att tillkalla en siirskild kommission som snabbt skulle ta fram underlag 

för ett brett program. Pä ett drygt ;\r lyckades kommissionen genomföra 

detta uppdrag. I\\ grundval av kommissionens arhete har regeringen 

senare för riksdagens stiillningstagande presenterat ett omfattande t1t

giirdsprogram som nu iir under praktisk tilliimpning. Niir det giiller 

fr;lg<Jr -;om faller under justiticdepartementets ans\·arsomr;ide kan bl.a. 

niimnas att narkotikastrafllagen skiirpts i olika hänseenden \'ilket ocks:1 

gett ökade möjligheter till andndning a,· \'i:-.sa straffprocessuella tdngs

medel samt att polisen {tlagts en uttrycklig skyldighet att samarheta med 

socialtjiinsten i dess arhete mot narkotikamissbrukeh utbredning. 

Regeringens S:irskilda samordningsorgan rör narkotikafrägor !SAl\,1-

NARK) arbetar bl.a. med att et till st;1nd en biittre sam\·erkan mellan 

s1Jcialtjiinst och kriminalv~1rd. I .okala och rL'ginnala samnrdningsprojekt 

initieras t)Ch samordnas i en siirskild beredningsgrupp med uppgift att 

fi.iresl:t regeringen konkreta insatser. lleredningsgruppens arbete har 

hittills resulterat i att chefen fiir socialdepartementet efter samrttd med 

mig tilldelat kriminalv;\rden medel för motivations- och behandlingsin

satser vid hiiktena i Stockholm, Giitehorg och i\lalmö samt vid lokalan

stalterna inom de tre storstad-,regionerna. 

Jag \'ill i detta sammanhang L)Ckst1 framh{tlla att riksdagen under dren 

1986 p<'t förslag av regeringen anvisat 75 milj. kr för bekiimpningen a' 

AIDS (prop. 1985/86:171. SOU 198n:25, rskr 19X5.'86:324). l t1tg:'irds

paketet ingttr medel för samordnade insatser för narkotikamissbrukare 

inom kriminalv;'\rden. Projekt som innebiir att narkomanvärden i sam

verkan med kriminaldrden rörsöker n;'1 missbrukare pt1 häkten, anstal

ter och inom frivt1rden rör olika moti\·ations- och hehandlingsinsatser 

kommer att f:t siirskilt stöd. En satsning skall vidare göras för att öka 

antalet s.k. 34 ~-placeringar pt1 behandlingshem och i familjev[mi. 

Chden för sPcialdepartcrnentet kommer senare att närmare heröra 

ii\'Cll missbruksutvecklingen. Jag skall diirför nu bara ta upp n{1gra 

rr:tgnr som rör r:ittsviisendets insatser p{1 detta omr{\cle. 

Som jag antydde inledningsvis och som jag utvecklade mer utförligt 21 



vid min anmälan till förra <irets budgetproposition iir kriminalstatistiken 
inte alltid något bra m:ttt pt1 de11 verkliga brottsutvecklingen. Det firrns 
emellertid anledning att notera all den registrerade narkotikabrottslig
heten g<ht ner kraftigt under senare Lir. Sålunda var de brott mot narko
tikastrafflagen som kom till poli>cns kiinnedom omkring 70 000 ;'tr 1982. 

över 50 000 ;lr 1983, drygt 40 000 år 1984 och knappt 40 000 :ir 1985. 

Siffran för 1986 ber:iknas bli under 35 UOO. Antalet lagförda personer var 
drygt 8 ()()0 Jr 1982, knappt 7 ()(ll) {Jret diirp{! OCh Omkring (1 ()()() t1r 1L)84 

liksom år 1985. 

Jag är medveten om att dessa ~iffror m{1ste tolkas med försiktighet och 
att de, betraktade isolerade, knappast kan liiggas till grund för n<1gra 
säkra slutsatser. Det st<ir dock klart att det inte finns n[1got underlag for 
ett antagande att narkotikahrott,ligheten allmänt sett skulle ha ökat. 

Detta fetr naturligtvis ptt ing<l villkor leda till att vi sl~tr oss till ro. 
Tv~irtom skall anstr:-ingningarna forts;itta med ofönninskad styrka. Siir
skild uppm:irksamhet m:1ste ocb:'.'1 iignas ät s:1dana varningssignaler SL)l11 
lokalt försiimrade förhi'lllanden Jch intrnduktionen av nya preparat p~1 
marknaden. 

Jag vill hiir slutligen beröra en fr;"1ga som tilldragit sig stor uppm:irk
samhet i den allmiinna debatten om narkotika. niimligen huruvida kri
minaliseringen hör omfatta ockst1 sj{il\a tillfrirseln av narkL)tika till 
m:inniskokroppen, dvs. missbruket som faktisk handling. Fr<igan {ir i 
och för sig av mycket hegr:insad praktisk hetydebe men har fdn olika 
h:11l tillmätts stor vikt frt111 principiell synpunkt. I en departementspro
memoria som utarbetats inom j1.i,;titiedepartementct har fiireslagits en 
vidgad kriminalisering samtidigt som förslag har l:imnats avsedda alt 
motverka negativa effekter av en ~;t1dan kriminalisering. Promemorian :ir 
nu under remisshehanding. DL'l :ir min riirlwppning alt fi.irslagen skall 
kunna I:iggas till grund fi)r en lagslil.lning som kan i'a den allm:inna 
anslutning som ära\' st1 swr hetydcl-;e p:1 di::tta omr:tde. 

2.5 Den ekonomiska brottsligheten 

Aven n:ir det g:iller den ekonL1miska brottsligheten har det bedrivits ett 
konsekvent och mälmedvctet reformarbete. En kort tid efter regerings
skiftet ~1r 1982 tillkallade regeringen en s:irskild kommission - den s.k. 
ekokom missionen - med uppdrag. art snabbt arbeta fram ett {1tg:irdspro
gram inom ramen för en enhetlig och samordnad strategi. 

När kommissionen dren 1984 Ö\'erl:imnade sitt sluthetinkande hade 
den i ett trettiotal olika betiinkanden, promemorior lKh skrivelser pre
senterat förslag till åtg:irder inom en läng rad olika omraden. 

Kommissionens förslag har d:irefter. efter sedvanlig beredning genom 
remissbehandling och p;i annat :;{itt, i alla sina viisentliga huvuddrag 
fullföljts genom [1tgärder frfo regering och riksdag. Ocks~l vid sidan av 
vad som initierats genom kommi:;sionens verksamhet har en rad {ttg:ir
der som tar sikte p<I den ekonomiska brotbligheten genomförts. 

Lagstiftnings{1tgiirdcrna har he;ört m:tnga skilda rättsomr~1den. Över 
huvud taget g:iller att reformarbetet nwt den ekonomiska brottsligheten 
mindre har avsett den rent straffr:ittsliga regleringen :in bcst:immelser av 

.'nip. ILJX6, X?: 100 
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annat slag som ;ir av betydelse för att 1 örehygga oegentligheter eller Pror. 1986/87: I 00 
fiirenkla och effektivisera handliiggning och kontroll inom olika riitts- Bil. 4 
omr:1den. Mfoga av lagförslagen har sttlunda hart anknytning till skat
teomrt1det. Ett exempel p<i en st1dan reform. som inte primiirt tagit sikte 
rt1 ekonomisk brottslighet men som iindä siikerligen for positiva effekter 

i detta hiinseende, erbjuder den nya lagstiftningen om fi.irenklad sjiilv
deklaration. De nya reglerna kommer att medföra att kontrollverksam-
heten i större utstr~ickning kan inriktas mot företag och personer med 
mera komplicerade inkomstförhällandcn. Jag vill ockS:t peka p<t de 
vidgade möjligheter till s.k. niiringsförbud som riksdagen numera beslu-
tat om. 

i\ven inom mitt eget ansvarsomr:tde har lagstiftningstttgiirderna till 
stor del rört andra nmdden iin de rent straffriittsliga. Genom iindringar 
i bl.a. aktiebolagslagstiftningen har företagsrevisionen effektiviserats i 
olika hiinseenden. Bulvanlagstiftningen har moderniserats samtidigt 
som en siirskild utredning tillsatts för att utreda fr[1gan om betalnings
ansvar för juridiska personers skulder m.m. Den proposition med förslag 
till ny konkurslag som inom kort avses bli framlagd inneh[1ller sLirp
ningar a\· bestiimmelserna om iitervinning i konkurs. 

L.agstiftningsarbetet har emellertid ockst1 avsett iindringar i det straff
riittsliga regelsysternet. Ändringarna a\·ser diirvid inte i första hand 
förskjutningar av det straffbara ornrädet utan mer en anpassning av 
hestiimmt:lserrrn till nya tekniska och ekonomiska förhttllanden i syfte att 
uppnii en klarar.: och mer bttilliimpad reglo:ring. Ge1wm iindringar i 
brottsbalkens hestiimmelser om brott mot horgeniirer kommer handliigg
ningen av s~1dan brottslighet pt1 sikt att förenklas och effektiviso:ras. Jag 
vill ockS:1 nämna de lagiindringar betriiffande vissa formera\· datorrela
terad brottslighet och ocker som riksdagen antagit och som hl.a. syftar 
till all undanröja tilliimpningsproblcm som uppkommit i praktiken. De 
nya bestiimmelserna om s.k. företagsblll :ir ocksil viktiga i sammanhang
et. <JL"1wm des;;a finm nu möjligheter all under vis~a förutsiittningar 
rikta sanktioner f~ir brott som beg.;1s inom ramen för n:iringsvo:rbamhet 
inte endast mot enskilda fysiska perspner utan ocks:1 mot !'iiro:tagen snm 
st1dana. 

Aven lllll alltsit ett brett och kraftfullt program mot den ekonomiska 
brottsligho:ten nu har förts ut i praktisk tilliimpning m:1ste man httlla i 
minnet att mera avgörande framg~ingar förut<itter ett l{tngsiktigl och 
t:tlmodigt arbete inom en rad olika omr<lden inte bara frttn det allmiinnas 
sida utan ocks<i av l)lika organisationer och enskilda. Det :ir viktigt att vi 
i det arbeto:t lt1ter oss ledas av solida kunskaper och en klar och enhetlig 
strategi som har möjlighet att vinna allmiin uppslutning. 

Det :ir mot den bakgrunden man hör se de riktlinjer för det framtida 
arbetet mot ekonomisk brottslighet som riksdag.en antagit. Som ett vik
tigt led i det fortsatta arbetet ingttr det siirskilda forskningsuppdrag som 
regeringen liimnat till brottsförebyggande rädet ( HRÅ). Avsikten iir bl.a. 
att de <Hgiirder som vidtagits under senare <ir skall utviirderas i syfte att 
ge underlag för do:n fortsatta politiken p<l omrädet. fr.ågorna om rätts-
siikerhet skall härvid uppmiirksammas siirskilt. Den första rapporten 23 



från detta forskningsprojekt avliimnades under hösten och giilldc pol i- Prop. 1986/87: I 00 
sens s.k. eko-rotlar. Bil. 4 

2.6 Brottsoffrens ställning 

1 1986 ärs budgetproposition ( prop. 1985/86: I 00, bil. 4. s. 23 I') redogjor
de jag för en rad tngiirder som har vidtagits för att förstiirka brottsoffrens 
ställning. Redan dt1 uttalade j:.;.g att det iir angcliiget att gä liingre i 
ansträngningarna att ge: hjiilp Ol:h stöd ät brottsoffren. Utöver vad som 
har redovisats i det sammanhan;~et vill jag peka pä foljande. 

I november 1984 gav regeringen riittshjiilpskommitten (Ju 1982:01) i 
uppdrag att undersöka hur det riithliga förfarandet i m<ll om ansvar fLir 
sexualbrott har fungerat i praktiken från m<llsiigandcns synpunkt sedan 
nya regler om personligt stöd åt målsäganden införts den I juli 1984. P<°t 
grundval av denna undersökning borde kommitten ta upp fri\gan om 
formerna för utvidgad riittshjiilp <It i första hand kvinnor som utsatts för 
sexualbrott eller vissa andra våldsbrott. 

Kommitten har överUmnat sitt bc:tiinkande i december 1986. Betiin
kandet, som innehttller en rad förslag till förbiittringar för m{1lsiigande 
som har utsatts för sexualbrott. remissbehandlas för niirvarande . .lag 
riiknar med att förslag i fr~1gan kan förliiggas riksdagen under niista t1r. 

Jag vill i anslutning hiirtill niimna att frt1gan om ytterligare lagstift
ningsf1tgiirder för att motverka kvinnomisshandel överviigs siirskilt inom 
justitiedepartementet. En hearing har nyligen h~lllits i iimnet. Olika för
söksprojekt på onm\det pågår dessutom inom socialdepartementets 
verksam hetsom räde. 

Regeringen uppdrog i juli 198'.i <'tt BRA att kartliigga i vilka hiinseen
dcn behov av stöd ilt dem som har drabhal~ a\' brott gör sig <irskilt 
g:illandc nd1 i vilka former dessa behov kan tiinka~ bli tillgodnsedda. 
Rjdet överliimnade i januari I %6 ti Il juslitiedeparternt:nlet promrn10-
ria n ( Kansli PM l l!X6: I ) Stöd och hjii I p :'tt brottsoffer. Ln problem in \·en
teri ng. I \·issa delar innehttller promemorian klinkreta förslag till föriind
ringar med:tn den i andra delar presenterar olika uppslag eller alterna
tiva lösningar. 

I februari 1986 uppdrog regeringen {\t rikspolisstyrelsen att efta sam
rt1d med riksäklagaren och domstolsvcrket övcrviiga de förslag i prome
morian som rör information till rniilsiigandc om de hestiimmelser som 
giillcr fiir bl.a. förundersökning. Samtidigt uppdrog regeringen :it RRÅ 
att genomföra en fördjupad undl'rsökning rörande hl.a. brottsofferjou

rer och behovet av psykologiska h_iiilp- och qöcEttgiirder :it m<llsiigandcn. 
Som jag redan har berört har det uppdrag som liimnats rikspolisstyrelsen 
numera redovisats. 

I juni 1986 beslutade regeringen om en översyn av brotcsskadclagen. 
Avsikten iir att man skall förhiittra möjligheterna flir brottsoffer atr rn 
ersiittning fr<'tn det allmiinnas sida. En proposition om iindringar i lagen 
planeras till ~lr 1987 (se avsnitt I. I 0). 

Som jag förut niimnt har vidare i en inom justitiedepartc:mentet upp
riittad departementspromemoria som inom kort remitteras en rad förslag 
i syfte att stiirka rn<'llsiigandens stiillning presenterats. Det giiller bl.a. 24 



handl~iggningen av skadestfodsanspd1k p[1 grund av brott och inrorma

tion till m:1Isäganden. 

2.7 Päföljdssystcmct 

Har man viil bestiimt sig för act straflbdiigga en viss handling m<!ste man 

ocksä vara beredd att döma ut p<Hi.iljder niir förbudet övertriids. Detta iir 

\'iisentligt rör att kriminaliseringen pä sikt skall behf11la sin trodrdighet 

och kriminalpolitiken sin genomslagskraft. Det tir ocks[1 viktigt för att 

riittsviisendeh brottsrörebyggande effekter skall bevaras. l.);iremot skall 

inte betydelsen a\· str:inga straff överdrivas, S:irskilt inte för brott som 

beg<'1tts utan njrmare kalkylerande. Det iir emellertid viktigt att bruket 

a\' straff bringas att överensstämma med de viirderingar som bör styra 

strartlagsciftningen och att straffen uppfattas som riittvisa av medborgar

na. 

En utvecklingslinje inom kriminalpolitiken iir att begrfosa bruket a\· 

fongelse till de fall en s:1dan pttfiiljd behövs för den allmiinna laglydna

den. Det iir en inriktning som det råder bred politisk enighet om, iiven 

om meningarna ibland kan vara ddade om vilka viigar som hör väljas. 

Allmiin enighet r{1der ocks[1 om att frihetsstraff inte iir iignadc att ha 

nt1gra positiva effekter för de personer som utS:itts för dem. 

Sedan slutet a\· 1970-talet har det pt1g{ttt en betydande omdaning a\ 

brottsbalkens pC1röljdssystem. Det har. gliidjande nog, kunnat ske i bred 

politisk enighet och i en gemensam striivan att humanisera systemet. 

Som exempel kan niirnnas att de tidstihestiimda p[1foljderna ungdoms

Lingebe och internering har avskaffah, att minimitiden för fongelse

straffet har s:inkts och att skyddstillsynen pt1 olika <itt har förstiirkts. 

Redan iir 1974 fick vi ocb{t en ny kriminaldrdslagstirtning. 

Ar 1979 tillsattes td kommittcer fiir att arbeta med pMöljdsfrt1gor. 

fri\';'irdsklllnmitten nch fiingclsestraffkommittcn. De fick tillsammans 

Sl)m uppgift att i princip se över hela \';in p:iföljdssystem. 

B;ida k1rn1111ittecrna har lagt fram delbetiinkanden som lett till lagstift

ning. Fridrdskommitten slutförde sitt uppdrag i juni 1984 och Lingel

sc~traffknmmittcn a\·liimnade sitt hun1dbetiinkandc om hl.a. straffska

lorna för olika brott och om regler fi'ir p:1följdshestiimning under dren 

19:\6. 

1\\"sikten iir att en lagr<'tdsremiss inPm kort skall liiggas fram p:1 grund

\'al a\' fri\'ttrdskommittens slutbetiinkancle. Syftet iir att gi)ra det möjligt 

att inom ramen för p<'tföljdcn skyddstillsyn anviinda en form a\' s.k. 

kuntraktsvt1rd som en ny \·ariant av kriminaldrd i frihet och som ett 

alternativ till fiingelsestraff. 

Samtidigt iir avsikten att vidareutveckla den verksamhet som redan nu 

hedri\·s med stöda\· 34 *lagen ( 1974:::!03) om kriminaldrd i anstalt och 

som innebiir att intagna med missbruksproblem under \ issa fiirutS:itt

ning<1r kan L'1 tillfiille att underg<'1 siirskild behandling i behandlingshem. 

Remissbehandlingen av l'iingelsestraffkommittcns huvudbet;inkande 

har nyligen avslutats l)Ch för!>lagen bereds nu inom justitiedepartemen

tet. Förslagen iir s[1 omfattande och av deh·is st1 genomgripande natur att 

det inte iir möjligt att för niirvarande ange niirmare niir eller i vilken 
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omfattning förslagen kan kl)mma att liiggas till grund för en proposition 
till riksdagen. 

Jag vill t:mellertid giirna fram hiilla att jag för egen del ser kommittens 

betiinkande som ett mycket viicdefullt bidrag till det kriminalpolitiska 

utvecklingsarbetet. inte minst g<~nom att kommitten har analyserat olika 

kriminalpolitiska grundfrägor. Det iir ocks~i värdefullt att kommitten i 

dessa delar i allt väsentligt kunnat enas om ett gemensamt synsiitl. 

Kommittens arbete borde hiirit;enom kunna verksamt bidra till att det 

kriminalpolitiska utvecklingsarbetet skall kunna hed rivas med en grund

läggande enighet om utgångspunkter och med den breda förankring som 

alltid är önskvärd i dessa sammanhang. 

Jag har tidigare betonat den\ ikt som enligt min mening måste liiggas 

vid att samhällets reaktioner moi: brott an passas sä att de för allmiinheten 

framstär som begripliga och riittl'isa. Ftt inslag i kommittens förslag som 

mot den bakgrunden förtjänar ;ärskild uppmärksamhet är regleringen 

av straffmätnings- och p[1följdsvalsfrågor. Kommitten har föreslagit att 

det i brottsbalken införs två nya kapitel om dessa frågor. 

Ocks:1 för egen del ser jag det som angeläget att en reglering med det 

ändamål som kommittens förslag tar sikte på kommer till stfod. Fn 

preliminiir genomg:1ng av remi;svan:n synes ocksä ge vid handen att 

kommitteförslaget i det hän-;eendet är väl tignat som underlag för ett 

fortsatt lagstiftningsarbete pä ornrädel. 

PMöljderna för psykiskt -;törc:a lagövertriidare är en fråga som stiin

digt iir aktuell i dt:n kriminalpolitiska debatten. Socialberedningen (SOU 

1%:0:07) har i ett bdiinkande föreslagit en total reform av lagstiftningen 

om den psykiatriska tvångsvården och diirvid iiven behandlat dt:t straff

riittsliga systemd i berörda delar liksom det rättspsykiatriska undersök
ningsfi.irfarandet. En ulg~ingspunkt fi"ir beredningen har varit all \·anliga 

pjfiiljdsregler skall till:impas i s[1 scor utstr:ickning som möjligt iiven l"iir 

rsykiskt avvikande lagövertriidarc. 
1-'örslagel:i straffriittsliga delar har mött stark kritik fr{in m{rnga h[dl 

under remissbehandlingen. och det har vid den fortsatta heredningcn 

sUtt klart att viisentliga föriindri1gar i förhi\llande till soeialheredning

ens förslag blir nödviindiga. Arbetet med en omfattande lagrt1dsremiss 
som iiven rör bl.a. hela den psyk;atriska tv~lngsvärden bedrivs med den 

inriktningen att ett förslag skall föreliiggas riksdagen under tir 1987. 

En nyordning rt1 p{1följdsomddct som jag redan har niimnt represen

teras av de regler om en ny sanktion lör brott beg<1ngna i niiringsverk

samhet som trädde i kraft vid halvårsskiftet [ir 1986. Sanktionen. kallad 

friretagshot. iir konstrut:rad som en siirskild riiltsverkan av hrott och skall 

kunna ådömas ett företag eller en företagare niir ett brott har beg[1tts i 

utövningen av verksamheten. 

2.8 Poli~- och åklagarväsendet 

Det principbeslut som riksdagen fatt:lde år 1981 om en reform av polis

vjsendel har. stisom redovisades i t 986 ärs budgetproposition. numera 

slutligt genomförts. Under är 19% har vidare. pä grundval av förslag 
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fr[111 1981 ~irs polisberedning och stiillningstaganden frtin riksdagen vissa Prop. 1986:~.p: I 00 

andra. mer begriinsade reformer inom polisviisendet heslutats. Bil. 4 

En av dessa rör polisviisendets regionala organisation. I Blekinge liin. 

\lalrnöhus liin. och Viirmlands bn har med verkan fr.o.m. den I juli 
1986 en omorganisation iigt rum som inneh:ir att den s.k. liinspolisrniis
tarmodellen har ini'i)rts. Denna organisationsmodell innebiir att liinspo

lischefcns uppgifter fullgörs av polischei'en (liinspolismiistaren) vid po
lismyndigheten i ett stort polisdistrikt inom liinet. i dessa fall residensor

terna Karlskrona, l\lalmö och Karlstad. Riksdagen har hiirutöver god

tagit att denna ordning ocksi1 genomförs i Uppsala liin och i Kronohergs 

liin. vilket bör kunna ske under de niirmaste ~tren. Linspolismiistarmo

dellen, som redan tidigare införts i Stockholms liin, Giitehorgs och 

Rohus liin samt J:imtlancls !:in. kommer d~irmed att giilla i'ör titta liin. 
Som jag anl"örde i 19X6 ärs hudgetpropl)Sition (prop 19X)/X6: 100 hil 4. s. 
47) hör ett införande av den nya modellen i andra liin iin de nu niimnda 

liimpligen anstC1 till dess att ytterligare erfarenheter har vunnits a\· mga
nisationsmodellen och en ut\·iirdering har kllmmit till sulnd. Jag avser att 
i ett senare sammanhang äterkomma till regeringen med förslag till ett 

uppdrag Ctt rikspolisstyrelsen och liinsstyrelsernas organisationsniimnd 
att utviirdera ek genomförda reformerna. 

Riksdagen har under v:1ren 19X6 vidare godk:int ett förbättrat i'öri'a

rande \id tillsiittning av polischel"stj:inster. Den nya ordningen. som 
innehiir att rikspolisstyrelsens kunskaper och överblick i.iver polisd1efs
Uren utnyttjas genom att styrelsen liimnar synpunkter till liinsstyrclsn
na pt1 ~ökandena till polischefstjiinstl'f, har genomförts den I juli 19X6. 

Yttrandena bölutas av rikspolischefen. I enlighet med riksdagens utta
landen i frt1gan har till styrelsen knutits en referensgrupp för dessa 
;irenden med hl.a. parlamentarisk representation. 

I enlighet med riksdagens godk:innande har regeringen ockst1 beslutat 
l)ill nya former för h;rndUggning a\ anmiilningar mot polismiin. Den 
n~a ordningen. spm triider i kraft den I juli 19n. inneb;ir framför allt att 
.;;"illana ;111111iilningar omedelbart skall ii\·erliimnas till t1klagare och att de 
\ :ild;1 ledamöll'rna i polisstyrelserna p:1 olika siitt gl'S möjlighet att l"ölja 
utredningsarbetet niir det giiller s;\dana hrott. 

Vid samma tidpunkt kommer enligt regeringens heslut dessutom att 
genom föras en ny handliiggningsordning niir det giiller discipliniirenden 
inom polisviisendet. I enlighet med ett av riksdagen framst{illt önskemtll 
liimnar jag i det följande en redo\isning av huvudpunkterna i den nya 
ordningen. 

Discipliniirenden rörande anstiillda i den lokala polisorganisationen 
handl:iggs i dag av liinsstyrelsen. Polisberedningen föresUr i sitt hetiin
kande (I.}; Ju 1984: I Dl Anmiilningar mot polism{in att dessa frt1gor hor
de handliiggas av en central disciplinnfornd. 

Polisheredningens förslag fick ett i huvudsak positivt mottagande av 

remissinstanserna. Vissa remissinstanser uttalade dock betiinkligheter 
111l)t delar av förslaget. Bl.a. ansåg n{1gra, diirihland liinsstyrelsernas 
organisationsniimnd. att man i större utstriickning borde knyta dessa 
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arbetsgi\'arfunktioner närmare i:ill den egentliga arbetsgivaren. t.ex. i 
form av regionala n~imnder eller till den lokala polismyndigheten. 

Regeringen har numera, i enlighet med polisberedningens förslag, 
beslutat att rikspolisstyrelsen genom en särskild personalansvarsnämnd, 
skall handliigga discipliniirenden m.m. inom polisväsendet (SFS 
1986:980 m.n. författningar.) 

Niimnden skall s<llunda besluta om skiljande av arbetstagare frfo 
annan anstiillning än provanstiillning på grund av deras personliga 
förhållanden samt fr;lgor om lbciplinansvar, ätalsanmiilan. avstfog
ning eller läkarundersökning. Nämndens ansvarsomr;lde kommer att 
omfatta alla anställda vid polisv:isendet inkl. personalen vid rikspolis
styrelsen och statens kriminaltekniska laboratorium med undantag rör 
dem som faller under statens ansvarsniimnds kompetensområde. l 
niimnden kommer enligt beslutet att ingä rikspolischefen, som niimn
dens ordförande, chefen för avddningen för polisfrtigor och verksjuris
ten. Dessutom kommer det att finnas tre särskilt utsedda ledamöter samt 
representanter frttn personalorganisationerna. 

Detta beslut innehiir att den ordning som i dag giiller med skilda 
beslutsinstanser i vissa av dessa fdgor kommer att ersättas av ett system 
där frågorna behandlas av en och samma instans. fhrmed avlastar man 
också liinsstyrelsens styrelse en jrendegrupp som i dag rnr anses falla \'id 
sidan av styrelsens egentliga uppgifter. niimligen Jtt \'ara ett styrande 
organ för viktigare frägor rörande den regionala samhällsplaneringen. 

Niir det gäller frägorna om anmiilningar mot polism:in vill jag slutli
gen erinra om att jag n:ir frtigan behandlades i förra ärets budgetpropL1-
sition lade den allra största vikten vid ;Hgiirder i förehyggande syfte. Jag 
hiinvisar till dt: utlalandt:n i l"dgor rörande rt:krytering. utbildning och 
omplacering m.m. som jag gjordt: i det sammanhanget. 

Den I juli 19X6 har i enlighet md riksdagens beslut ock<1 införts en 
beredskapspolisorganisation !SFS l9X6:(il6). 

S:tvitt giiller polisens arbetsmetoder och diirmed sammanh;ingande 
fr:igor har polisberedningen i januari 19X6 Ö\'erliimnat sitt slutbct:inkan
de (SOU 1985:6:2) Inriktningen a'.' polisverksamheten. Ret:inkandet har 
rerni-;sbehandlats. I betänkandet har beredningen framför allt red1)\'isat 
hur polisens arbete skall kunna elfrktiviseras ytterligare. Jag a\·ser att i 
det följande :1terkomma till mina principiella st:illningstagandcn s:1vitt 
avser beredningens förslag rörande inriktningen av polisverksamheten. 
De förslag i betiinkandet som närmast tar sikte pt1 en ökad ekonomisk 
rörelsefrihet och en fortsatt decentralisering av beslutsstrukturen inom 
polisv:isendet hör enligt min mening emellertid överdgas ytterligare 

inom justitiedepartementet. Jag ;ir alltså inte i dag beredd att redovisa 
mina stiillningstaganden till beredningens förslag i dessa delar. 

Som jag tidigare har redovisat har ocks<l <iklagarv;isendet sedan en tid 
varit förem<il för en Ö\ersyn i organisatoriskt hiinseende. Den centrala 
och regionala organi~ationcn har st1lunda rcl'ormerats med verL1n 
fr.o.m. den 1 juli 198.'i. I januari 1986 har {1klagarkommittcn liimnat 
betiinkandet (SOL: 1986:26) Aklagarviisendets lokala organisation m.rn. 
Betiinkandet har remissbehandlat.> och förslagen bereds för niirvarande 
inom departementet. 

Prop. 1986··87:100 
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2.9 Kriminahårdcn 

Under hudgetåret 1985, 86 har heläggningen \'id kriminalv~mlsanstalter
na legat p:i samma Uga niv~\ som föregäende budget[tr. På de allmänna 
h:iktena h~tr bel:iggningen under de senaste tre hudget;hen i genomsnitt 

\ arit drygt 800 per :ir. 
Regeringen har i juni 1986 beslutat att kriminaldrdsan~talterna K um

la. Tidaholm och Norrt:ilje senast den I oktober 1987 skall reduceras 
med 48, 3~ resp. 40 platser. 

Under <°lr 1986 har nya lokalanstalter tagits i bruk i G:i\'le. :-.falmii och 

Stockhl1lm ( F:iringsö). Lnder niista hudget:1r kommer en ny lokabnstalt 
i Sigtuna kommun ( Rosersherg) att tas i bruk. 

Inom fridrden tilliimpas en norm som innebär att den genomsnittliga 
:irendemiingden inte bör till:ttas överstiga JO per tjiinsteman. Antalet 
klienter inom fridrden \'ar den l L1ktober 1986 ea 11 900 vilket motsva
rar ea JO iirenden per handl:iggare. 

P:t grundval a\· förslagen i promcnwrian ( Ds Ju 1985: l) "Lyxfängar -
finns dtrn1·!" har kungörelsen ( 1974:24X) med \'issa föreskrii'ter rörande 
tilbmpningen av lagen ( 1974:203 J om kriminalvfird i anstalt (Kval K) 
iindrats i syfte att rn till stttnd en enhetligare hedömning betr:iffande 
frigäng till arhctc eller uthildning utanför anstalten. Dessutom har i 
kungörelsen införts en föreskrift sPm inneb:ir att intagen som dömts till 
fongelse liigst tv~t {1r inte utan S:irskilda skiil fftr beviljas korttidspermis
sion innan han a\'ljiinat sex m~'\nader av straffet. I samband med att dessa 
fodringar gjordes infördes en siirskild best:immehe betriiffande intagna 
som har dömts till l{mgvariga straff för brott av terrorismkaraktiir. He
stiimrnelsen innebiir att s;ldana intagna inte annat :in niir siirskilda skiil 
föreligger bör medges regelbundna permissioner eller frigttng. De nya 
bL·stiimmelserna tr:idde i kraft den l juli 1986. 

Genom ett beslut i mars 19X6 uppdrog regeringen {tt riksre\isionsver
ket ( RRYl att undersöka möjligheterna att utnyttja kriminaldrdens 
a n<;tal tsl1rgan isat il in effekt i \'a re. 

l rapporten ( Dnr l 9X6:2XXJ Utnyttjandet a\' kriminaldrdens anstalter 
avrapport.:rades uppdraget till regeringen i juni 1986. Rapporten har 
remissbehandlats. Rapportens l'i.irslag och mitt st:illningstagande till 
denna red,1\·isas niirmare i det l'i:iljande. 

Jag har i juli l9X6 förordnat en siirskild utredare att se Ö\'L'r cilliimp
ningen a\' reglerna för kriminalvt1rd i anstalt <1\·itt giiller längtidsdömda 

intagna. 
Slutligen \'ill jag anmiirka att de fodringar Sll!ll görs i det straffriittsliga 

pC1fö\jdssyo;temet sjiilvfallet får {1tcrverkan pä kriminalvärden. Av intres
se :ir diirvid bl.a. det kommande förslag till ny lagstiftning Lim s.k. 
kontrakts\ ~lrd som jag förut har talat om. Aven om det förslaget inte har 
som huvudsyfte att minska beliiggningen utan att ;'\stadkomma mer 
fodam<ilsenliga samhiillsreaktitiner, m~tste sjiilvfallet, om riksdagen an
tar förslaget. ii\'en konsekvenserna frim beliiggningssynpunkt studeras 
noga niir dessa kan bedömas niirmare. 
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3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

Inom riitts\'iisen<let. som inom annan verbamhet. m:1ste :1tgiirder vidta~ 

för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till de hegr:insade 

resurser som förutses för de kommande t1ren. De möjligheter SLHll hiir

vidlag st:ir till buds iir dels att :indra lagstiftningen i olika avseenden. dels 

att ge L1liL1 verksamheter en effekti\·are organisation. Ett omfattande 

arbete med denna inriktning piig{tr fiir n:in«trande inom ju,;titiedeparte

mentet och i olika kommitlL'cr under departementet. 

Av de ~ttgiirder som jag riiknar med kommer att minska utgifterna 

inom justitiedepartementets omdde de n:irmaste budget<\ren elkr som 

inom samma period kommer att leda till en effektivare organisation vill 

jag först niimna den reformering av polisdsendet som nu hJr genom

förts. Åklagarviiscndct har onDrganisernts p:i det regionala pl<tnet. 

Åklagarutredningen har lagt fram ett fi_irslag hetriiffande den ll.lkala 

åk lagarorganisationen i syfte att gör,1 den effektivare. Förslaget, som har 

remisshehandlats, överviig~ nu i regeringskansliet. 

Vad g.iiller domstolsviisendet riiknar jag. med att genomförda och 

planerade reformer med anledn:ng a\' bl.a. riittegiingsutredningens ar

hetc leder till vissa rationaliseringar för de allmiinna domstolarna. De 

vidgade möjligheterna att anviinda straffiireliiggande, att underl[1ta iHal 

och att begriinsa rörundersökningarna innebiir liittnader i domstolarnas 

arbetsbörda . .Jag vill ocksti erinra om att resurser kontinuerligt frigörs 

inom tingsriittsorganisationen genom den datorisering som päg~!r inom 

fastighetsdataprojektet och som innebiir att uppemot 40 procent av 

inskrivningsiircndena numera hanteras med hjiilp av ADB. Även p;i 

andra orndden har ADB-stöd gei:t rationaliseringsvinster inom domsto

larna. 

Den under rinansdepartementct hörande skatteriirenkling,kornmitten 

har vittg[tende direktiv för en reform av taxeringsriirfarandet och skat

teprocessen. De rörslag om förenklingar i skattesystemet och av tax

eringsförfarandet som kommitten har föreslagit och som redan har fiir

anlett lagqiftning om förenklad :;jiilnlcklaration och principbeslut om 

förenklad taxering kommer p;'1 sikt att minska bel<t,;tningen pi\ de all

m;inna forvaltningsdom,tolarna. P:1 r;ittshjiilpens omr[1dc har r;itts

h_iiilpskommitten lagt fram ett för:;lag mcd genomgripande föriindringar 

av rlittshjiilpssystcmct. Det förslaget överviigs nu inom regeringskanslict 

med sikte p;\ en proposition v;°1ren 1987. 

Kriminalv[mlsstyrelsen utreder rör niirvarande möjligheterna att ge

nomföra en decentralisering inom kriminalvården. För att möjliggöra en 

utjforning av de sisongsmii.;;siga variationerna i beUggningen vid kri

minalv{1rdsanstaltcrna fiireslär jag ett system s1)m innebiir en mera aktiv 

styrning iin idag av hur platserna vid kriminaldrdsari:;talterna utnyttjas. 

Prop. I 9X6/X 7: I 00 
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M. 

A I. Statsrådsberedningen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

18 418 047 
17 256 000 
18 590 000 

-------- - ·--------- -

Personal 
Summa 

Anslag 
Förval tningskostnader 

!därav lönekostnader) 
Representationsbidrag 

Summa 

1986/87 

63 

17 191 000 
114 835 000) 

65 000 

17 256 000 
--- ------ --- -------- -

Beräknad ändring 
1987/88 

+ 1 334 000 
1- 1 319 000) 

0 

+ 1 334 000 

Medclsbeho\'ct har beräknats med utgängspunkt i det trdriga huvud
förslag som lades fast inför budget<"trct 1986/87_ För budget~1ret 1987/XX 
urrgt1r utgiftsminskningcn till 2 '"u. 

Jag hernstiiller att regeringen l'öreslttr riksdagen 
att till Stat.mJdsheredningen för budgetåret l9X7/88 anvisa ett för
slagsanslag av I X 590 000 kr. 

;\ 2. Justitiedepartementet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

32 648 426 
33 980 000 
34 771 000 

---- -----··- ··--

1986/87 

Personal 
Summa 156 

Anslag 
Förval tningskostnader 33 980 000 

!därav lönekostnader) (30 242 000) 

Sumnia 33 980 000 

Beraknad ändring 
1987 /88 

791 000 
I+ 753 ooo I 

791 000 

Prop. 1986/87: I 00 
Bit. 4 
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Mcdelsbehovet har beriiknats med utg[1ngspunkt i det trd1riga hu\ ud- Prop. I 986i87: I 00 
förslag som lades fast inför budget:lret 1986 .· 87. För budget:iret I ll87. XX Ri I. 4 
uppgt1r utgiftsminskningen till:!"•. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl~1r ribdagen 
att till Ju.11i1iedepartcnu!11h'I för budgetäret 1987 · 88 anvisa .:tt fi.ir
slagsanslag av 34 771 000 !.;r. 

A 3. Utredningar m.m. 

1985/86 Utg1 tt 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Fbrslag 

20 072 530 
19 500 000 
21 530 000 

Reservation 2 589 

En ny kommitte har tilbatts under t1r 1986. niimligenjuristkommissio
nen med anledning av mordet p<l Olof Palme. 

Under t1r 1986 har fastighetsbildningskomrnitkn. riittshjiilpsklH111nit
ten. röstviirdeskornmitten, <1klagarkomrnitten 0ch framtid.sstudiekom
mitten avslutat sina uppdrag. 

Med hiinsyn till den heriiknade omfattningen a\' utredningsverksam
heten hör anslaget uppgt1 till 21 530 000 kr. under niista hudgct:1r. 

Jag hernst:illcr att regeringen föresl<"1r riksdagen 
att till U1red11i11gar 111.111.för hudget{1ret 1987/XX anvisa ett reserva
tionsanslag av 21 530 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1985/86 Utgilt 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

I 356 411 
1 050 000 
1 200 000 

Reservat 1011 247 291 

Anslagsbcloppet bör för nJsta hudgett1r uppg;.'1 till I 200 O(HI kr. 
Jag hemstJller att regeringen föreslår riksdagen 

att till l:"x1ra 111gi/icrförhudgeufret 1987 XX an\'isa ett reservatilins
anslag av I 200 000 kr. 

A 5. Information om lagstiftning m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

377 901 
1 310 000 

810 000 

Heservation 1 638 055 

Anslagsbeloppet hör för niista buclget[1r uppgC1 till X I() ilOI) kr. Jag har 
cliirvid heaktat att behovet av engångsmedel rör ini'ormationsin;;atst:r 
hetriiffande en ny förvaltningsla:~ bortfallit. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till /11.fim11cllio11 11111 lag\lifi11i11g 111.111. för hudget:1ret l %7 /XR 

anvisa ett reservationsanslag av 810 000 kr. 32 



B. POLISVÄSENDET 

Riktlinjer för rcsursanv~indningen inom polisv~isendet 

Grundläggande prioriteringsfrågor 

I den a\ riksdagen ctnlctgna prop. 1984, 85 :X I om pofoem clrhetsformcr 
p;i ILJLII lich regional ni1 tt. urhildning och rekryk·ring har fiirursatts att 

statsmakterna i samhand med budgetprocessen skall ta stiillning till hur 
resurserna inom polisl'iisendet totalt sett skall anl'iindas. Stahmakkrnas 
prioriteringsbeslut ;ir avsedda alt utgöra riktlinjer för den resursan\';ind
ning och resursfördelning som i den nya polisorgani~ationen beslutas a\· 

de regil1nala och lokala plilismyndigheterna. Ett \'iktigt unckrlag rör 
stahmakterna~ st:illningstaganden i dessa fdgor iir de uppgirter om den 
faktisk:1 och planerade ,·erbamhetL'n inom pcilis\ :isen det som redovisas 
i de planeringsdokument S\1111 numera sbll uppdnas enligt 4 kap. polis
frinmlningcn t 19X4:73\l). 

l\lcd ledning av detta material och a\' de uppgifter som i övrigt finns 
tillgiingliga om brottslighetens omfattning och ut\'eckling. förnrdar jag 
att myndigheterna ~iven det kommande hudge1~1rct skall str~iva l11l1t en 
siir . ..;kilt hög nid n:ir dCL giillcr resursinsatserna p:I omr;'1dcn fiir narko

tikabcLimpning. ekonomisk brottslighet samt dldsbrottslighet. Som jag 
tidigare har anfiirt m{1ste detta ske samtidigt som myndigheterna iignar 
stor uppm:irksamhet :i ven :1t annan s.k. tr,1ditionell hrntlslighet iin \ :\Jd,

bn1tt. Detta giiller i synnerhet <1d;rn brottslighet Sl'm drabbar enskild;1 
miinnisknr .siirskilt h[1rt och berör deras perspnliga integritet. s;'1som 
exempel\'is hostadsinbrott. 

'.'Jiir det giiller myndigheternas insatser for att bebmpa den traditio
nella hrlllhlighet som hiir a\·ses har jag red;111 n:imnl att regeringen i en 
S:irskild skrivebe (skr. 1986 X7:~1) till riksdagen under hösten 19X6 har 
redti\·isat de ;·1tg:irckr som fiir niin arande planera' inom justitiedepar
tc·menteh a1hv:1r,omrade i fr:01ga om bek:impande a\ \ ~ildsbn1tt, in
hnith~tiilder lici1 liknande kriminalitet. Den syn på denna sorts brotts
lighL't s,im _jag d:ir har rednvi.sat hi"ir s_iiilvrallet priigla m_\'ndigheternas 
arbete i1wm dessa 0111rt1den. 

Jag \'ill understryka att den prioritering som jag s:'iluncla förordar bör 
g:ilL1 inte h;Ha riir polisens spanings- och utrcclningsarbete utan ocks[t 
riir annan plilisverksamhct, s;!som den brottsförebyggandc verksamhe
ten och ii\'t:'f\'aknings\·erksamheten. I synnerhet orclningspolisarbett't iir 

hiir a\' stor betydelse. I fr[1ga om narkotikabek:"impningen ;ir dt'l e.\ern
pelvi.s av grundl:iggandt' vikt att satsningen p{t att bei\Ta gatulangningen 
fort<itter med oförminskad styrka. Och niir det gäller {ngiirderna mol 
1 ;ildshroll ,·ill jag siirskilt peka pt1 hetydelscn a\' att ordningspolisens 
arbete planeras på ett st1dant siitt att tillriickliga resurser kan avs:ittas vid 

tidpunkter och på platser diir det erfarenhetsmiissigt finns särskild an
ledning att befara \'ttldsbrotl och andn1 oroligheter. 

S;ivitt giiller hckiimpandet av den ekonomiska brottsligheten ligger 
det i sakens natur att polisens insatser i hetydligt hi.igre grad blir koncen
trerade till kriminalavdelningarna. Jag :1terkommer emellertid strax till 

Rik1e/age11 /<1.1'1i .1·.~- I 1<1111/ Nr /lili. llilaga .J 
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ett exempel p;\ Ltll där intresset a\· att den ekonomiska hrottsligheten Prop. 19X6 .. X7:IOO 
tiek:imp<1s kan bchiiva beaktas också inom ann<rn polisverksam hel. Bil. 4 

För att undcrliitta myndighetcrn•ts satsningar p:1 dcs~a prioriterade 
omr:'tden föresUr jag under anslaget B 4. Lokala polisorganisatinnen 
inriittande av polismanstjiinqer fiir beLimpning av den ekonomiska 
hrnttsligheten och den traditiorella hrottsligheten, siirskilt dldsbrotts
lighctrn. 

Vissa särskilda frågor 

Jag vill i anslutning till dessa synpunkter p:1 den iivergripandL' resursför
delningen inom polisväsendet redovisa min syn pt1 resursanv:indning 
och arbetsmetoder inom \'issa mer begränsade omdden. som har kom
mit att uppmiirksamrnas siirskilt under de senaste <1ren och SLllll llckst1 
fMhiiltningsvis bör beaktas vid myndigheternas prioriteringsbeslut. 

Polis\·iisendet, liksl1rn m:111ga andra samhiillsl1rgan. har under senare 

~1r f:ltt iigna allt större resurser ;n det dxande antalet asylsökande. rör 
polisens del har detta vanligtvi:: friimst innchurit en ökad belastning i 
frt1ga om s.k. asylutredningar. S<Jm jag redovisade \'id min anmiil:ln till 
I 9X6 ;lrs hudgetproposition borde handliiggningen av silclana utredning
ar ske i en sädan takt alt ärende11a kunde klaras av inom en m;'111acl. De 

myndigheter som hade en \iingre handl:iggningstid borde al\ts[1 si'1 lt111gt 
det var möjligt inom sina ramar omfördela resurser till denna \'Crksam

het. Jag kan nu konstatera att detta mttl i huvudsak har n<'1tts. 
För att underl:itta 1wlismyndigheternas handl:iggning a\· dösa iiren

den har regeringen under det g;:111gna <lret vidtagit en rad ;'\tgiirder. En 

<irskild arbetsgrupp inom regeringskansliet har t.cx. niirrnare studerat 
urgani.-.;ation <)Ch arbebmetoder för handliiggning a\' asylutredningar. P;i 
grundval a\· arbebgruppens l'iir>lag har dessa rrt1gor drivit.-.; vidarl' a\ 
ribpolisstyrelsl'n och im·andran·erket, vilket resulterat i en siirskild 
rapport fdn de.ssa myndigheter med fiirslag till ytll:rligare ;itgiirder i'iir 
act fiirh:ittra dlektivitl'lcn i denna verbamhet. lbrtill kommer att rege
ringl·n har cilll'iirt polis\ iisendet re-;ursl'r för att man skall kt>mma cill 
r:ina med de stora halansern:1 :1\· :irendl'n, friim~c p[1 de \.lrtl'.r d:ir dl'! 
finns s.k. utrcdningsfi'>rl:iggningar. il.tyndighcterna~ administrati\'a kost

nader för utredningwerksamhcten har i vissa fall behandlats som för
slags\'isa medel. Det iir uppenbart att handhiggningen av dessa :irenden 
hos polismyndigheterna rn{1ste :ignas en S:irskild uppmiirksamhet ocks:1 

det knmmandc hudget<1ret. Den handl:iggningstid pa fyra veckor som 
idag i huvudsak har uppn~1lls m~iste <1Icdes vidmakth:11Ias och om möj

ligt ytterligare minskas. Jag har i denna fr;iga samrc°ttt med statsr<idet 

Georg Andersson. 
Andra verksarnhetsomdden ~.om under det kommande budget;iret 

enligt min mening bör uppmärksammas särskilt inom den ram som 
giil\er för trafikövervakningen :ir kl1ntrnl\ a\· tung trafik och av fordons

hastighet. Ett llertal skiil talar fiir att dessa omr~1den prioriteras och att 

man intensifierar arbetet pt1 att uneckla arhetsmetoder och att finna nya. 

Polisen bör t.ex. i \)kad utstr;ickning strii\'a efter att samordna sina 34 



kontrollinsatser pä trafikomrt1det med dem som utförs av trafiks:iker- Prop. 1986/87:100 
hets\·erket. Jag vill i detta sammanhang peka bl.;1. pä att Ö\'ertr:idelser av Ril. 4 
best:immelscr om last inte bara medför ett ökat slitage ptt vttra dgar utan 
:i\'en inneb:ir en ~ned vridning av konkurrensen p{1 transportmarknaden. 
I detta h:inseende kan vissa former av över-last h:införas till ekonomisk 
hrnttslighet. De alltför höga hastigheterna utgör huvudorsaken till llcr-
talet olyckor p[1 v:igarna. H:irtill kommer att det av miljösUl kr:ivs att 
förarna inte bryter mot hastighctsbestiimmelser. Jag vill erinra om att 
riksdagen nyligen har uttalat sig för en förstiirkning av hastighetsiiver
vakningen ptt v:igarna (Tl_j 1986/87:1. rskr 2). 

för att ge trafika\'delningarna det stöd de bd1över för de prioritering
ar som jag nu har förordat kommer jag under anslaget B 5 Utrustning 
m.m. för polisviisendet föresli't en betydande satsning pt1 nya och mer 
l;ittarhetade vägar, s;l att trafikavdelningarna skall fi1 tillgfog till modern 
materiel för kontroll av fordonsvikter. Vidare kommer jag föreslä ökade 
resurser för utrustning för hastighetskontroll. Jag avser ocksä att föreslå 
ett ökat utbyte av motorcyklar s:'t att trafikavdelningarna i snabbare takt 
iin tidigare kan tillföras iindam;'tlsenliga och siikra fordon. 

Inriktning av polisens verksamhet i övrigt 

Allmän bakgrund 

Som jag redovisat i ett tidigareavsnitt har p1Jlisviisendet under de senaste 
td ;'1ren varit fiirem;tl för omfattande reformer. Reformerna har som jag 
o..:kst1 har n:imnt inneburit en decentralisering och en demokratisering 
a\· polisn:rksamheten. Det ankommer sålunda numera p<l friimst de 
lokala och regionala organen att sjiilva besluta om sin egen verksamhet 
med utg{1ngspunkt i de egna behoven och v:irderingarna inom de ramar 
och enligt de grunclliiggande prioriteringar som statsmakterna har angett 
for \'l.'.rksamhcten i olika avseenden. De genomförda reformerna har 
byggt pii fi~r~;lag fdn I 9X I [irs polisberedning om den riittsliga reglering
en a\· polisviisendet. om polisorganisationen samt om rekrytering och 
utbildning. 

I sitt .-;luthet:inkande tSOU 1985:62) Inriktningen av polisverksamhc
lL'n redtl\ isar pnlisheredningen den tllerst;"1ende arbetsuppgiften som gär 
ut pt1 att se efter om man genom organisatoriska och andra :1tgiirder kan 
i1~tadkomma att polismyndigheternas samlade resurser utnyttjas mer 
elfrkti\'l iin vad som nu iir möjligt. 

Beredningens förslag omfattar två huvuddelar. I den första delen tar 
beredningen upp frt1gor om resursanviindningen och den framtida in
riktningen a\' verksamheten. I den senare delen liimnar beredningen 
förslag om ökade möjligheter för myndigheterna att besluta om sin egen 
verksamhet i olika avseenden, säsom en utvidgad ckonnmisk rörelsefri
het och större möjligheter att besluta om arbetsfördelningen inom myn
digheterna. Som jag n:imnt tidigare är jag inte i dag beredd att ta 
stiillning till de frttgor som tas upp i den senare delen av betänkandet. I 
denna del avser jag att i ett senare sammanhang Jterkomma till regering
en. Diiremot avser jag att i det följande redovisa min principiella inställ- 35 



ning till de förslag och överv:ipnden ~om tas upp i den för~ta delen av 
bet;inkandet. 

Beredningens förslag 

Polisbaedningen har i sill ~luthetjnkandl' inkdnings\·is Umnat en bred 
Ö\'ersikt över viss fiirsi)ksverksamhet med nya arbetsformer som pil <)lika 
htill p{1g;ir eller har p;lgMt inom Jet S\'enska poliwiisendet. I cktta a\ snitt 
finns \'idare en utförlig redngörelse a\· fiirht1llandena utomlands p;i 
rolisomrt1det och för vissa del<F av polisforskningen. Mot bakgrunda\· 
denna översikt redovisar diireftcr beredningen sina g.rundliig.gande över
viiganden om \·ad som hör a\'<;es med en effektiv polisverksam het. 

Heredningen konstaterar i denna del att man niir det giiller att ckfinie
ra begreppet effektivitt:t i dt:n offentliga förv;tltningen numera mer :in 
tidigare synes betona myndigheternas roll i förh~\!Llnde till medborgar
na. I linje hiirmed biir enligt beredningen effektiviteten frir polisens dd 
hetkimas mot bakgrund a\' vad de boende och andra n:rksamma i ett 
polisdistrikt anser vara viiscntligt fiir dem. I detta effckti\·itetshegrepp 
m~1.ste kunna inrymmas :ivcn :;:'1dana mer s\·;1rrn:itbara dlekter som 

allmiinhctens uppkvelser a\' 1wliscns förm:iga och av trygghec för egen 
del. Med utg;"ingspunkt i ett el'tcr dessa linjer definierat elfrkti\'itetshe
grepp kommer polisheredninge:i fram till tre grundl:iggande principer 
fi_ir polisarbetet. n:imligen ~amspclet mellan polis och allrn:inhelen, ,;er

vicen mot allrniinheten i vissa h<inseenden samt polisens synlighet. 
Sa111spe/e1 bör enligt beredningen innehiira ett ökat informationsut

byte mellan polisen och allmiinheten liksom en bredare och djupare 
kllntakt mellan polis och samh;illct i övrigt. Samspelet kan utYidgas 
ge1ll)lll insatser av de förtrnenck\'alda i poli,styreben <lch inom lokala 
llrga11 fiir det brottsförehyggande arbetet. l\len \'id -;idan a\' s;idana 
etablerade kanaler finns det :iver: andra mera informella <itt att utveckla 
sam,pclct, e.xcmpclvis genom hearings a\' olika slag, riktade insatser mot 
vissa grupper och kontakter med organ för s.k. grannesaJil\'erkan 
( l\eighbnurhood Watd1). Polisens 1·e1Ticel'erkrn111hc1 Llfnfaltar 111:111ga 
nlika \·crksamhetsi':ilt och skilda uppgifter. Beredningen har S:irskilt 
studerat sen icc:1spckten nar del giiller hroltsutreclningar och anser i 
denna del att intresset a\· att ge ,er\'ice <'tt m:'tlS:igandena mäste uppmiirk
-;ammas p;I ett helt annat sett iin som sker idag. S_rnlighe1.1·a1pek1e11 

inneb;ir att poli.-;en i störrt: utstr:ickning skall S:ittas in i s;'1dan \·crksamhet 
snm uppm:irksammas a\· ;tllm;inhett:n. 

Beredningen ut\'ccklar i detta sammanhang sin syn p~1 ett llertal all
miinna metodfrt1gor och andra spörsm{tl av betydebe för polis\'erksam

heten. Jag skall h:ir inte referera beredningens synpunkter och förslag i 

detalj. Fn speciell fdga som j:ig anser mig höra niirnna s:irskilc :ir 

emellertid att det enligt beredningen hör \ara ett led i synlighet.,;a-;pcklen 

att polisen biir namnbrickor. Be•:edningens förslag p{t denna punkt in

neb:ir att hiirande av namnbricka dock bör vara frivilligt med hiinsyn till 

att en del enskilda polismfo fortfarande motS:itter sig det. 

Beredningen redo\'isar hiirefter en ing<'1ende analys a\' hur till;imp

ningcn av de tre prim:iperna p<herkar det praktiska pl)li:;arbetel dels vid 

Prop. 1986/87:100 
Bil. -l 
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ordningsavdelningen, dels \·id kriminalavdelningen. I denna dd tar 

beredningen upp ett stort antal <irskilda verksamhetsfr;igor och liimnar 

;'1tskilliga detaljerade uppslag till hur verksamheten skall kunna förbiitt

ras. lkredningens analys innebiir sammanfattningsvis att den ut[1trikta

de och kontaktskapandc verksamheten l'Ctr en mer framtriidande roll 

samtidigt som utryckningsverksamheten begriinsas för att resurser inte 

skall bindas i onödan. Den allm:inpreventiva ö\·ervakningen fr:'111 bil hör 

er<ittas av en verksamhet med polismiin med omrädes;rnsvar och en 

tjiinst som bygger pa fotpatrullering. Tjfostgöringstiderna hör i iin högre 

grad iin i dag anpass<IS till behovet av polisingripanden. Kriminalankl

ningarna slutligen bör i framtiden endast svara för de kvalificerade 

brottsutredningar och alla utredningar som har päbiirjats direkt vid 

kriminalavdelningen. Andra brottsutredningar bör i ökad omfattning i 

sin helhet elkr iitminstone till stor del handliiggas vid ordning,avdel

ningarna. 

lktfokandet har rcmisshchandlats. Jag redogör i det följande mycket 

Ö\'ersiktligt for remissutfallet i den aktuella delen. \lin a\sikt iir att 

senare Uta publicera en remissamrnanstiillning i siirskild ordning. 

Ett stort antal rernissinstanser anser att betiinkandet iir en utmiirkt 

iddatalog för framtida metodutveckling inom polis\·iisendet. Fiire11i11g
e11 Srerigc.1 po/isc/ie/('r uppfattar betiinkandet i första h;ind som en id0-

katalog med ett antal uppslag och rekommendationer som kan am iindas 

som hjiilprnedel för polismyndigheterna niir det giiller att ytterligare 

anpassa den polisiiira verksamheten till de lokala förh:tllandena. Jlorriit
ten /i'ir Viistra Srt'rige am.cr att det i första hand blir en uppgift för de 

lokala polismyndigheterna att besluta om i vilken utstriickning och p~1 

vilket <itt beredningens f\.'irslag for genomfiiras pt1 det praktiska planet. 

Beredningens tankeg[rngar om effektivitet inom polisviisendct och ek 

tre grundl:igganek principerna har i huvudsak f;ltt ett positi\·t nwttagan

de bland remissinstanserna. Flera remissinstanser som i och för sig iir 

positi\'a till försl;1gen amcr <.h1ck att det bo:hövs ökad.: rL'sur'L'r för alt 

forslagen skall kunna genomföras. Rikspoli.ut.1'l'el1e11 p<"ipekar att bfr;ten 

p;'1 personal idag skapar stora sv;highcter att priuriter<1 viss \'erksamhct 

utan att annan efter,;iitts. Vid m;!nga polismyndigheter har det endast 

\ arit miijligt att marginellt utnyttja den tll'\ibilitet polisreformen 1·elat 

sLtpa d~1 resurserna \'arit anstriingda innm alla ornr;hkn. \led minskan

de rL'sur .. ailldelning ~ir det cLirför risk att ek g11da förslag hcredningen 

J;imn<tr har<t del\'is kan gL'llOmfi.iras. 

l\lajoriteten a\· de remi-,sinstanscr sPm s;irskilt kommenterat herL'd

ningen-; 1-.~-;l1nemang nm effekti\'itet :ir positi\'a till <It\ effektivitctshc

grcppct vidgas till att omfatta vad de boende och andra verksamma i ett 

pl1lisdistrikt> <.ilika delar anser vara \'iiscntligast for dem. 

Fi.irsbget om ökat samspel har L'ttl ett i allmiinhet positivt mottagande. 

N;1gra rcmissinstanser framför dock kritik gentemot de s1 npunkter som 

hl'redningen har Limnat i frtiga om grannesam\·erkan. Sre11.1/.;a po/is/i'ir
h1111det tar sttlunda direkt avständ fr;1n tanken p;i en ut\·ecklad \erbam

het <l\' detta slag i sam\·erkan med polisen. eftersom en <1dan ordning 

enligt förbundets mening Lin likstiillas med s.k. medhorgargarden. 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 4 
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I de olika dt:taljfri\gor som berörs har hetiinkandet f:ttt ett mera hlan- Prop. 1986/87: 100 
dat mottagande. Detta gäller te:' avviigningcn mellan utryckningsverk- Bil. 4 
samheten od1 annan över\'akningsverksamhet och vissa fr:1gor om per
sonaldispositionen mellan ordnings- och kriminalavdelningarna. 
Många rcmissinstanser d:irihland t1tskilliga polismyndigheter anser att 
frägor av detta slag hör ankomma pil de lokala och regionala polismyn
digheterna. 

Beredningens förslag om identifikationshrickor för polismiin har ftttt 
ett mycht positivt mottagande bland remissinstanserna. Rikspolissryrel

sen framhåller att styrelsen i samråd med de fackliga organisationerna 
på lämpligt siitt skall verka för ett frivilligt anviindande av namnbrickor 
i tjiinsten. 

Överväganden 

Enligt min uppfattning har polisberedningen i sitt ~luthetiinkande redo
visat ett intressant underlag för polisverksamhetens framtida inriktning 
och utveckling. 

Att bet;lnkandet enligt vad rcmissutfallct och andra reaktioner ut\·isar 
har mottagits med S:1dant intres•e inom polisviisendet torde hl.a. s~1m
manhiinga med att heredningen inte har stannat vid att t"astsl<'t vissa 
allmänna principer utan ockstt redovisat konkretiserade uppslag till hur 
polisverksamheten i olika hiinseenden kan föriindras med utgfogspunkt 
i st1dana principer. 

Min slutsats blir stllunda att polisheredningens hetiinkande i denna 
del fyller en viktig uppgift som i.Jckiilla och som en aktuell och framjt
blickande översikt över de utved:lingsmöjligheter av polisverbamhcten 
som finn> i skilda hfoseenden. J:1g bedömer att tankarna och för.slagen 
kommer att utgöra en god grund för myndigheterna att sti\ ptt n:ir de skall 
forma sin egen verksamhet under de kommande t1ren. 

I vad jag nu har sagt ligger ocks:°1 att det enligt min mening i i'örst:1 
hand mttste ankomma pt1 myndigheterna att sjiil\'stiindigt och med ut
gtrngspunkt i den egna verksamheten ta tillvara polisbercdningl'n> olika 
uppslag om den niirmare utformningen av \'erksamheten. l\lcd hiinsyn 
till att ett av de grundliiggande syftena med poli~ref,1rme11 har ,·arit att 
minska den centrala styrningen av polisverbarnhccen till fiirm:'tn för en 
ökad handlingsfrihet pä de lokala och regi,H1ala planen hiir niimligen 
som jag ser det statsmakterna inte liimpligen ta uttrycklig stiillning till de 

olika detaljfrt1gor som aktualiser.1s i hctiinkandet. 

Otvivelaktigt finns det emellertid ocb~l i betiinkandet \i~sa ö\·ervii
ganden och förslag som iir av <1 allm:ingiltig och grundliiggandc natur 

att ett sLillningstagande till dem hör kunna redovisas i detta samman
hang utan :.itt principerna om en decentraliserad styrning :1sido.;iitts. Jag 
avser diirför att i det följande redovisa min principiella instii\lning till 
vissa av de fräg,1r som heredningen har tagit upp. 

Jag vill inledningsvis framhålLt att jag delar polisheredningens upp
fattning att myndigheterna i större utstriickning iin hittills hör ta hiinsyn 
till de önskcm(tl och hehov som de boende och andra \erksarnma i olika 

delar av ett polisdistrikt har. Liksom beredningen anser jag l1l'k<'1 att 38 



detta i högre grad iin \·ad spm iir Ltllet i dag skall \'iigas in i begreppet Prop. 1986/87:100 
c/fduir poli.1·1·ak.1amht!1. Den försliirkta roll som de förtroendevalda Bi I. 4 
polisstyrelserna numera har utgör naturligtvis den grundliiggande för
utsiittningcn för all cffekti\·itetsbegreppet skall kunna \'idgas till att avse 

medborgarn:b krav och önskemt1I. Jag utgt1r alltst1 fr~1n att allmiinhetens 

i1bUllning skall utgöra en viktig faktor niir effektiviteten i polisverksam-

heten diskuteras p<'t lokal nid i framtiden. 
Enligt min mening kan ocksä de tre principer som polisheredningen 

har fört fram. samspel, serviee och synlighet, ofta vara en liimplig ut

g{mgspunkt för lokala diskussioner om inriktningen av verksamheten . 
.lag vill framh;'tlla att dessa grundsatser hör ses som angeUgna men 

givetvis inte heltiiekande prineiper för hur metodfrt1gorna i polisarbetet 

ol'ta kan och hiir lösas. De regler om rwlisverksamhetens iindam<'tl och 
poli~ens uppgifter som har meddelats i polislagen (I l)X4:387l utgör emel
lertid sjiilva grunden för polisarbetet och sjiilvfallet mt1ste :h~killiga 

andra principer ockS:t beaktas i arbetet beroende p<'t arbetsuppgifternas 

art. 
Niir det giillcr intresset a\· ett ökat .111111.1pclmellan polis och allmiinhct. 

\'ill jag först k(mstatera att det för mig iir en sjiih·klarhet alt ett gott 
förh~tllande mellan polisen och allmiinheten iir en av dt: grundliiggandc 
i'örutsiittningarna för att polisen skall kunna hedriv:1 sitt arbete effekt in. 
Polisvcrksamheten bör diirför. som polisberedningen förordar. inriktas 
mol \·ad som av allmiinheten uppfattas som viisentligt. 

För att rn till s1:111d bl.a. biittre brottsförebyggande <'ttgiirder od1 en 
biittre hrnttsbckiimpning hör polisen cliirför utveckla ett niira samarhete 
med allmiinheten i fr;'1ga om inriktningen av verksamheten samt utveckla 
metodc-r fiir att skapa ett s:tdant samarhcte. Detta bör vara ett naturligt 
led i den process som syftar till att öka kunskaperna om de lokala 
bclw\'en. En s:1dan ut\·eckling hör vidare leda till att den enskilde med

h11rgarcn fttr biittre kunskaper om polisen och att den oro som m{1nga 
m;inni,klH k;inn<:r rör att urs;iua, för brott mot\·erkas. 

Jag ansluter mig <iledes till den princip om ett ökat samspel mellan 
poli, (1ch allmiinhl·t som p(1lisberedningen har förordat. De n:irman: 
formerna fiir detta samspel ankommer det i fiirsta hand pC1 \'arjc polis
myndighet all besluta om. \kd anledning a\· den kritik snm fiirs 1·ram 
fr;1n \i,sa rcmissinstanser (llll t.e.\. granne<.alll\t'rkan \'ill jag bet11na att 
allmjnhdcns ins<thcr i den hwtt5förch:-ggande \ crksamhctcn \·i,;5erli
gen enligt min mening iir <I\ den allra sti"irsta betydelse för att man skall 
n;°1 \'t:rkningsfulla rL'sttltat men ,.;j~il\fallet m:1,te hL·griins<ts till \ad ~(1m 

kan ;1ccepteras fran principiella 'ynpunkter. Vid de bedömningar som 
h:ir m<bte gl_ir;1s ,.;pelar den l(1kala poli~myndighcten en\ iktig mil. 

hg -.er det\ idare som mycket \';isentligt att man utnyttjar den llexibi

liteten i den nya organisationen till att intensifiera sarnarhetel mellan 
pnlisen (1ch andra myndigheter uch organisationer. Som jag har fram
IUllit i <)lika tidigare sammanhang (se t.cx. prop. 19~5 X6:100 bil..+ s. 
21-2_~) ;ir det niimligen a\ grundliiggande hetydelsc för brottshekiimp

ningen att det lokala samarhet\:t mot brott utvecklas. 
Polisberedningens andra princip g:iller ett ökat inslag a\' scrrin· polis- 39 



verksamheten. Ocks;\ pt1 Jenn;i punkt delar jag mfoga av de Ö\l:rdgan- Prop. 1986·'87: I 00 

den som heredningen h;ir redo\'is;.it. Det :ir s;\lunda uppenbart att det Bil. 4 

finns s;ldl behov av som utrymrre för att polisen mer iin nu betonar ett 

servicetänkande som tar sikte pf1 räd och stöd i olika avseenden C\t 

framför allt personer som har drabbats av hrott. En s:1dan ordning skulle 

enligt min mening inneb:ira en viisentligt förb:ittrad polisverksamhet 

och rn goda effekter p~1 s[1v:il kort som l:mg sikt. Jag vill ocks:\ erinra om 

att jag i ett tidigare avsnitt (2.6) har redovisat hur jag ser p;i fdgan om 

brottsoffrens st:illning och d;irvid berört siirskilda projekt med den 

inriktning som nu har angetts. 

Den tredje av beredningens principer g:iller sr11/ighc1i>11. I den delen 

anser jag i likhet med beredning·~n att allmänhetens möjligheter all se 

och komma i kontakt med en polisman i yttre tjiinst m;lste tillmiitas stor 

betydelse vid inriktningen av polisverksamheten . 

.Ylin uppfattning iir diirför att polisarhetct bör ha en inriktning Sl1m 

inncbiir att den uniformerade pe,-sonalcn s[1 längt möjligt arhetar med 

sädan verksamhet som uppmiirksammas av allm;inheten. Vad jag tl:i 

syftar pt1 iir den ut{1triktade polisverksamhctcn, t.e.x. fotpatrullering. och 

över huvud taget verksamhetsforrncr som utvecklar naturliga kontakter 

mellan polisen och allmjnheten. 

För att man skall öka förutsiittningarna att genomföra en s:1dan inrikt

ning av verksamheten bör enligt beredningen vissa :indringar ske i den 

arbetsfördelning som nu i allm:.nhet tilliimpas. Stllund;i bör, menar 

beredningen, arbetsuppgifter som inte kriiver polismanskompetens men 

som nu helt eller delvis utfi.irs av polism:in s;) Ungt det över huvud taget 

:ir möjligt föras över p;\ administrativ personal. Till denna fdga :1ter

kommer jag senan: i ett liirnpligt "1111111anhang. 

Ett annat uppslag SLHll beredningen fiir fram med syfte att den ut{1trik

tade oeh kontaktskapande polisv1:rksamheten skall kunna ges en mera 

frarntriidande roll g<'ir ut p;I att pt1tagligt hegrfosa utrydningsverksam

heten för att resurser inte skall hindas i onödan. Beredningen redm·isar 

ingående sin uppfattning om hur denna tanke skall ornS:ittas i praktisk 

verks;imhet och menar bl.a. att man för att heriikna polisdistriktets reella 

behov av utryckningsberedskap noggrant hör studera utryckningsYerk

samhetens fördelning i tiden och d:irefter riikna hort de utryckningar och 

ingripanden som inte fordrar omedelbara polisinsatser. Vad beredning

en anför i denna del iir enligt min mening intressant och tankeviidande 

och bör tl:irför studeras av polirn1yndigheterna. Denna fr:tga tillhiir 

emellertid Nvivelaktigt dem som knappast liimpar sig fi_ir centrala hes\ ut. 

Jag har tfarmed redovisat min instiillning till de av poli~beredningen 

fiiresl;1gna grundLiggande princirerna för den J'r;1mtida polisverksam

heten. Jag a\·ser att noga följa hur polisviisendet anpassar sig till nH1rgon

dagens krav och hur bl.a. de nu redovisade principerna vinner tilliimp

ning i praktiken. Det kan ;illb[1 finnas sbl för mig att [1terkornma till 

regeringen i dessa fr~lgor vid en St~nare tidpunkt med J'i)rnyade i.i\ en·ii

ganden mot hakgrund av vad som sker de niirmaste c°iren. 

Jag vill slutligen ta upp en mera marginell fraga som polishcredningen 

har behandlat. niimligen den om huruvida polisrniinnen skall ha identi- 40 



fikationsbricka p<l. sina uniformer. Jag anser mig böra beröra denna 
frt1ga särskilt. eftersom den tidigare har behandlats av riksdagen (JuL 
i 981 i ~2: I. rskr 1981 /82 :29-]0). Jag redovisar i det följande rolishered
ni ngens förslag och i.iverviiganden i :imnct utan n:1got eget stiillningsta
gande. 

I det svenska samhiillet har det blivit allt vanligare att miinniskor biir 
namnbrickor i arbetet. Inom vissa serviceyrken. siirskilt inom handeln 
och inom sjukv<'trden, ter det sig numera helt naturligt all ha en namn
bricka. Skiilen för detta kan variera. Det vanligaste torde vara att man 
hos den allmiinhet som man betj:inar vill skapa en Linsla av personlig 
service. 

Enligt vad polisberedningen har erfarit förhäller det sig normalt stl att 
de som biir namnbrickor i sitt arbete giir det frivilligt ('ch utan <ttt det 
finns nf1gon skyldighet föreskriven. För rersonal vid kriminaldrdsan
stalter pch häkten giiller dock sedan den I janauri 1985 föreskrifter om 
skyldighet att i arbetet biira en bricka med namn och befattning. 

Polisarbetet skall sft lfogt det i"ir möjligt utföras st1 att allmiinhetens 
förtwcnde för och personliga kontakter med polisen ökar. Beredningen 
iir mot denna bakgrund övertygad om att bärandet av namnbrickllr har 
en positiv inverkan i detta a\·seende. 

De farhttgor som har [1berorats mot biirande av namnbrickor. niimli
gen att det kan leda till trakasserier gentemot enskilda polismiin mt1ste 
naturligtvis beaktas, n<lgot som bl.a. riksdagen tidigare har rt1pekat. 
Beredningen anser emellertid att dessa farhägor av ett tlertal sbl har 
iiverdrderats. Beredningen pekar [l<t att det finns m<inga andra siitta att 
ta fram en urpgift om namnet p<I en viss polisman. Enligt beredningen 
iir det alltsii svt1rt att se att n~tgra sakliga skiil kan anföras mot anviind
ningen av namnbrickor i pL>listjiinsten. Kvar st<1r emellertid att enskilda 
rolismiin motsiitter sig en st1dan ordning. Mot denna bakgrund anser 
polishercdningen att b:irandc av namnbricka i rolistjiinsten bör vara 
fri\·illigt. 

B I. Rikspolisstyrelsen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

589 472 000 
553 421 000 
532 529 000 

Riksp,,lisstyreben iir enligt 7 ~ pt11islagcn ( llJX-l:3X7) central riirvalt
ningsmyndighet för polisviisendet och har tillsyn ÖYer cktta. Inom riks
rolisstyrL'lsen rinns fyra a\·deiningar. en fi.ir polisfdgor. en för teknik
QCh datafr~\gm. en fiir administrati\'a fr<lgor samt en for siikcrhetsfr~-tgor. 
Inom a\·delningen för polisfr;"tgnr finns tre byder. t\~'1 polisbyr~ier och 
registerbyr:111. inom a\'lklningen for teknik- och datal"riignr tv{1 byr<kr. 
teknikbyr:tn och datahyriin. och inom avdelningen fiir administrativa 
fdgL'r tv;'1 hyr<ler. ekonomibydn och personalbydn, samt vidare en 
pr>lishögskola. Inom <!\delningen för siikerhetsfr<!gor finns ett sekrcta-

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 4 
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riat od1 tv~\ byr~11.:r (anslaget B 2. Polisverksamheten rörande brott mot 
rikets si.ikerhet m.m.). 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Löner och utrustning till 

polisaspiranter m. fl. 
Oatorbea rbetning 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv. Kronoberg 

Summa 

Inkomster 

Inkomster från ut
b i 1 dn i ngsve r ksamhet 

Nettoutgift 

R i kspol issty r{'lsen 

Beräknad ändr ir19 
1986/87 1987/88 

Före 
draganden 

-------- -- ----. 
516 

129 865 000 ' 5 240 000 
I 103 005 ooo I (+ 2 586 000) 

77 741 000 3 239 000 

296 561 000 24 554 000 
36 943 000 + 1 869 000 

13 711 000 392 000 

554 821 000 20 292 000 

- 1 400 000 600 000 

553 421 000 20 892 000 

I. Riksrolisstyrelsen anser att e1t genomrörande av det tidigare beslu
tade huvudförslaget nm 2 '',,rör hudget{1ret 1987.'XX bi)r anstt1 till dess att 
organisationen har anrassats till de nya krav Sllrn st:ills p<1 styrelsen. Om 
ett huvudalternativ fo(U skall till:impas bör pulishögskolan, datahyr;111 
och registerbyrfo undantas rm:d h:insyn till att styrelsen i rc<tliteten 

saknar möjlighet att p{1 dessa omr<'tdcn besluta om en :indrad \·erbarn
hel. 

2. Rikspolisstyrelsen förcsl;1r alt sammanl<lget sex nya tj:inster inr:ittas 

vid styrelsen, n:imligen en t_i:inst ~;om bibliutekarie 1 id polishiigskolan 
( + 203 OIHl). td tj:instcr fiir intern tele1·isions1·erksamhet ( .J_ 379 OtHl) 

samt tre tj:instcr vid databyr<°1n ( + 846 000). 
3. Ribpolisstyrclsen l'öresl<1r 1·idarc alt en [">Lllischefskurs med Yl asri

rantcr f<fr anordnas samt att antakt dever (polisaspirankrJ i grundut· 

bildningen öb~ fdn I .:\il till 460. De föreslagna t11giirderna innl'biir att 

löncki.'Stnaderna till liirare iikar m·~d 7 344 tHHJ kr. och att omkostnader
na rör den centralt arwrdnadc utbildningen ökar med ca 3 197 000 kr. 

Prop. llJ:-16/87: 100 
13il. 4 
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Vidare i'öreslttr styrelsen att fyra pL1lismiin rt1r uthildas till helikopterfri- Prop. 1986/87: I()() 
r~1re. Ril. 4 

4. Styrelsens kostnader för System S hos DAFA Data AB kommer att 

öka p:1 grund av iindrade taxor. Styrelsen föreslt1r en uppr:ikning med 

140 ono kr. Vidare her:iknar styrelsen att konsultkostnaderna kommer 
all iika med I milj. kr. för ko~tnader för mcrdrdesskalt till följd av en 

lagiindring. 

5. Under anslagsposten Datorhcarbetning föresl{tr styrelsen en upp
räkning med 21492000 kr. Styrelsen föresltir vidare att anslagsposten 

tillförs ytterligare en delpost, hen:imnd utbildning i ADR. Av anslags
ökningcn utgörs 500 000 kr. av den nya delposten. 

6. Styrelsen yrkar 200 000 kr. avseende omkostnader vid forsknings

n:rksamhetcn samt en uppriikning av kostnaderna för den funktionsin
riktade utbildningen med 600 000 kr. 

Hircdrilgandens överväganden 

Fiin1ag 0111 ny 11rga11isati1111 ar riksp11/isstrrel.1e11 

Den l L1kt\1ber 1984 fick rikspolisstyrelsen den org•misation som nyss har 
redovisats (prnp. 198JiX4:89, Juli 16, rskr 182 och prop. 198J/84:11 I, 

.luU 27. rskr JJ I). Organisationsföriindringarna hade förberetts hl.a. av 
I 9X l :lrs polisberedning och var ett led i den omfattande reform av 
pulisviisendet som nu har avslutats. Riksdagen hade gtJdk:int riktlinjerna 
för styrelsefö organisation. 

Rikspolisstyrelsen har i en skrivelse till regeringen den 16 scptemher 
I 986 hemstiillt bl.a. om en delvis iindrad organisation. De föreslagna 
föriindringarna innebiir att de tre avdelningarna, vid sidan av siikerhets
avdelningen. sl•ls samman till tv<'! avdelningar: en polisa\"Clelning och en 
administrativ avdelning. Vid polisavdelningen skall finnas tre byrt1er, 
polisbyr;\erna och rcgisterbyrfo. Vid den administrativa anlelningcn 
skall finnas tre hyder, personalhydn, ekonomibyr;'111 och databyr~in. 
1:örslaget inneb:ir vidare all polishögskolan organisatliriskt kommer att 
lyda under verkschefen samt att verkskansliet tillförs vissa funktioner 
lich tj:inster. hl.a. en fiirhandling,chef. Teknikhyräns uppgifter kommer 
i framtiden all fi.irdclas p;"1 J'r:imst polishyrt1 I. datahyr:in och ekonomi

bvrt1n. 
Styn:lscn motiverar sitt förslag med att den \1rganisationsöversyn som 

fi"iret\lgs <I\ 1wlishercdningcn enligt styrelsens mening gen\lmfördes un
der stor tidspress och utan n{1gra ingäcnde analyser. P[1 grund av de 
he,paringskrav som har lagts p~1 styrelsen g:illcr vidare att d1.:nna inte har 

kunnat fungera p{1 det s:itt som den nya organisationen förutsatte. Erfa

renheterna \isar ockS:1 enligt rikspolisstyrelsen att \ issa bcl10\· har fiir· 

hisetts \id den tidigare organisationsöversynen eller t'ramkL\mmit diirer-

11: r. 

Jag J';°1r för egen del i"ör't erinra om att det \id beslutet l)m organisa
tillnsfiir:indringcn l'.JX-1 sll>gs fast att styrelsens organisati1.in i fr<imtiden 
fl1rtk1pande 111:1ste anpass~1s till de föriindringar som skulle komma att 
ske i olika h:inseenden 1prl1p. l'!X.\ "X4:X9, s 46 I} Jag iir emellertid <iv 

lkra s1'iil inte i dag beredd att ta st:illning till rikspolisstyrelsens orga- 43 



nisationsförslag. Det synes dod kunna bli aktuellt att untkr tiden fram Prop. 1986.'87: 100 

till 19XX ;\rs budgetproposition ta sriillning till detta. :\led hänsyn till att Bil. 4 
förslaget inte i nt1got dsentligt hiinseende kan ans6 rubba sjiil\'a prin-

ciperna bakom de riktlinjer rör ~;tyrelsens organisation som riksdagen 
har godLint bi.ir som jag ser det regeringen kunna förordna om de 
iindringar i organisationen som kan föranledas a\ rikspolisstyrelsens 
förslag. I den m;01n st1 sker bör cetta sjiilYfallet anmälas för riksdagen 
senast i samband med budgetpropositionen I 9X8. 

A 11slagsheräk11i11ge11 

För rikspolisstyrelsen lades inför budgett1ret 1986/87 fast ett trdrigt 
huvudförs!Jg med en real minskning av utgifterna om 5 '',,med fördel
ningen I. 2 och 2 '\,för första, andra respektive tredje budgec{1ret. Styrel
sen gavs vidare i uppdrag att senast i amlagsfrarnsrällningen för budget
;°iret 1987/88 redoYisa hur en sädan minskning borde tas ut ptt styrelsen. 

Av styrelsens redo\'isning framgår att en tilliimpning av hu\udförsla
gel m:iste begriinsas till de delar av verksamheten som främst grundas pt1 
<;tyrelsens stiillning som Cl'ntral förvalrningsmyndighet fiir polis\iisen
det, dvs. verksamheten vid polishyri\erna. personalbydn och ekonnmi
byrän samt verksledningen med dess sdretariat. ;\v det tillgiingliga 
materialet frarngiir emellertid att det redan under hudgetJret 1987 ·xx 
bör finnas utrymme för att ta ut den resterande medelsminskningen eller 
4 ''•'· Derta innebär följaktligen att rikspolisstyrelsen för budget[1ret 
1988/89 inte skall vidkiinnas nt1gon medelsminskning. 

För att öka effektiviteten i polisverksamheten och fi)r att förstiirka 
rersonalutvecklingen föreslt1r jag :merligare 600 ()()(l kr. 1·iir central 1·unk
tionsinriktad utbildning. För utbilJning rörande bcLimpning av ckL1no
misk brottslighet heriiknar jag som fiir inne\'arande budgc1jr 1.3 milj. kr. 

fog beriiknar Yidare medel för utbildning av tv:1 nya helikopterför;1rc 
med 356 ()(_)()kr.(.\). 

I enlighet med den plan som giiller för centrala kostnader i -;amhand 
överföring a\' civilförsvarets ordni:1gsuppgifter till polisviisendet (bcred
skapspolisen) har jag under anslagsposten I Förvallningskostnader be
riiknal sammanlagt 822 000 kr .. Yarav 582 000 kr. för utbildningsk11'tna
der och 240 000 kr. fiir administrationskostnader m.m . 

.lag har ocks{1 beriiknat medel for administrationskostnader m.m. fiir 
den nya personalansvarsniirnnden vid rikspolisstyrelsen (avsnitc 2.8). 

Vid min anmiilan till de tre senaste ~trens budgetpr,1positioner har jag 

kunnat konstatera all pcrsllnallii~:ct inom polis\·iisendct inneburit alt 

;111talet utbildade polism:in viisentligt har Ö\erstigil antalet rnlisman'

tjiin~ler . .lag har ocks.'1 tidigare. bl.a. i 1%6 ;'1rs budgetpr1lpositi,1n. fiir
klarat att man milste strii\ a efter en biittn.: balans mellan uthild;1de 
polismiin och polisrnanstjiinsrer. r-..tin;1 förslag om antagning a\' nya 

rl1Jisaspiranler har priigJats av der na mttl-;iittning . 

.l:tg kan nu konstatera att det antal p\)lism:in som i dag saknar en s.k. 

tahUtj;inst uppg:tr till c1 I :mo nH1t ca I .mo föreg;01cnde t1r. De her:iknin

gar som jag redovisade i flircgt1cnd·~ {1rs hudgetprL11wsiti1111 om en antag
ning fi'ir budget;'1ren l1JX7 XX. 1%~· ·SlJ resp. Jl)Xl)/l)O om I ~Il. 251J re~p. 44 



-Ull ~i,;pirantcr iir följaktligen 1·ortfarande giltiga utii'dn den ang1rna 
m~·tl<ittningen. Fi"ir det kommande budget;\ret finner _jag alltstt att I 50 
n\a ;1spirantcr bör antas till polishögskolan. Jag \'il! i detta sammanhang 
erinr;1 l1lll att 19XI t1rs polisberedning i sitt hetjnbnde (SOL: 19X5:62J 

Inriktningen a\' polisverksamhL'len har rcdmisat \·issa liver\'iigamkn 

11111 metoder för heriikning a\ a,pirantantagningen. Jag a\'ser att i ett 
-;enare s~unmanhang ;·1terkomma till regeringen med mina sl~'illningsta

g~tnden i dessa rr~0tgllr. 
fog föresUr att en polisehefskurs med JO aspiranter arwrdnas under 

hudget{1rd (.3 ). 

Hemställan 

l'vled ldn\·isning till vad _iat; har anfört LlCh till sammanst:illningen hem
stiiller _jag att regeringen föres1~·1r rik::;dagen 

att 1ill Rik.1polis.11rrel.1c11 för hudget;iret I 9X7 XX all\ isa ett förslags
anslag a\ 532 529 000 kr. 

B 2. Polisverksamhetcn rörande hrott mot rikets s~ikcrhet 
lll.111. 

~986/87 Anslag 
'987/88 Fbrslag 

163 199 000 
163 199 000 

Rik.11)(1/i111rre/se11 föresl:1r att anslaget förs upp med 192 547 ooo kr. 

Fiiredragandens iivenäganden 

Tl1talförS\'arsfdgnr kon11ner. efter försl•tg a\· J l):-;4 iirs fi\rwarskommitte. 
att behandlas a\' riksdagen i dr . .Jag a\'ser att {1tcrk\1mma till regeringen 
i detta sammanhang med mina ,Ullningst;1gandc:n rör;111dc: medclshd10-
\'et fl.ir pnlis\erksamhL·ten riirande hrott mol rikets siikerhct 111.m. 

Uem~tällan 

Jag henbtiiller att regeringen fiircsUr riksdagen 
att. i a\'vakLtn p;\ <irskild prnposition i :imnl.'.l, till Poliwt'rksa111he-

1c11 riira11dc hmrr 111111 rikt'l.1 siikerher 111.111. !'iir budget:\rct J l)X7/88 
am·i~a ett förslagsanslag a\· I 6J I 99 000 kr. 

H J. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Fbrs I ag 

2: 045 000 
21 143 000 
22 308 000 

Ribpulis,tyrebcn iir chefsmyndighet !'ör labnratMiet .-;orn iir hel:iget 
1 Linkiiping. 

Pn1r. IY8h.'87:IOO 
Bil. 4 
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Chef för laboratoriet ;ir en prnfr-.snr. Ltboratoriet är l1rga11iserat pj 
trl' aHklningar. 

Lahorat\1riets ~1rbctsuppgifter hest:\r hu,·udsakligen i att utför<i krimi
n;iltekniska undl'rsökningar {tt polis- l'l'h åklagarmyndigheter samt 
domstolar och <itt bedriva sj;iivs1;indig forskning inom sitt vcrksamhl'ls
om r:1de. 

Personal 
Summa 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Övriga utgifter 

Summa 

Inkomster 

Ersättning för utfdrda 
uridersökn ingar m. m 

Uettoutgitt 

Rikspol isst)' rclsen 

1986/87 

75 

16 619 000 
114 134 000) 

3 779 000 
775 000 

21 173 000 

30 000 

21 143 000 

Beriikrwd ämirrng 
1987 !88 

Fore
draganden 

; 1 020 000 
1~ 81·1 000) 

114 000 
31 000 

165 000 

' 1 165 000 

I. Rikspolisstyrelsen begär att ;Latens kriminaltekrfr;ka laboratorium 

skall undantas fdn tilbmpning av huvudförslaget. En tilbmpning av 

huvudfiirslaget med 5 ".;; unckr tr·~ t1r skulll' enligt styrelsen innebära en 

minskning med I 057 000 kr. 01:h medföra att sex tjänster inte kan 

t1terbeS:ittas n;ir vakanser uppkommer samt att kostnaderna för utrust

ning mt1ste sLiras ned. 

1. Försöksverksamhetcn med s.k. op;lkallade jämförelser av narkotika 

fr~m olika beslag har drivits vidar~ och utwcklats. Resultatet av narko
tikaj;imförelserna har bedömts\ ara till stor nytta rör polismyndigheter
na. Styrelsen yrkar för denna \'erksamh.::t medel för en rj;inst ~om kL:mist 

( + 161 000 kr.J 

). Antalet inkomna ~irenden l~ll den hiologiska sektilrnen har öbl 
kraftigt de senaste [1ren. Sektionen bör d;irför tillfiiras en tj:inst StHn 

laboratorieassistent:för<;te laboratorieassistent ( + 140 OUO kr.J. 

Prop. I 9X(1/S7: I O!l 
Bil. 4 
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4. famfiirch:r a\' r:irgfragmcnt. l°ihrer 111.111. :ir \;isentligt fiir kriminal
tl'knikcn. Fiir all kunna fiirh:ittra -,;'1d:1n;1 j:imrörcber yrkar styreben en 

c·ngang,;an\·isning om I lJtHI 000 kr. för anskaffning a\ en mikrc,,;pektro

f,1t1.1111ct<:r. 
:'. Ltt gennmfiirandc a1· h:iktning . .;utrcdningcns förslag kommer all 

'tid la k ra\ p:t stiirrc resurser \·id \ahoraturiet. Styre ben yrkar tEirför 
:i~:; IHHl kr.. Lira\ en engfrngsanvi~ning (1m !(10 (I()() kr. för teknisk ut
rustning. 

Fiiredragandens (h·en·äganden 

L:ndcr hudgettiret \985iX6 har antalet inkomna :ircnclen ökat n{1gnt i 

forh:lilande till föreg[\endc ;h. Antalet oredo\·isack :ircnden har ocksä 
iiLit nch uppg;tr till drygt 600. 

Labor:tlorict fyller en \'iktig uppgift i samh:il\cts insatser nwt framför 
allt den grövre brottsligheten. Personalliiget iir liksom tidigare bekym
mcr;;amt. \fot denna bakgrund bör enligt min mening laboratoriet för 
hudget;lret 19X7 ,.XX undantas frän tilliimpning av huvudförslaget. 

Under anslagspostcn I förva\tningskostnader har jag beriiknat medel 
l"iir avgifter till statskc1ntoret fiir ett ADH-system for diarieföring och 
:irendeh;tnteri ng. 

Som jag n:imnt i annat sammanhang förbereds en proposition med 
fiirslag till nya regler för anh:Ulande och hiiktning. I propositionen 
kommer jag att n:irmare redovisa de organisatoriska och ekonomiska 
konseb·enserna av de nya reglerna. I avbidan hiirp;I riiknar jag upp 
;1nslagsposten I Fi.ir\'a\tningskostnacler med 200 000 kr. 

i\kd hiinvisning till sammanst:illningen bcriiknar jag anslaget till 
22 .\(IX 000 kr. 

I lemställan 

Jag hl'm,t:ilkr att rcgningen föres!:1r riksdagen 
att till S1a1e11s kri111i11alll!kniska lahnra/nriu111 för hudget:lret 1487/ 
XX anvisa ett förslagsan~lag av 22 308 (I()() kr. 

B 4. Lokala polisorganisationen 

1985186 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 FiJrslag 

4 820 402 000 
4 786 236 000 
4 953 784 000 

Linen iir indelade i pl)\isdistrikt. Antalet polisdistrikt iir 118. [ varje 

p1.llisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamhc

ten i1wm di~triktet. 

Prop. I 9X6<X 7: I 00 
Bil. 4 
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Personal 

T 121istec f~r µol 1scl1efc
T1jnstcr f6r ovr1ga pol1sm~n 
T jiinster for annan perSC'1ill 

Summa 

Anslag 
Ldncknstnader till polis-

personal 
Fbrvaltn1ngskostnadcr 
id~rav lönekostnader) 
Ersattningnr till 

sakkunniga 
Vissa kostnader fbr fbr

undersokni ng m. m 
Lokalkost11ader 
Kostnader för förpassning, 

polit1transporter samt för 
kost och sjukvård för om
händertagna personer m.m 

Passformulär m m 
Bidrag till kostnader för 

gemensa~ kontorsdritt 
m m i kv. Kronoberg 

Kostnader för löneavtal 
1985 07-01 med anledning av 
etapp Il av polisreformen 

Inkomster 

Ersat tning for vissa tele
fonkostnader 
Nettoutgi tt 

Rikspolisstyrelsen 

1986;87 

289 
15 927 
-l 846. 5 

21 062, 5 

2 928 199 000 
1 085 506 000 

(736 372 000) 

25 737 000 

11 474 000 
573 099 000 

21 274 000 
8 284 000 

21 863 000 

110 800 000 

~ 786 236 000 

,, 7 86 236 000 

Berakn;ld :ir~drtng 

1987/88 

Fore
dragan:lr.1' 

7C 

70 

- 109 081 000 
f 

I-
41 900 000 
25 037 000) 

1 393 000 

7 085 000 
6 043 000 

276 000 
580 000 

3 210 000 

5 417 000 

+ 175 985 000 

8 437 000 
- 167 548 000 

I. Rikspolisstyrelsen hegiir att anslaget till den lokala polisorganisa
tionen skall undantas l'riin tilliimpning a\' hurndförslaget. Om hurndför
slaget skulle tilliimpas p{t an~lage~ drahhar detta enligt styrelsen till allra 
största delen kostnaderna för rer;;L)naL vilket skull.:' innebiira en minsk
ning med ca 900 t_j:inster. En tilliimpning av hurndförslaget skulle göra 
det omöjligt för polisen att liisa sin:t uppgifter pj ett för allmiinheten 
acceptabelt siitt. 

2. hm tjiimkr som polisintendent hi'lr inriittas vid de större polismyn
digheter sorn saknar en andra t_jii11st spm polisintendent. 

Prop. 1986i87:100 
Bil. 4 
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:i. För hebmrningen av den ekonomiska brottsligheten hör~() tjii11'- Prop. 1986/87:100 
ter SLllll inspektör inrättas. Bil. 4 

-1. För heLimpning a\· \ iildshnltt hör 7<, tj:inster S1lm in>pekt(ir inriit-
t ;p;. 

~- h:·,r handliiggning a\ Lirnkrafts<ikerhebl.r[1gor bör fyra cjiinster 

som in,;pektiir in1-iiua~-. Dessa hör rlaceras \"id polismyndight>terna i 
Tierr. Oskabhamn. Lund och Varberg. 

(,. l\lcdcl yrL1s rör ytterligare se\ tj:inster som passkontrnllant 
(X-Il tHHl kr.) \id p11lismyndigheten i Trellehprg med anledning a\· den 

;I\ se\ :irt iibde pas,agerartrafiken rr:·111 S;1ssnitz och Travemtinde. 

7. R.ibpPlisstyrl'isen ht>rnstiillcr dels att full kostn;1dsdehitering L'tr ske 

;1\ andra nyttjare a\· rolisens telcfonvii:dar fr.o.m. hudgetiirct l 9X7 :xx. 
dels all <1dan dehitering ft1r ske med omedelhar verkan i polishus som 
fordigstiillh under löpande hudget:'tr. 

X. Styrelsen begiir uppriikning a\ forvaltningskostnaderna med 
I L)(Hl (l(lO kr. 1·\ir ökade kostnader for telefonvii\lar. 

Fiiredragandens ö\·erväganden 

,-I 11.1 /ags/)('rc·i /.:.11i11ge11 

fiir inne\·arande budgcUlr har polisviisendet tillförts 20 nya tjiinsler som 
inspekthrer för bekiimpning av den ekonomiska hrottslighetcn. I prop. 
I LJS-1 X~ :32 om riktlinjer för det framtida arhetet mot ekonomisk hrotts
lighet m.m. framhölls att det finns ett kvarstäende behov av sranings
och utrL·dningsresurser inom polisen för hekiimpning av denna hrottslig
het (s. 60). I enlighet med dessa stiillningstaganden har jag beriiknat 
1m·del för ytterligare 20 nya tjiinster som inspektör för bekämpning a\· 
ekon1Hnisk hrottslighet (3 ) . 

.lag hiinvisar till vad jag har anfört under anslaget 8 I. Rikspolissty
relsen om medel för utbildning av polismän som arbetar med hek:imp
ning av ekonomisk hrottslighet iiven för det kommande budgetåret. Jag 
har undn a\·snittet om riktlinjerna för resursanviindningen inom polis
dsendd framhtlilit att myndigheterna under budgett1ret 1987 /88 m[iste 
striiva mot en siirskilt hög niv,·1 niir det giiller hekiimpningen av hl.a. 
v;'tldsbn1ttslighet. För att underliitta myndigheternas resursfördelning a\· 
S:1dan \erksamhet har jag beräknat medel för 50 nya tjiinster som polis

assistent. 
Vid 111 in anmiilan till 1986 :'trs budgetproposition redovisade jag att en 

översyn a\ polismamfördelningen mellan polisdistrikten pt1gick inom 
justitiedcrartementet. På grundval av detta arbete har regeringen den 22 
maj 1986 gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att liimna förslag till eventuel
la omfrirdelningar av tjiinster mellan distrikten. Rikspolisstyrelsen har 
:innu inte redovisat uppdraget. .lag a\·ser att [Iterkomma till regeringen 

i dessa fdgor niir st1 har skett. 
Lnder anslagsrosten 2 Förvaltningskostnader beriiknar jag ytterliga

rl' medel fi)r avgifter till statskontoret för ADBprojekten brottsanmiilan. 

utliinningsregister och rcrsonaladministrativa rutiner vid polismyndig
heten i Stockholm samt för brottsanmiilan vid polismyndigheten i Hud
dinge. Vidare bör under anslagsrosten 2 medel tas i anspri1k för polis-

-1 Ri/...'11'1gt'll /<186 8 7. I s11111/. Nr /110. !Jilaga ·I 
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myndigheternas a\'gifter till stal!>kontoret för anskaffning a\' s~1d<rna 

terminaler till riksp(1\isstyrelse!'S centraldator som inle 1illhand~1h;'\llcs 

av ribpolisstyreben (500 terminaler). Chefen för civildcpartcmcntd har 
under trettonde huvudtileln an:;laget R 2. Anskaffning a\' ADButrust

ning ber;iknat medel för de inve'1cringar som jag nu har redovi~at. 

l!nclcr anslaget B 5. Utrus1ning m.m. för poli~v;isenclet har jag beriiknat 

medel för utbyte av möbler m.m. för terminalarbetsplatser. 

I enlighet med den plan som g:lllcr för polismyndigheternas kostnadt!r 

fiir administration. utbildning rn.rn. i samband med iiverförande av 

civilfiirs\arets orclningsuppgifter (heredskapspolisen) hcr;iknar jag för 

det kommande budgett1ret meckl under anslagsposten 2 Fiirvaltnings

kostnader med :'i 769 000 kr. 

Anslagspt1sten 2 Fiirvaltningskostnader har riiknats upp med 1,9 milj. 

kr. för ökade kostnader för tclefonviixlar. Som jag niimnl i annat sam

manhang förbereds en propositi1)n med förslag till nya regler rör anhtll

lande och hiiktning. I prnposilionen kommer jag att niirmare redovisa de 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna. I 
avbidan hiirpt1 riiknar jag upp ;1nslagsposten 2 Fönaltningsktistnader 

med 800 000 kr. 

Jag bcriiknar vidare under anslagsposten 4 Vissa kostnader för förun

dersökning m.m. medel för ofiirutsedda kostnader i samband med hand

liiggningen av s.k. asylulredningar. 

Arbetssituationen i den lokala polisorganisationen är fortfarande an

slr~ingd. Mot denna bakgrund bör enligt min mening den lokala polis

organisationen för hudgetärel !987/88 undantas från en tilliimpning av 

huvudförslaget. 

Telefonkostnaderna för de myndigheter som har gemensamma viixlar 

med en polismyndighet har tills vidare fallit p~1 polismyndighctrn. För 

att en b;itlre kostnadskonlroll skall erhållas bör resp. myndighet i fort

s;itlningen belala sina telefonkoslnader till polismyndigheten. Efter 

samdd med chefen för finansdepartementet beriiknar jag alltså medel 

pt1 en siirskild inkomslpost under anslaget for sådana intiikter. Motsva

rande medel har förts över 1ill re~;p. myndighets anslag. 

Hemställan 

Med hiinvisning lill vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

stiillcr jag att regeringen föresl:lr riksdagen 

alt l i 11 Lokala poli.rn1ga11i.rntio11e11 för budgetåret 198 7/88 an visa 

ett l'örslagsanslag av 4 953 784 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Hil. 4 
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B 5. Utrustning m.m. för polisväsendet 

1985j86 Utgift 
1986i87 Anslag 
1987/88 Förslag 

66 913 000 
113 221 000 
1 BB 786 000 

lnkhp av motorfordon m.m. 
Inventarier och annan 

utrustning till nya 
polislokaler 

Telefonväxlar m. m 
Utveckling av ny utrustninn 
Utrustning for beredskaps 

µul 1scn 
Eng<ingsanvisrnng 

Summa 

Rikspolisstyrelsen 

Reservation 

1986/87 

68 280 000 

10 384 000 
27 900 000 

200 000 

4 215 000 
2 242 000 

113 221 000 

BO 253 000 

Förslag 
1987 /88 

Före
draganden 

122 305 000 

5 420 000 
49 360 000 

250 000 

8 346 000 
3 105 000 

188 786 000 

I a. P:i grund av rersonalökning vid kriminal- och ordningsavdelning

arna yrkar styrelsen att sammanlagt JO nya bilar anskaffas. 

I b. Styrcben föreslår att sammanlagt 600 bilar och 60 motorcyklar 

hyts ut för en kostnad av 70 680 000 kr. Terrängskotrar m.m. hör hytas 

till en ko,;tnad av I 800 000 kr. 
I c. För iivervakning av sjöar inom Dalsland och Viirmland yrkar 

,;tyrelscn att en båt med trailer anskaffas. 

I d. Styrelsen heriiknar att sex h:Har bör bytas under de kommande 

~1ren. rör hudget~1ret 1987 /88 fiireslf1r styrelsen att tvä båtar byts till en 

kostnad av .1 000 000 kr. 

2 a. För viss modifiering och komrlettering av polisv~isendets radio

sy~tem 70 beg~ir styrelsen 2 000 000 kr. för komplettering med 25 reserv

basstationer hegiir styrelsen 500 000 kr. 

2 h. rör komrlettcring av radiosystem 80, med hl.a. relästationer i 

Stockholms liin, Göteborgs och Bohus liin samt Malmöhus län, begiir 

styrelsen sammanlagt I 000 000 kr. För fortsatt utbyggnad av talkrypto 

her~iknas I 000 000 kr. 

2 c. rör nya och lättare radiostationer till polisens motorcyklar yrkar 

styrelsen I 200 000 kr. 

2 cl. För utrustning till en reservledningscentral i kvarteret Kronoberg 

heg~ir styrelsen 600 000 kr. 

2 e. För utbyte av manöverutrustning till trafikövcrvakningssystemct 

i Stockholm begiir styrelsen I 200 000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
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2 f. r<ir annan radioutrustning begiir styrelsen sammanl;1gt I UOU 000 

kr. 
3. För utbyte a\· hiistar och hundar yrkar 'tyrd~rn 4 000 000 kr. Bidra

get till Svenska brukshundkluhben rön:~l(ts utgä med of"iir:indrat hi.:lopp. 

50 UOO kr. 
4 a. För anskaffning a\' 176 transportabla l"ordonsdgar vrkar styreben 

3 600 ()()() kr. 

4 b. För komplettering. utiikning och utbyte a\ annan trafikön:rvak
ningsmatnil.:'I begiir qyrel.;;en tc•talt 6 21'>~ ()()()kr.. vara\ 2 10~ ()()()kr. l"i.ir 

al kn ho I m:i.tni ngsucrust 11 i ng. 
5. 1-'i'1111tvl'l°kling av nv ur1wdni11g inom polisn1nr:.'1tkt yrkar ~f\rl'l,l'11 

251) 000 kr. 
6. I 'ör 'i:idan i'inig utn1slning .,0111 hi'll la' upp under detta an-;lag begi.ir 

'tyrt:'ben s.1mmanlagt 33C/t(l1_11_11_1 kr.. varnv n1~40()000 kr. J"i:ll inköp av 
ri'llligl'11:tnl~iggn1ng•Jr f'i"ir hagagi:kontroll vid J"yrn llygplat,er, 4~0 000 kr. 
för ut hyll' nch utökning av anhiggningar fr,r ll:lef'1111kt.intrnll, )()() \)00 kr 
för l<111mkydd~utru;;tni11g 111.111 ... I 000 UUO kr. li'll 111r11,111ing till 11ark111i
L! 1"lcl1 spa11i11g>rntl~1r. <J()() ()()()kr !'iir CJ\Tig knmi11:·rlldni-;k ucru:,t11ing. 
640 ()()()kr. 1'i'1r utbyte av bnmhdl'sarmaingsrnbot och s.k. bomli11aw.

portsU1.Hag11;1r. 3 050 000 kr. l'iir i11k1jp av viss siir .. kild materiel <i".im 

krnpp>~kv<ld~utru:-.t11ingar. fjJ1lr;iddni11g,11trustning <"1ch ~·:1pl·n samt 
2~ 000 000 kr. för ;111-;kaffning av etr ADH-~y>tem för li11L~c1avtrycL 

idl.:'ntifiering. 
7. Fiir inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

her:iknar styrelsen 31 863 000 kr .. varav 2 milj. kr. Sl)lll reserv för oför
utsedda lokalhehov. 

8. För uthyte av tdefonviixlar begiir styrelsen 60 400 000 kr .. varav 
bl.a. 39 OUO 000 kr. för telefonviixel vid rikspolis<;tyrl.:'isen. Pl'lismyndig
heten i Stockholm m.m. och 3 600 000 kr. för telefonv~ixel vid polismyn
digheten i Malmö. 

9. För anskaffning av utrustning till beredskapspolisen heriiknar sty
relsen 7 920 000 kr. 

\0. För anskaffning av utrustI.,ing till en intern TV-studio yrkar styrel
sen J 350 000 kr. som engfogsanvisning. 

Föredragandens överväganden 

Hiir tas upp medel för s:1dan utrustning som bör anskaffas av rikspolis
styrelsen. För utrustning som pJlisrnyndigheterna sjiilva förutstitts an

skaffa har medel beriiknats under anslaget 13 4. Lokala polisorganisatio

nen. 
Jag har - efter samråd med sLltsrådet Lindqvist - under detta anslag 

bcr:iknat I 540 000 kr. till drifthidrag för statens hundskola i Solleftd. 
För utbyte av ca 600 hilar beriiknar jag omkring 67 milj. kr. Jag 

ber:iknar ockst1 medel för utbyte av ca 60 motorcyklar och tv{1 b:ttar (I). 

För radioutrustning inkl. mon!agekostnader för uthyte~fordon har jag 

ber~iknat ca 7,7 milj. kr. (2). 

Jag heriiknar medel för utbyte av hiistar och hundar med 4 rnilj. kr. (3). 
För att tillgodose behovet av ökade möjligheter till en effektiv trafik-

Prop. 1986/X7:100 
Hil. 4 
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öwrvakning har jag heräknat medel för en teknisk upprustning av 
trafib\delningarna. För ~tnskaffning a\· utrustning för kontrnllviigning 
av tunga i'ordon heriiknarjag <\ledes 3.6 milj. kr. Vidare beriiknarjag 1,9 

milj. kr. rör inköp av hastighetsövervakningsmatericl och ca 2.1 milj. kr. 
rör anskaffning av alkoholmiitningsutrustning (4). 

r·ör anskaffning av ett ADB-system för fingeravtrycksindentifiering 
vid rikspolisstyrelsen heriiknar jag 25 milj. kr. För anskaffning av rönt
genanliiggningar för bagagekontroll beriiknar jag 2.4 milj. kr. För an
skaffning av utrustning till narkotika- och spaning~rotlar heriiknar jag 
900 noo kr., för övrig kriminalteknisk utrustning 500 oon kr .. rör larm
skyddsutrustning m.m. 250 UUO kr., för utbyte av homhdesarmeringsut

rustning och s.k. hornbtransportsliipvagnar 515 000 kr. och för anliigg

ningar för telefonkontroll heriiknar jag 21 O 000 kr. Vidare tar jag upp 2 

milj. kr. för siirskild materiel (6). 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya pnli,lokakr för 
jag upp 5 420 000 kr., varav 2 milj. kr. som reserv för orörutsedda 
lokalbehov (7). 

Fiir uthyte av tclef<.lll\';ixlar heriiknar jag ca 49 milj. kr. (X). 

Jag har under anslaget vidare beriiknat medel för ett nytt ADBhaserat 
ledningscentralsystem \id polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg 
och l\lalmii. 

Fi.ir utbyte av miihler m.m. rör terminalarbetsplatser ber:iknar jag 
3 I 05 000 kr. 

För grundutrustning till heredskapspnlisen her:ik11;1r jag X 346 000 kr 
( l) ). 

Med hiinvisning till s<lmmanstiillningen heriiknar jag anslaget till 
I XS 786 000 kr. 

Hem~tällan 

Jag hcmstii\\er att regeringen föres\~1r riksdagen 
att till Utr11.1·111i11g 111.111. .f('ir polisrii.1emfr1 rör hudget:1rct I 987.i88 

amisa ett reservationsanslag av 188 786 000 kr. 

B 6. Underhäll och drift av motorfordon m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Rikspolissl)'relsen 

128 281 000 
110 594 000 
113 02.i 000 

Huvudförslag hudget{irct llJX7 .. XX JOX 714 000 kr. Utgiftsminsknin
gen följer det trdriga hurndfiirslag sum rast\ad6 inför budget<lret 
1986 n L1Ch för budget:\ret 198788 uppg;\r till 1.7 ""·Enligt rikspolis
styrelsens uppfattning kan emellertid en minskning a\· underhalls- och 
drirtsknstnaderna enligt lluvudförslaget inte göras utan men ri'ir \crk-

Prop. 1986/87: I 00 
Hil. 4 
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samheten. Nedskärningar bör diirför {1stadkom mas genom minskning av 

den utrustning vars underhåll och drift bekostas av detta anslag. 

föredragandens överväganden 

Jag godtar rikspolisstyrelsens förslag om en planenlig real minskning av 

utgifterna för budgetåret 1987/~:8 enligt det trdriga huvudförslag som 

fastlades inför budgetåret 1986/87. 
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Underhåll och dr(/i ar motnrj(mlon 111.111. för budget<'tret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av l IJ 024 000 kr. 

B 7. Gemensam kontorsdri,ft m.m. inom kvarteret 
Kronoberg 

1986/87 Anslilg 1 000 
1987 /88 Försldy 1 000 

P~r~onal 

SummJ 

-------- ·-· 

190G/87 

174 

Ber~l:n"d an1ir· i11~ 
1987/88 

forH

U!"J\li!llllHfl 

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ing<ir som en sektion i 
rikspolisstyrelsens ekonomibyrtt. Kontorets huvuduppgift iir att svara 

för samordning och ledning av konlorsdriften för de olika lokalnyttjarna 

i kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrel

sen, polismyndigheten i Stockholm med vaktdistrikt, kriminalvt1rdsver

kets allmänna häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms 

åklagardistrikt, delar av Stockholms tingsriitt samt byggnadsstyrelsens 

fastighctsdrift. Dessutom ingår brottsförebyggande rådet, datainspek

tionen och regionåklagarmyndigheten i Stockholms liin och Gotlands 

län i den gemensamma telefonv;ixeln. Antalet tjiinstem:in inom kvarteret 

uppgår till ca 3 000. I kontorsdriften ingär telefontj:inst. lokalvärd, post

och godsmottagning, tele- och sv.:igströmsservice, inventarieservice. re

produktionscentral, simhall och bevakning samt förvaltning av sport

och motionshallar, hör- och film~;alar, restaurang och cafeteria. garage 

och parkeringsutrymmen. 

Kostnaderna för kontorsdriften fördelas i förhällande till den lokalyta 

som varje myndighet disponerar. Den ersättning som myndigheterna 

betalar tillförs anslaget, som i statsbudgeten förs upp med ett formellt 

Prop. l9!:\(i·X7:1UO 
Bil. 4 
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hclopp av I 000 kr. Regeringen faststiiller i rcgleringsbren:t en stat för Prop. 1986/87:100 
verksamheten. 13il. 4 

Rikspolisstyrelsen 

Styn:lsen yrkar sammanlagt 3 105 000 kr. snm engt1ngsanvisning för hl.a. 
utbyte av mi.iblcr och annan inredning i lokaler för polismyndigheten 
och for ~1klagarmyndigheten. 

De av rikspolisstyrelsen beriiknade kostnaderna för förvaltningskon
torct och reproduktionscentralen uppg<'1r till sammanlagt ca 54 milj. kr. 

Fiiredragandens iiverväganden 

Jag har beriiknat 700 000 kr. som en eng~111gsanvisning för fortsatt reno
,·ering och utbyte av möbler för <1klagarmyndigheten i Stockholms :1kla
gar&;trikt. 

Jag har vidare heriiknat I 125 ()()() kr. som en eng:111gsan\"isni11g rör 
utbyte ;1v mi.iblcr och inventarier vid polismyndigheten i Stockholm. 

De sammanlagda knstnaderna för kontorsdrirten och n:produktil1ns
centralen heriiknar jag till ca 54,9 milj. kr. 

Hemsliillan 

Jag hemstiiller att regeringen fi)resl;ir riksdagen 
att till Gc111cm·11111 k1111/11rsdri/i 111.111. i110111 k\"(/rferct Krnnohcrg riir 
budget;lrel l 'JX7 ·xx anvi~a ett förslagsan~lag av I (l(H) kr. 

B 8. Diverse utgifter 

1985i86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 ;88 Förslag 

4 105 000 
4 321 000 
4 321 000 

Frtin detta anslag betalas hl.a. bidrag till föreningar rör anstiillda vid 
poli~\<isendet. I övrigt betalas frfo anslaget hl.a. kostnader ri)r efterspa
ning av rörsn111na persl1ner. 

KLJStnader för s;ldan polis verksam het som inte skall betalas fr(rn annat 
anslag betalas fr{tn detta anslag efter siirskilda beslut av regeringen. 

R1k1p11/isstyrclsen röresl:ir att anslaget förs upp med 4 321 (HlO kr. 

Fiiredragandens ö,·enäganden 

.Jag beriiknar anslaget till 4 321 000 kr. 

Hemställan 

Jag hcms1;i11cr att regeringen röresl{tr riksdagen 
att till Dircr.1e utgi/ier för budgetärct 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 4 321 ono kr. 55 



H 9. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

58 871 840 
31 300 000 
9 680 000 

Behållning 4 389 603 

Fn"rn anslaget betalas utgifter for investeringar i hyggnad.:r för friimst 

polis\ iisendet. 

Byggnadsstyrelsen 

Under budget<'tret 1985/86 har anslaget D 6. Byggnadsarbeten för dorn

stolsviiscndct överskridits med 3 380 000 kr. Överskridandet har i enlig

het med byggnadsstyrelsens redcr1isning av den 18 augusti l 98b tillLilligt 

bdastat förevarande anslag. 

I ckt följande relhwisas inte niirmare st1dana objekt st>m tidig:1re 

redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen har föreslagit 

siinkta eller oföriindrade kostnac'.sramar dler ramht'>_iningar som fi.iran

leds av enbart den allmiinna byggnachkostnadsstegringen. För tiden den 

I januari 1985 till den I januari 1986 beriiknar byggnacbstyr,·lsen denna 

kostnadstegring till 4 n.,_ 

Om- och 1i//hrgg11ad ar/iirra/111i11gshrgg11ad i Eskilstuna 

Genom beslut den 6 oktober 1983 urrdnig regeringen Cit byggnadssty

relsen att utfiira en om- och tillbyggnad av polishuset i Eskilstuna irwm 

en kostnadsram av 2'),5 milj. kr. i rrisliiget den I j:111uari 1983, \ilket 

motsvarar :n.8 milj. kr. i prisl:igd den l januari 1986. 
Ett 1:·1ngt drivet besparingspro;~ram o.::h en fördelaktig upphandling 

har medfört att kostnadsramen har skrivits ned till 28,5 milj. kr. i prislii

get den I januari 1985, vilket belopp finns uppfört i giillande imesll'

ringsplan. Detla motsvarar 29,5 milj. kr. i prisliiget den 1 j;111uari IYX6. 

Anliiggningen har successivt tugits i bruk och huset har ~1terirwigts i 
maj I ')86. Vissa komrletterande :1tgiirder behöver dock vidtas för att 

uppn{t a\'sedd funktion. 

Slutkostnaden iir ber:iknad till 31,5 milj. kr. i prisliiget den I januari 

19X6, vilket belopp föresläs bli urpfört i investeringsplanen som kost

nadsram. 

Fiiredragandens övenäganden 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna jndring

arna av kostnadsramarna för pag~1ende byggnadsobjekt. 

Under anslaget D 6. Byggnadsarbeten för domstobviisendet har jag 

beriiknat medel för förvaltningsb:;ggnad i Varberg. Projektet avser l)lll

och tillbyggnad a\' befintlig förvdtningshyggnad för polisoch :1klagar

myndigheterna samt en nybyggnad fi.ir tingsriittens behov. 

Jag förordar att medel för niista budget[1r anvisas enligt fi.iljamk 

inv<:!steringsplan och anslagsher:ikning. 

Prop. 1986 ~7:\<Hl 

Bil. 4 
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Investeringsplan (1 000-tal kr. 

Projekt Kostnadsram Medels förbrukning 

85-01 01 86-01-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg Färdig-
start stäl
ar - lande 

t.o. •- mänad är -
86-06 30 1986/87 1987 /88 ··ånad 

Slutredovisade projekt 
per 1986-06-30 2 300 

Projekt färdigställda 
före 1985 07-01 
men ännu ej 

1 909 

slutredovisade 304 550 305 440 268 176 18 400 15 050 
Förvaltningsbyggnad 

i Lidingö 40 000 41 000 34 108 4 000 2 900 84-10 86-06 
o~- och tillbyggnad av 

förvaltningsbygg-
nad i Eskilstuna 28 500 31 500 24 197 2 000 1 700 84-03 85-12 

Inköp av förvalt-
nitlgsbyggnader för 
polisen m. fl. 13 500 

Projekterings-
kostnader 9 461 2 000 3 000 

Överskridande på 
anslaget 0 6. Bygg
nadsarbeten för dom
stolsväsendet 3 380 - 3 380 

Summa 375 350 377 940 354 731 23 020 22 650 
------···-- ------

Anslagsberäkning I 1 000- tal kr. 

Medelst i llgång Beräknad medelsförbrukning 

Behallning 1986-07-01 
Ans lag för 1986/87 

statsbudget 
Förslag 1987 /88 

4 690 

31 300 
9 680 

45 670 

1986/87 
1987/88 

----------- ----·- -- ------

Hemställan 

Jag hcmstiiller att n:geringcn föreslår riksdagen 

23 020 
22 650 

45 670 

I. dels att bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten 

för polisviisendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föreg[tcndc 

2. dels att till Byggnadsarbeten jiir polisväsendet för budget:iret 

1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 9 680 000 kr. 

Prop. 1986: 87: I 00 
Bil. 4 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

C I. Riksåklagaren 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12 097 000 
11 677 000 
12 500 000 

Riks:lkbgaren iir under n:gcringcn den högste :1klagarcn och leder 
äklagarviisendet i riket. RikS:\k1agarens bnsli iir organiserat p<'t td 
hyr.kr, kanslihydn och tillsynshyrCtn. Vid sidan h:ira\' finns viss perso
nal rör riksäklagarens egen äklat.arverksamhct. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(d~rav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Riksaklagaren 

1986/87 

55 

10 063 000 
(8 831 000! 
1 614 000 

11 677 000 

I. Huvudfrirslag hudgctclrct 1987· 88 11 498 llOll kr. 

Beriiknad jndnn~J 
1987 /88 

Före 
draganden 

~ 768 000 
(+ 563 000) 
- 55 000 

' 823 000 

2. En tillnmpning av huvudi'ör«tgct innehiir en nedsbrning a\' löne
mcdkn med 234 00() kr. \'ilkct medför att resurser kommer att saknas fi'r 
att fullgöra viisentliga delar av riks[1klagarens verksamhet. Riksitklaga
ren erinrar om vad justitieutskottet vid riksdagshehandlingen av förcg:1-
cnde ;'1rs hudgetrroposition uttala.Je om sin oro över anslagsutvcckling
en r:l sikt. (JuU 1985/86:22). lluvudförslaget hiir inte tilliimpas r<·t 
;mslagct. 

3. En tj;inst som pcrsonalkons~ilent hör inriittas vid riks:!klagarens 
kansli. l'vledel hiirför yrkas med I S7 000 kr. 

4. Till följd av det ansträngda arbctsliigct inom den enhet som bitr~ider 
rih:1klagarcn i hiig•;ta domstolen yrkas medel för en tillLillig. först:irk
ning med 150 000 kr. 

5. Medel fiir :11erbesiittning :l\ en vabnt bitriidötjiinst och för för
stiirkningstjiinstgöring yrkas med .;ammanlagt I 73 000 kr. 

6. För\'altningskostnaderna hör r:iknas urp med -.ammanlagt 

Prop. I 9Sli. 8 7: I 00 
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JO() 000 kr. \'arav 200 000 kr kan motsvaras av en minskning av anslaget 
C 2. Åklagarmyndigheterna. 

Fiiredragandens överväganden 

Fiir riksiiklagaren föresl~1r jag en planenlig real minskning a\ utgifterna 
för budget~iret \ 987/88 enligt det trdriga huvudförslag som fastlades 
inför budget:1ret 1986/87. Riks<tklagaren Lir dock tillgodogöra sig en 
genomförd lokalbesparing p:1 anslaget. 

För att finansiera en tillfiillig förstiirkning av den enhet som hitriider 
riks<"1klagaren i högsta domstolen och för hestrid:rnde av vissa tryck
ningskostnader m.m. hör medel föras till detta anslag frfo anslaget C 2. 

Aklagarmyndigheterna. 

Hemställan 

l'vled h:invisning till sammanst~illningcn hemst~i\lcr jag att regeringen 
fi.ircsUr riksdagen 

att till Riksåklagaren för budgettm~t 1987. 88 anvisa ett förslagsan
slag av 12 .500 000 kr. 

C 2. Åklagarmyndigheterna 

1985/86 Utgift 
1986187 Anslog 
1987/88 Förslog 

282 382 000 
275 336 000 
295 516 000 

För jklagan erbamhetcn iir landet indelat i I) regioner. Flertalet 
regioner omfattar tvt1 l:in. Vid de regionala myndigheterna. som var och 
en leds av en över:lk\agare. tj:instgiir andra stats:1klagare samt distrikts
jklagare s11m handliigger vissa typer av 111<'11. fr:imst s{1dana som rör 
ekonomisk brotblighet. Chefen för en regional myndighet skall handl:ig
ga rn<'tl som :ir siirskilt kriivandc. Han utövar dessutom ledningen Ö\er 
tiklagan·erbamheten inom sin region. 

Riket iir indelat i 86 äklagardistrikt. Aklagarmyndigheterna i 83 av 
dessa distrikt lyder under regionäklagarmyndigheterna och leds av en 
chefS:tklagare. Aklagarrnyndigheterna i Stockholms, Göteborgs och 
i\falmö Ctklagardistrikt, som var och en leds av en över<lklagare, st:1r 
d:irenwt utanför den regionala äklagarorganisationen. Överäklagarna i 
~istniirnnda distrikt fullgör i princip samma uppgifter som chefen för en 
rcgion{1 klaga rrnynd ighet. 

l.itiiver de nu n~irnnda myndigheterna finns en statsttklagarmyndighet 
fiir speciella ndl. som leds av en överäklagare. Åklagare vid den myn
digheten handl:igger mäl i hela riket, i första hand mycket omfattande 
mtt! eller rn:tl som herör !lera regioner. 

Prop. 19X6,.X7:IO!l 
Bil. 4 
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Personal 
Överåklagare 
Statsåklagare 
Chefsåklagare. kammar-

åklagare och 
distriktsåklagare 

Assisten täklaga re ! 
assistentåklagare 
till förfogande 

Åk lagaraspiranter/ 
extra assistent
iiklagare 

Övrig personal 

Anslag 
Förvaltningskost

nader 
(därav löne
kostnader) 

Lokalkostnader 
Resekostnader 
Kostnader för gemensam 

kontorsdrift 
Engiingsanv isning 

Riksåklagarcn 

1986/87 

17 
20 

449 

125 

35 
531 

177 

237 866 000 

1)31 391 000) 
28 986 000 
5 633 000 

2 701 000 
150 000 

275 336 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Före
äaganden 

- 14 815 000 

(-1- 9 995 000) 
- 4 775 000 

174 000 

566 000 
150 000 

20 180 000 

I. Huvudl'i\rslag budget<'tret 1987/8X 269 682 000 kr. 
2. Anslaget bestiir till nära 95 '.;, av lönemcdel. En tillliimpning av 

huvudförsLtget innebiir för de niirmaste tvi\ itren en minskning med 34 
<°iklagartjiinster och lika många hitriidestjiinster. Denna minskning kan 

till en del rent tekniskt klaras genom naturliga avgängar. Konsekvenser
na hlir emellertid att åklagarnas lagbundna verksamhet inte kommer att 
kunna fullgöras, vilket stiir i uppenbar strid m1.:d :;tatsmakternas ~ats
ningar p<\ :1klagarviisendet de senaste :1ren. Huvudförslaget bör inte 
tilliimpas p:1 anslaget. 

3. Fn kvalificerad tjiinst för kammaraklagare i niv{1 med en bitriidandc 
karnmarchel'hör indttas ,-id ,\klagarmyndighden i Stockholms :1kl<1g<tr
distrik1. 

4. En tjiinst för distrikts~1klagare hör inriittas vid äklagarrnyndighelt'tl 
i Viister:1s ttklag:1rdistrikt. 

Prop. 19::16/87:100 
Bil. 4 
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5. \led anledning av in\·esteringar i ADB-utrustning yrkas en en- Prop. 1986/87: 100 
giing,;an\isning med 915 000 kr avseende avgifter och driftskostnader. Hil. 4 

Fiiredragandcns ii\·cnägandcn 

Arbetsl:iget vid framför allt de lokala <01klagarmyndigheterna iir alltjiimt 
anqriingt. .. \\en en tilliimpning av ett begriinsat huvudförslag skulle 
genast medföra att ett antal nyligen inr:ittade <\klagartjiinster m:bte dras 
in och skulle st:1 i strid mot de statsningar snm under de senaste {1ren har 
skett p<l <tklagarviisendet. \1ot bakgrund hiirav försUr jag att <lklagar
rnyndighcterna undantas frfo huvudförslaget. Som jag tidigare har 
n:imnt hör medel (500 000 kr.) föras över frän detta anslag till anslaget 
C I. Riks:1klagaren. Vidare har medel tillrörts detta anslag fdn B 4. 
Lokala polisorganisationen för kostnader för nyttjande av polismyndig
heterna' telefonvjxlar. 

Som jag har niimnt i annat sammanhang förbereds en prOplbition 
med förslag till nya regler för <111h{1llande och hiiktning. I propositionen 
kommer jag att niirmare redO\·isa de organisatoriska och ekonomiska 
kothek\·enscrna av de nya reglerna. I avbidan h~irpt1 riiknar jag upp detta 
anslag med 2 milj. kr. 

i\.·lcd h:in\ isning till sammanstiillningen beriiknar jag anslaget till 
2lJ5 516 000 kr. 

Jkmställan 

fag hemstiilkr att regeringen föresl{1r riksdagen 
att till .·f/.:.lagar111r11tlighc1cma för budget{1rd 1987iXX anvisa ett 
för;;l.igsanslag av 295 516 0110 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

D I. Domstolsverkct 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

58 600 269 
42 855 000 
44 161 000 

DomscolsH•rket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 

domstolarna. de allmiinna förvallningsdomstolarna, bostadsdomstolen. 

arrende- och hyresnämnderna, r:-ittshjiilpsnämnderna och de allmiinna 

advokatbyr{1erna. Domstolsverkct har ocks<'l till uppgift att p~! det all

männas viignar föra tabn mot beslut i riittsh_jiilpsfr:1gor. 

Dom,colsverket leds av en st~1 relse. Chef för domstolsverket iir en 

gen1:raldirekti:ir. Inom verket finns en organi.-.;ationsenhd, en ekono

mienhet. en personalenhet och 1?n juridisk enhet. Dessutom finns ett 

sekretariat och en disciplinn:imnd. 

h{1n anslaget betalas ocks[1 kostnaderna för verksamheten vid nota

rienämnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsviiscndd och hesv:irs

nämnden för rättshjälpen. 

1986/87 Beräknad ändring 1987 /88 
--------

Fciredraganden 

Personal 
Summa 143 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 31 510 000 - 6 261 000 

(därav lonekostnader) (22 153 000) (1 861 000) 
Efterutbildning inom 

domstolsverkets 
verksamhetsområde( I) 3 590 000 3 590 000 

Blanketter 111 m. jno~ 

domstolsverkets 
verksamhetso~råde 6 035 000 + 355 000 

Rattsfallspublicering(2) 920 000 920 000 
Engangsanv is ni ng 800 000 800 000 

Summa 42 855 000 + 1 306 000 

( 1) Ge medel som tidigare har anvisats •Jnder ans lagsposten Etter 
utbildning inom domstolsverkets verksamhetso~råde anvisas fr_ o.m. 
budgetårP.t 1987 /88 under anslagen D 1 Oomstolsverket. D 2 AJ 1-
märma domstolarnii och 0 3 Alkänna föna! tningsdomstolarnil och 
ingår där i anslagsposten Förvaltningsk0stnader. Medel till ef
terutbildning for bostadsdomstolen och :1'1resn~mnderna samt rätts
hjälpsniimnderna anvisas även i fortsatt•1ingen under anslaget 0 1 
Ou~s tolsverkc t. 

(21 De icedel som tidigare har anvisats 11nder anslagsposten 
Riittsfallspublicering ingår fr o. rn. bud\Jetåret 1987 /88 1 

anslagsposten Förvaltningskostnader. 

Prop. I 9X6/ 87: l Oo 
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Domstols\erket 

I. llurndförslag bu<lget:iret 19X7.'X:-: 47 069 lHJO kr. Utgiftsminsknin
gen följer det trdriga huvudförslag som lades fast inför budget{irct 

J4Xo X7 och uppg{1r för budget:iret 1487/SX till I''.,. Etl fullstiindigt 

genomförande av huvudförslaget skulle minsb den administrativa ser

vice surn \erJ..et ger myndigheterna inom sill verksamhetsomr;'tde och det 
utvecklings- och rationaliseringsarhete som verket hedriver. Domstols
\'erket föreslär d:irför för budget<lret 1987:'88 att verkets resurser för 

utvecklingsvcrksamhet fär behilllas realt sett ofiiriindrade och att huvud

forslaget hegr:insas till verkets löpande verksamhet. 

2. Domswlsverket yrbr 4,4 milj. kr. som engängsanvisning för utrust

ning-.,- och llyttningskostnader p<'t grund av verkets llyttning till nya 

\okakr. 
3. I>umstolsverket yrkar att en del av det nuvarande eng{111gsbeloppet 

för utbildning a\· domare i fräga om ekonomisk brottslighet tas i anspräk 
för en uppriikning av anslagsposten Efterutbildning med 500 000 kr. 

Före1lragandens överväganden 

Jag beriiknar anslaget enligt det trdriga huvudförslag som lades fast 
infi_ir hudget:.'!ret l'J86/87_ 

l·rfln anslagsposten Efterutbildning inom Jomstolsvcrhts v1:rksam
hetsl_)mr{1de har hittills betalats kostnaderna för efterutbildning inlt: bara 
\i<l dom.swlsverket utan iiven vid myndigheterna inom vcrksamhetsom
r<'t<let. lk~sutom betalas fr<ln anslagsposten hidrag till n;imndemanna
-.,ammanslutningar, kostnader för information till niimndemiin och bi
drag till vissa studieresor 111.111. Kostnaderna för efteruthildning vid 
Jomstols\·erket, de all111iinna domstolarna och de all111:inna förvalt

ningsdomstolarna hör i fortsiittningen belasta anslagsposten Förvalt
ningskostnader på anslagen till dessa myndigheter. Kostnaderna för 
ei"teruthildning vid bostadsdomstolen och hyrcsniimnderna ( D 4.) samt 
riitlsh_jiilpsniimnderna ( r 2.), som iir i"iirhttllandevis hlygsamma, bör 
iivcn i fnrt<ittningen belasta anslaget till domstolsverkeL Pt1 detta anslag 
kk•pt'I" 549 000 kr. 

I enlighet med domstolsverkets förslag riiknar jag upp anslagsposten 
Fiirvallningskostnac!cr med 500 000 kr. för utökad erterutbildning. En 
del av detta helopp hör enligt domslolsverkets niirmare best:immande 
kunna avsiittas för niimndemannainformation, >Luclieresor fiir niimn<lc
miin m.m. 

Under afölaget D 5. Utrustning till dL'mstolar m.m. har jag beriiknat 
medel (4.4 milj. kr.) frir tfomstols\·erkets llyttning till nya lokaler. 

Hemställan 

.hg he1lbt:ilkr atl regeringen föresUr riksdagen 

att till Do111swl11·erke1 för hudgct:iret 1987./88 anvisa ett förslags
anslag av H 161 000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 4 
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D 2. Allmjnna domstolarna 

1985/86 Utgift 
1986j87 Anslag 
1987;88 Förslag 

1 011 152 100 
1 018 040 000 
1 068 354 000 

Allmiinna domstolar iir tingsrätterna, hovriitterna och hiigsta domsto

len. 

Tingsriillerna är allmiinna underriitter. Di:-t finns 97 tingsrätter. 

llovriittnna iir Ö\'erriittcr i ek m<tl som fullföljs frän tingsrätterna. 

I lovriittcrna iir S\'ea hovriitt ( 15 avdelningar, varav 13 för allmiinna m{tl 

och t\'{1 för vatten- och fastighetsmäl), Göta hovriitt (fyra avdelningar). 

hlwr:itten över Skåne m:h Blekinge (fem avdelningar), hovr~ittcn för 

Viistra Sverige (sex avdelningal"). hovriitten för Nedre Norrland (tv:1 

avdelningar) och hovriitten för Övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen iir överriitt i de mttl som fullföljs frän hovriillerna. 

Domstolen iir indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 26 justitierttd. 

I-yra av dessa tjänstgör för niirvarande i lagrt1det. Fiir högsta domstolen 

finns etl siirskilt kansli till \'ilket revisiofösekreterare iir knutna. 

Fr~lll anslaget betalas ockst1 kostnaderna för de kansligörom~tl för 

statens <lllsvarsniimnd som fullgörs av Svea hovriitt. 

Personal 

Högsta domstolen 
Justitieråd. kanslichef 

och rev is ionssekreterare 
Övrig personal 

Hovrätterna 
Domare och hovrättsf iskaler 
Övng personal 

Twgsnitterna 
Domare 
Tingsnotarier 
Övrig personal 

Surnr;a 

1986/87 Beräknad ändring 1986/87 

Föredraganden 
-----· ---- -----

,34 
.34 

3:23 
170 

6!i5 
615 

2 Oll5 

3 9,1511 I 

!l)Härt1ll kom~er ca 450 tjänster som en del av domstolarna sj~lva lär inrätta 
Anslag 

Forvaltn111gskostnader 804 355 000 + 40 918 000 
(därav lönekostnader) I 752 205 ooo I I - 35 156 000 I 

Reseersättningar 8 717 000 697 000 
Lokalkostnader 172 178 000 + 11 437 000 
Ersättning till 

nämnde·n3n 32 790 000 2 738 000 

Su~1:na 1 018 040 000 ,. 50 314 000 

Prop. 1986/87:100 
Hil. 4 
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Domstols\·crket 

J, Hun1dfiirslag budgett1ret 19X7 ·8X I 012 164 000 kr. l\linskningen 
a\· utgifterna fördelas över en trejrsperiL)d med fördelningen I, 2 och 2 
·,,för första. andra resp. tredje budgett1ret. ltt genomförande a\' huvud

!"iirslagct skulle medföra en viiscntlig ökning av antalet oavgjorda m:il 
och :irenden i dornst,1lama. Dom>tolsverket yrkar diirför oför~indrat 
anslag för de allm:inna domstolarna budget[1ret 19X7i88. 

2. Dl)mst,)lsverket beg:ir 2 milj. kr. för att öka takten i fastighetsdata

rrn.iektet. 

Föredragandens Ö\·erväganden 

Do111.1·111/amas arhetslägc 111.111. 

Arbetsl:igct iir fortfarande anstriingt i de allm:inna d,)mstolarna. 
Antalet inkomna m~tl lws högsta domstolen och i hovr~itterna h<tr 

fortsatt att öka och översteg ttr 1985 tidigare [1rs höga niväer. 

1 tingsi<itterna ökade antalet inkomna tvistem[ii pi\ nytt under t1r 198.:\ 

od1 den tidigare minskningen a\' antalet inkomna brottm<'il har i stort sett 
upphiirt. Antalet kl)nkurser och m<ll om lagsökning och betalningsföre
liiggande ökade ii\en {1r 19X5. 

i\1ot denna bakgrund och med beaktande av att anslaget under de 
senaste hudgett1ren har bli\'it förem;il för Linnbara nedsLirningar bör en 
till:impning av hu\'lldförslaget inte komma i fr<1ga för niista hudget[1r. 

Som jag niimnt i annat sammanhang förbereds en proposition med 
förslag till nya regler om anhttllande och hiiktning. I propositionen 
kommL'r jag att n:irmare rc-dovisa de organisatoriska och ekonomiska 
konsekvenserna a\' de nya reglerna. I avbidan hiirp;i r:iknar jag upp detta 

anslag med 2 mil.i. kr. 
F<tstighet::;datareformen har nu genomförts vid 34 av landets 93 in

skrirningsmyndigheter. Reformtakten höjs i enlighet med riksdagens 
beslut under den fcm~1rsetapp som inled~ budgettiret 1987i8X. Anslaget 
bi.ir diirför tillföras 2 milj. kr. 

Som jag anmiirkt under ansbget Dllmstolsverket biir de kostnader t'i..ir 
efterutbildning som tidigare har anvisats under domstolsvcrkets anslags
posl F.fteruthildning inom dlHnstolsvcrkcts vcrksamhetsomrt1de uch som 
<l\'ier kt)stnader fi.ir efterutbildning \'id de allmänna domstolarna i rort
<ittningcn an\'isas under anslagsposten Förvaltningsknstnadcr p[i detta 
anslag . .lag riiknar diirt'iir upp anslaget för s:1dana kostnader (2 693 000 
kr.) 

/)I I /I/ t1 /'/Jl/ I Il/ I/ 

l.lnckr ,enare tid har rr:igm om dllmarnas arhetsförh~\llanden. rekryte

ringen till domarbanan och avgängarna frän domarbanan uppmiirksam

mats i den allmiinna debatten. Inom dornstolsverket pägär en analys av 
lirnfattningen a\ och orsakerna till de s.k. avhoppen och diirmed sam
manhiingandc frt1g:or. En referensgrupp har knutits till projektet. I refe
rensgruppen ingt1r representanter för hovrätterna och kammarriittcrn<l 
(hl.a. en ho\T:.ittspresident och en kammarriittspresident) samt förctrii-

Riksdagen / 1JS6 ··87. I .\tJtn/. Nr JriO. Bilaga .J 
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dare för arberstagarorganisatillncrna och S\eriges domarefiirhund. Ar
betet bedrivs skyndsamt. 

Den rlan efter \'ilken Jornstol~verkets arbete bedri\'S ini1eb:ir i korthet 
följande. 

För att kartliigga omfattningen av avg;ingarna fr:in domarbanan och 
ut\·ecklingen njr det g:ilkr rekryteringen skaffar man in ~tati~tiska upp
gifter fdn hovr;itterna och karnrnarriitterna. Dessutom bt:·sliks samtliga 
i.iverr:itter för intcr\'juer och samtal. Intervjuer utförs vidare med hl.a. 
aspiranter och fiskaler som liin111at domarbanan. ;\\·en st1dana som iir 
kvar pt1 hanan liksom tingsrwtarier och liinsriittsnotarier intervjuas. 
Faktorer som löneutveckling och tid fr;'111 börjedag i överriitt till beford
ran till l1rdinarie domartjiinst undersöks. Om det visar sig alt det finns 
behov av ;ltgiirder för att minska antalet a\ gängar eller för att underliitta 
rekryteringen kommer förslag hi1rom att I:iggas fram. 

För egen del iir jag den förste att understryka vikten av att vi iiven i 
fortsiittning kan rekrytera goda _jurister till domarbanan. Diskussinnen 
om domarbanan sköt ocks:1 p;I allvar fart niir justitiedepartementet 
v{iren 1'>84 remitterade promemori:in "Domarban:111 i dag och i framti
den". Promemorian innehöll en analys av framtidsutsikterna nch för~lag 
till :1tgiirder för att inom ramen för nu\'arande <1rdning stiirka domarha
nans attraktionskraft. I 1985 :'l.rs budgetproposition redovisade jag mina 
överv:iganden över promemorian och redogjorde för de ;'\tgiirder som 
regeringen vidtagit. 

1984 {1rs promemoria berörde i första hand befordringsutsikterna. 
Den syftade till en biittre halans :nellan antalet ordinarie domart_iiinstcr 
och antalet ickl' ordinarie domare och till en fi"irkortning av \'iintetiderna 
för adjunktion. Diskussionen diirefter har mera inriktab p;'1 avg;"111gar 
1.Kh lönetdgor. l\iir det giiller avgt1ngarna iir det a\' tradition <1 i S\·erige 
all m<lnga jurister börjar sin yrkes verksamhet med en kortare eller liingre 
tids tjiinstgiiring i domstol innan de giir ut till \'iktiga hcfattningar i 
niiringslivet eller pt1 andra h:1ll i ~;amhiillct. Detta ser jag inte som nägot 
negativt. Men det rnr naturligt\ is inte bli sj att :tillför m~111ga unga 
jurister bmnar domarbanan fi.ir annan verksamhet. 

Domarbanans attraktionskral"I heror emellertid enligt min uppfatt
ning inte bara p:1 ll"\n och avancemangsmöjligheter. s:1dana omstiindig
heter som arhetstillfredsstiillelse och möjlighet till personlig ut\'l'Ckling 
har mycket stor betydelse. Jag vill siirskilt hetona \"ikten a\· alt man i 

dom.-;tolarna engagerar .-;ig i dessa frt1gor. Hiir ligger ett stort ansvar inte 

bara pii domstolens chef och p:t andra i arbetsledande st:illning utan 

iiven p~\ den yngrejuristem kolleger. Uthildningsin\atser pii b;ide central 

och lokal nid har sj;ilvfallet ocL~'\ stor lwtydelse. 

Vad jag nu har sagt a\·ser vad som har gjorts och \'ad som kan göras 

inom den nuvarande ordningens ram. Redan i 1985 iirs hudgctproposi

tion njm nde jag att man inom justitiedepartementet i.iverviigde det mera 

lfogsiktiga arbetet för att lösa pr~1blemcn. Utgängspunkten för detta iir 

bl.a. meritviirderingsreglerna. Om man pa ett mera renodlat siitt överg:."tr 
till att siitta skickligheten framf,)r förtjiinsten vid domartills:ittningar 

torde detta f;I positiva äterverkningar p:1 domarbanan. Jag avser chirfi.ir 

Pwp. l9X6-87:1(10 
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att inom kort röres\;\ regeringen att l{1ta utreda inte hara merit värdering

en utan ocksj domarhanans utformning p<I liingre sikt och diirmed 

~ammanhiingandc fr:1gor. En s:1dan utredning skall hl.<1. inriktas p~1 att 
föresl{1 ll"isningar fiir att stärka domarkarriiirens attraktionskraft. 

l.'fl'1irderi11g ar de 11ra rcg/cma 0111 11ä11111dc1111i11 och 11//i·111/iga/hnmrare 

\led anledning av ett regeringsurpdrag i januari 1986 har domstolsver

ket i oktober samma ;h redo\·isat en utv:irdering (DY Rapport l 986:4) av 

t\;'t 1)lika lag:indringar. Det giiller dels frtlgor som hiinger samman med 

nämndemiin i tingsr:iu, dels fdgor om offt:ntlig försvarare. 

~iimndemiin 

Den :indring av sammans:ittningsreglerna i tingsriitt som utviirderingen 

a\-,er triidde i kraft den I juli 1983. Andringen innehar att det antal 
n:imndemiin som skall delta i ett mtd minskades fdn fem till tre i alla 

m;'dtypa utom i de allvarligaste hrottm;llen. Samtidigt fick niimndemiin

nen individuell röstriitt. Omröstningsreglerna iindrades ockst1, hl.a. på si\ 

siitt att vid lika röstetal den lindrigaste meningen alltid skall giilla. 
1la\·sett om ordföranden bitriider den eller ej. 

Vid utviirderingen har domstolsverket undersökt och jiimfört förhäl

landena före LlCh efter lagiindringen. Bl.a. har man undersökt fi)rekoms

tl'n a\· skiljaktiga meningar i tingsriitt och av s.k. niimnclemannadomar, 
dvs. domar diir niimndemiinnen överröstat yrkesdomaren, överklagan

defrekvens Ol'h iindringsfrekvens samt sambandet mellan de olika fak

torerna. 
Å\' rapporten framgilr bl.a. att antalet domar i rn;'ll vari närnnderniin 

deltagit och cLir skiljaktiga meningar J"öreligger har stigit. År 1982 var 
97.3 ,;,, a\' domarna enhiilliga. År 1985 \·ar andelen 95 ";,_Andelen nä11111-

dc111111111111/0111u.r har i)kat fdn 0,7 "" clr 1982 till 3,5 o,, år 1985. Nägon 
niimnviird föriindring i fr<'1ga om iirerklagandefrekrenscn kan dock inte 
1wtcras: den \·ar drygt 11 "·,, st1viil {1r 1982 som ;lr 1985. Vad giiller 

ii11dri11gs/i'ek1'e11se11 i hnvriitt visar utdrderingen sjunkande tal. År 1982 
iindrades drygt 3X '';,av de övnklagade domarna medan motsvarande 

andel <lr 1985 var drygt 35 ""· 
Dornstols\·erkets enkiitfrttgor till ett antal niimndemiin och 24 tingsriit

ter gav som resultat att 40 ",, a\· niimndemännen ans;lg att nuvarande 

ordning iir bra medan 56 '',,önskade en ätergäng till ordningen med fem 

n:imndt'miin. Hiilften av tingsriitterna sade sig vara nöjda med giillande 

regler. Nio a\ dem ville [1tcrgt1 till fem niimnclemiin. IE!dc hland niimn

demiinnen och fr[in tingsriittshClll höjdes röster för en ordning med fyra 

n~imnderniin. 

Den I juli 19X) infördes ett nytt ersiittningssystcm för niimndemiin

nen. Det innchiir att - liksom tidigare - ett enhetligt grundarvode (220 

~r. d;1g/ betala., till s;1mtliga. IXirjiimte hetalas emellertid ett individuellt 

hestiimt tilliiggshelnpp till dem som vid tjiinstgöring i domstol drahhas 

;I\ löneavdrag eller annan inkomstförlust som överstiger grundarvodet. 

lkn hiig,ta sammanlagda crsiittningen är 450 kr./dag. 

Prop. 19X6/87:100 
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Bakgrunden till det förhiittrade ersiittningssystemet \·ar att rdmnde- Prop. 19X6·:·n:100 

mannak<'tren inte \ar rerrescntativ för hefl.llkningen i stort. Bl.a. rensill- Bil. 4 
n:in:r och hemarbetande var överrepresenterade medan e\empelvis in
dustriarbetare var underrepresenterade. Regeringen \i lie diirför fr:imja 
en mer allsidig rekrytering till Lhen genom att förh:ittra villkoren for 
S:1dana yrkesverksamma n:imnc!em:in snm gjnrde ehrnnrnisb r\)rluster 

vid tjiinstgiiring i domstol. 
I denna del visar utviirdering=n att niimndemannak:trens rcrrescnta

tivitet för<imratsj:imriirt med ~1r 19~\l. Bl.a. har ge11omrni11sdldcm hlctnd 
niirnndemiinnen stigit och :ir nu markant högre :in bland befnlkningen 
i \ivrigt. Medan 17 ''..,,av befolkningen :ir Ml ;\r eller :ildre tillhör 47 "a\· 
n:imndem:innen denna grupp. Endast 6 "·,,av n:im1H.lcm:innen :ir under 
40 :1r. Motsvarande andel för hela befolkningen mellan 20 och 70 ;lr :ir 
46 ";,, 

i\wn n:imndem:innens fördelning p:\ yrkesgmpper skiljer sig avsev:irt 
fr<'m \·ad som g:iller i friiga om befolkningen i övrigt. 111.a. :ir de offent
liganst:illda överrepresenterade xh de privatanst:illda underrepresente
rade. Andelen industriarbetare Lir sjunkit fr:1n 10 '';,av k:1ren ~h l9XO till 

4 "" t1r \ ')i'.15. 
Andelen kri1111ori Uren har stigit frt1n 39 ",, {1r IYXO till 46 ",, ;lr l<JX~. 

Den vanligaste 1jän.1tgiiri11gs/i·ckrc11se11 :ir 6-10 dagar om ~Het j:imfort 
med 11-20 dagar {tr 1980. Endas·t 11 ",,av niimndemiinnen tj:instgi)r me;· 
fo 20 dagar om ;'\ret. Av dessa iir 75 ,.,, iildre :in 60 t1r. 

rör egen del vill jag först framht1\la att vad som kommit fram vid 
dornstolsverkets utviirdering av n:imndernannarefnrmen inte tyder p;.i 
att de nrn sw11ma11sli1111i11g.l'f"C,r;lel'/la med normalt tre n:imndem:in skulle 
h;1 medfört att riittskipningen blivit siirnre. Varken i.iverkbgandci"re
kvensen eller iindringsfrekvensen har piiverkats negativt. Den prnst:in
digheten att antalet skiljaktiga m~ningar i domarna har ökat kan troligen 
förklaras av att m:ilstrukturen har för:indrats p~1 s{1 siitt att de komplice
rade m:ilen har ökat. Riittegtrng.sutredningen överv:iger enligt \ad jag 
erfarit att i sitt slutbetiinkande dren l9X7 ta upp bl.a. domförhetsregler 
och frt1gnr om anta kl n~imndem~in. Ett mera definitivt stiillningstagande 
i fdga nm antalet n:imndemiin b,~)r diirför anstt1 till dess att utredningen> 
överviigamkn föreligger. 

Jag ~ir emellertid LHnad över de l'\ir;;iimringar i fdga nm 11ii11111l1L'111a11-

11akäre11.1· rcprese11tatiri1e1 som har intr:iffat sedan {1r I 9XO och kommer 

diirfi.ir att liita niirmare undersöka \·ad som ligger bakom rörsiimringar

na. Vissa förklaringar ligger utan tvekan i att njmndcm;inncn rekryteras 

fr;'\n de IX)litiskt verksamma i samhiillet. Sj:ilva nomineringssysternct och 

den omsorg som liiggs ned p:1 att finna liimpliga personer for niimnde
mannauppdrag har d:irför stor betydelse . 

.lag ;!\ser att uppdra ;'1t dlirnstolsverket att i samrt1d med landstingsför
hundet nch kummunfrirhundet arbeta fram ett m;1tnial som heskri\er 

niimndernannakt1rens sammanS:ittning bl.a. jiimf\ird med be!',llkningen 

i stort ..;amt att i god tid inför kommande niimndemanna\·al informera de 

nominerande Mganen om det an~eliigna i att en mer allsidig rekrytering 
kommer till sttind. 68 



l·ör viljan att stiilla upp ~om niimndeman har naturligtvis inte hara de Prop. 1986/87:1()0 
dnnomiska \·il I koren utan än:'n 1jä11s1giiri11gs1ä!l1e1e11 stor hdydelse. Det Bil. 4 
rinn-; tecken som tyder pt1 alt m~lnga niimndemiin skulle vilja tjiinstgöra 

1)lbre iin nu. Samtidigt kan dock L'n allti"ör tät tjiinstgiiring dlla svtirig-

heter i"ör bl.a. unga och yrkesverksamma nämndemiin. 
I den proposition som lt1g till grund för de nya domfi'irhctsreglerna 

(prop. 1982/83:126 s. JO, 55) uttalade min företriidare bl.a. att det i 

allm~inhet torde vara liimpligt att heh{tlla det dävarande antalet nämn

demiin i de olika domkretsarna trob att tjfostgöringstiitheten d:1 skulle 

komma att sjunka. Som ett riktmiirke uttalades att en ordning diir varje 

niimndeman deltar i rätten [ttminstone en dag var sjiitte vecka - dvs 8-10 

dagar om ~het - borde kunna tjiina som riktmiirke. Som framg<'1tt i det 

t"lireg:tende iir den genomsnittliga tjänstgöringstätheten nu 6-l ll dagar 
1)m ;het. \titt eget intryck, som bekräftas av domstobverkeb undersök
ning. iir att de nya domfiirhetsreglerna i i"örening med hl.a. föriindringar 
i m:tlantalet har lett till att mtlnga niimndemiin numera L\r tjiinstgöra 
alltför siillan. För att göra det mi.ijligt att öka tjiinstgöringsfrekvensen till 
X- I 0 dagar om ;het kan det diirför pä sina häll visa sig vara nödviindigt 
att nägot minska antalet n~imndemiin i en del d1)mkretsar. De niirmare 
iiverviig<rndena i detta syfte m{1ste göras domstol för domstol med ut
gfogspunkt i de lokala förh[illandena. främst miilantal och antal niimn
demän. Cppgiften ankommer ptt de domstolar som enligt förordningen 
(I 9XJ :J82) om an takt niimndemiin i de allmiinna domswlarna och de 
allmiinna förvaltningsdom~·;tolarna faststiiller antalet niimndemiin. Jag 
utg<h fr:1n att de föriindringar som hedi.ims lämrliga sker efter samr{1d 
med den berörda domstolen och dess nämndemän och att i allmjnhet 
endast mindre jiimkningar hehö\er göras. Av praktiska skjJ hör even

tuella J"öriinclringar göras i god tid före 19XX ärs val. 

Offentliga försvarare 

De iindrade regler som infördes den I januari 19:)4 innehar en viss 
skiirpning od1 en precisering av förutsiittningarna för att förordna of
fentlig försvarare. Avsikten var att :1terfi.ira praxis till vad som ursprung

ligen a\·setts giilla. 
I uppdraget till domstols\·erket att ut\iirdera lagiindringen anga\·s 

hl.a. att det skulle undersiikas llITI riitts<ikerheten hade försiimrats ge
nom refL1rmen. Frt1gan om ojiimnheter i tilliimpningen skulle belysas. 
Vidare stiillcks ett antal preciserade fr;"1gor. hl.a. hur andelen tilltalade 

med offentlig försvarare hade fiiriindrats. 
Ut\ iirderingen \·isar att andelen tilltalade med offentlig fi.irsvarare har 

minskat. Ar 19X.\ hade 46 ",, a\· de tilltalade offentlig for-:\·arare. Ar 19:-:5 

hade andL'icn sjunkit till Jx ",,. 1\\" dem som di'imdes till i"iingebe ;'1r 19:-15 
hade 65 ".,offentlig försvarare jiimfört med 75 ",, [1r 1983. i\lerparten a\· 

den11<1 nedg;'111g i <mtalet 1·iirsvararfiirnrdn;1nden J"i)r J":ingebediimda hiin
J"i'1r sig till gruppen rattfylleri;'ttaLlde 1-lll ',, ;1\· dess~! h~ide offentlig förs\a
rare :lr llJXI 11ch 20 ., :1r 19X51. Om rattfyl\erim;°tlen riikna~ hnrt stiger 
~11Hklen a\ dem s11111 di.ims till Lingehe och som har 1)lfrntlig fors\ arare 

till 84 ",,. :-.lots\·arande tal {1r l9X.\ var 38 ",,_ 69 



I frtiga om tilltalade som döms cill skyddstillsyn eller villkorlig dom Prop. 19:.-<6.·87:llH) 
har ant~tkt försvararrörordnanckn minskat miirkbart. För tilltalade som l3il. 4 

har erkiint gärningen har antalet försvararforordnanden sjunkit mer än 

vad som motsvarar den genomsnittliga minskningen. 

I hovriitt har det inte skett n<lgon föriindring i rr:1ga om andelen 

tilltalade som fått offentlig försvarare först diir. Man kan inte p:lvisa 

n:lgot samband mellan iindringsfrckvens och förekomst eller friirwarn av 

offt:ntlig försvarare. 

Andelen tilltalade som anlitat privat försvarare har ökat fr{rn ~''"'till 

Utvärderingen visar att det föreligger skillnader i fr:lga om antalet 

försvararförordnanden mellan olika hovriittsomr<lden. S:\dana olikheter 

har funnits även tidigare men förefaller att ha ökat. Till en viss del kan 

skillnaderna förklaras med olikheter i m{tlstruktur mellan olika omr[1-

den. 

Domstolsverkets enkiitfr[1gor cm lagiindringens effekter p<1 riittssiiker

heten har inte f<1tt n:lgot entydigt svar. Av de tillfr<1gade tingsriitterna har 

en tredjedel uttalat att riittssiik~rhcten kan ha fiirsiimrals. De llcsta 

äklagare har motsatt uppfattning medan de tillfrägade advokaterna 

genomgäende ansett att riittssiikuhetcn för<imrats. 

För egen del vill jag inledningsvis betona att avsikten med lagiindring

en var att motverka s{idana förs-.·ararföror<lnanden som framstod som 

sakligt obefogade. Del iir och det har hela tiden varit sjiih'klart att den 

som har ett verkligt behov av offentlig försvarare oeksC1 skall ha en s:ldan. 

Under den tid som gätt sedan lagiindringcn gjordes har högsta dom

stolen prövat frttgor om förordnande av offentlig försvarare i sex olika 

fall. Ikt har säkdes kommit ett ~'nt;il v:igledande avgöranden fiir r:itts

tilliimpningcn. 

Domstolsverkets rapport mccl utviirderingcn har iiverliimnah till 

samtliga allmiinna domstolar. I februari 1986 gav domstohverket dess

utom ut en sammanst~illning av förarbeten och rraxis avseende offent

liga försvarare. Det material som hiirigenom i sammanst:illd form kom

mit domstolarna till del kan hidr~t till en jiimnare till:impning av regler

na. 

Den livliga debatt som rörts i hnnet har utan tYekan varit nyttig lleh 

bör friimja utvecklandet av en gcnomtiinkt och stabil praxis pft omr~idet. 

Jag vill tilliigga att man inte hör bortse fdn att det finns fall. diir den 

tilltalades instiillning till rr:1gan om offentlig försvarare p:herkas a\ att 

återbetalningsskyldighcc rör rörsvararkostnadcn kan himma att tiliiggas 

i händelse av fällande dom. 

I detta sammanhang vill jag erinra lim att möjligheten till r~tdgirning 

enligt riittshjiilpslagen ( 197~:4~9) '.il<Ir till buds ii\cn i hrottm~tl. I stiilkt 

för att man fiirordnar en offentlig fiirs\ arare torde i en del fall ett k<ll"tarL' 

samtal med en advokat till en rn:'rttlig avgift r;icka för att tkn tilltalade 

skall fö svar p~l de fdg11r h<ll1 har med <1!1\edning :t\ riitteg;\ngen, l.e\. 

ang<lende ;"1talet, domstolsfl_irhandlingen, t:inkhar p<°1följd m.m. Lnligt 

vad utviirderingen visar iir det cmdlertid ganska siillan s1im ting>riitterna 70 



ini'nrrnerar dL· tilltalade om möjligheten till r:tdgirning. Liimpliga rutiner 
för att sprida sådan information hör (hirför arbetas fram av domsto\s\·er

ket. 
\<hll bakgrund av det sagda anser jag att det rör n:irvarande inte finns 

anledning att vidta nägra lagstii'tnings:ttgiirder i fr{tga om riitten till 

L1tfrntlig försvarare. Med h:insyn till den stora hetydelsL' fr<1gan har fr;\n 
riittssiikerhdssynpunkt kommer jag emellertid att med stor uppmiirk
samhet i'ölja utvecklingen. 

l-lemställan 

Jag hcmstiiller att regeringen förcslttr riksdagl'n 

all till Allmii1111a domstolama för budgetäret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av I 06X 354 000 kr. 

D .3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1985i86 Utgift 
1986/87 Ansl~g 

'987/88 Förslag 

328 229 890 
329 520 000 
343 293 000 

;\Jlmiinna förvaltningsdomstolar iir liinsriitterna, mellankommunala 

skatteriitten. kammarriitterna och regeringsriitten. 
Linsriitterna och mellankommunala skatteriitten iir allmiinna förvalt

ningsdomswlar niirmast under kammarriitterna. Det finns 24 liinsr:itter. 
Enligt försb1g i prop. 1986/87:47 skall mellankommunala skatteriitten 
upphöra den I juli 1988 och de m{tl som skatteriitten nu handliigger 
iivcrtas av liinsriittsnrganisationen. 

Kammarriitterna iir iiverriitter i de m{tl som fullföljs frtm hl.a. liinsriit
terna. Det finns t\ ra kammarriitter. kammarriitt..:n i Sto..:kholm (sju 
a\·delningar). kammarriitlen i Göteborg (sju avdelningar), kammarriit
tcn i Sundsvall (fyra avdelningar) och kammarriitten i Jönköping (tre 
a\·delningar). 

Regering~riitten :ir högsta allmiinna förvaltningsdomstol. Regerings
r:itten iir iivcrr:itt i de m:tl som fullföljs frfo kammarriitterna od1 högsta 
instans i patentrn:il. Domstolen ~ir delad p:1 tre avdelningar. I domstnll'n 
finns 22 regeringsdd. Trea\· dessa tjiinstgör i'ör niirvarande i lagr(tdet. 
För regeringsriitten finns ett kansli till vilket rl'gering~riittssekreterare iir 

knutna. 

Prop. 1986.· 87: 100 
Bil. 4 
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----·-------------· -----

Personal 

Regeringsrätte11 
Regeringsråd. kanslichef 

och refieringsratts
sekreterare 

Övrig personal 

Kammarrätterna 
Do-are och fiskaler 
Övrig personal 

Länsr,1tterna och mellan
kc1mmunala skat teräl ten 
Do';;are 
Personal med berednings

och föredragandeuppgifter 
Övrig personal 

Summil 

1986/87 

60 
24 

170 
138 

204 

341 
263 

200(1) 

Beräknad ändring 1987/88 

Fciredragilnd8n 

(1)Härtill ko~mer ca 190 tjänster som en del av domstolarna själv<J får inrätta 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Ersättning till nämndemän 

Summa 

Domstolsv·erket 

269 092 000 
(247 474 000) 

3 230 000 
47 338 000 
9 860 000 

329 520 000 

+ 11 837 000 
(•10 232 000) 
+ 250 000 
+ 2 031 000 

345 000 

'13 773 000 

I. Huvudförslag budgetäret 1987/88 326 879 000 kr. Minskningen a\' 
utgifterna fördelas över en treärsperiod med fördelningen I, 2 och 2 •;,. 
för första, andra resp. tredje budg,~t<'tret. Domstolwerket bedömer det -
mot bakgrund av arbets- och balan:;läget i de allrniinna för\'altningsdom
stolarna - uteslutet att tillämpa hu·1udförslagct. 

2. För att inom rimlig tid nå en önskdrd halanssituation \id domstu
larna föresUr domstolsvcrket att anslaget riiknas upp med ~.5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Om loppstidcrna i skattcm{tl iir alltj:imt oacceptabelt l:0111ga i liinsriitterna. 
Antakt oavgjorda m:°il i länsriitterna sjönk \'isserligen 1dgot iiven :'tr 

1985, men endast ett rEttal länsriittcr h;lller enligt tillgiinglig statistik den 
standard p:1 en ett:1rig l1mloppstid för skattem:tlen. -.om i 1985 :1rs hud

gctprnposition angavs sum godtafbar. Den genomsnittliga omloppsti
den rör skattem~tlen var :1r 1985 ett :'tr sju m;"tnadcr. \·ilkd ~ir drygt L'il 

m:!nad kortare iin :'tr !984. 

Prnp. 1%6/87:100 
Bil. 4 



Ökningen av antalet inkommande m:il i kammarriitterna har upphört. Prop. 1986 :-<7: lllll 

Antalet inkommande m~H är dock rortfarande mycket slllrt OL'h den Bil. 4 

sammanlagda mälbalansen har inte kunnat minskas. I regering,riitten iir 

antalet oavgjorda m{tl alltjiimt hiigt. 

Varken den nya lagstiftningen llITI förenklad sjiilvdeklaratil.ln eller 

skatteförcnklingskommittens rörslag principbetiinkandet 1SOlJ 

1985:42) Förenklad taxering (Se ä\'en prop. 1986/87:47) kan rörhiittra 

arhetsliiget i liinsriitterna under hudget:1ret 1987/SS. De :indringar s,1111 

nyligen skett i körkonslagstiftningen rörefaller snarast ha inneburit en 

ökning av antalet körkortsm:11. 

De nu\arande förhttllandena i fr;'1ga om skatlendlcns omloppstider 

k:m inte accepteras rrån allmiinhetens sida. Det iir diirrör angeliigct att 

söka fiirbiittra arhetsliiget i förvaltningsdomstolarna genom rationalise

ringar och förenklingar. Jag har erfarit att skatteförenklingskommitten 

ö\'\:rviiger att föreslä en höjning av beloppsgriinsen för cnsamdomarm;'1-

len i l:insriitt. Kammarrätten i Stockholm och bnsriittcn i Stockholms 

liin har i en skrivelse till justitiedepartementet föreslagit lagiindringar i 

syfte att begränsa skriftviixlingen i m[tlen. Sedan remisshehandlingen 

avslutats i december 1986 avser jag att snarast ta stiillning till förslagen. 

Rent allmiint vill jag dock redan nu framhtlila att det i en effektiv 

beredning av mälen självfallet ligger att man inte slentrianmässigt för

anstaltar om skrifhäxling och hiirigenom orsakar parterna onödigt ar

bete och onödig tidsutdriikt. Som framg;ltt bl.a. av RRV:s rapport (I' 

J 985 :3) om I foga handliiggningstider i offentlig verksamhet iir det i 

sjiilva verket dntctiderna och ini<? sj:ilva :irendehandliiggningen som 

s\·arar för den största tidsutddkten. 

[n effektivitetshöjande iitgiird som redan har införts pt1 vissa liinsr:it

ter är en temporiir specialisering av domarpersonalen. Det finns sbl att 

överv:iga om det inte p<l !lera h{lil skulle \'ara en fördel att J{1ta n{1gon 

eller n;1gra av domarna för kortare eller liingre tid koncentrera sig p:1 

vissa mt1ltyrer av förturskaraktiir medan andra domare helt iignar sin tid 

:1t m{ilkategorier som hitt kan bli eftersatta i konkurrensen med andra. 

mer hr;idskande mäl. Jag tiinker dt1 siirskilt p~I skattemi1kn. En sikian 

specialisering, som ibland förutsiitter en iindring i domstolens arbetsord

ning, måste sjiilvfallet prövas efter de lokala förutsiittningarna och i sak 

hestiimmas p?1 den nivfo. 

I detta sammanhang vill jag uttala min uppskattning ön·r de semina

rier för bl.a. liinsriittslagmiin och chefer för liinsstyrelsernas hesviirsen

heter som under hösten 1986 anordnats a\· riksskatteverket och dom

stobverket under medverkan av de häda verkscheferna. Seminarierna 

har haft till syfte att förutsiittningslöst diskutera vad som kan gi.iras för 

att p{1skynda hanteringen av skatlemtilen. 

ivled hiinsyn till arhetsliiget i fön·altningsdomstolarna hör anslaget 

heh{lilas realt oför:indrat för niista hudget;\r. Detta innehiir att domsto

larna ii\'en det hudget{1ret kan arbeta med vissa rörstiirkningar ri.ir 

ba I ansa varhetn i ng. 

Som jag anmiirkt under anslaget Domqols\·erket biir de kostnader för 

eiteruthildning som tidigare har anvisats under domstols\·erkets anslag;;- 73 



post Efterutbildning inom doms1L)lsverkets \'erksamhetsomr(1de och som 

avser kostnader för efteruthildni'1g vid de al lm:inna förvaltningsdomsto

larna i forts:ittningen anvisas ur.der anslagsposten 1-örvaltningskn~·;tna

der p{1 detta anslag. Jag riiknar 'Lirför upp anslaget för sädan;1 kListn:ider 

(703 ()()()kr.). 

Vad jag under anslaget i\llm:i1na dpmstLilarna h;1r rechwisat rörande 

domarhanan tar sj:ilvl'alkt sikte :i\'l~n p;"1 fönaltningsdornstolarna. 

Hemställan 

Jag hemstjller att regeringen fiircsliir rikstbgen 

att till 11l1111ii1111a Jiirr<1/111i11gsdo111stolama för budget:1ret l Y'i<.7 /88 

anvisa ett förslagsanslag a\ 343 293 000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresn~imnderna m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

38061311 
38 268 000 
39 296 000 

Hyresniimnderna har till uppgJt hl.a. att medla och vara skiljcn:imnd 

i hyrcstvister samt att avgöra vissa typer av stidana tvister. ;\rrende

n:imnderna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av niimn

derna har td eller tre l:in som •;erksamhetsområde. Hyresn:irnndcrna 

har gemensamt kansli med arrendeniimnderna. Sådana kanslier finns pt1 

tolv orter. Chef för kansliet iir det hyresdd som har utn:irnnts eller 

fi)rordnats till det. 

Bostadsdomstolen :ir fullföljds- och slutinstans i de :irenden .-;om 

avgörs av hyresn:imn<lerna. 

Personal 

Bos t adsdams t ol en 
Domare och föredragande 
Övrig personal 

Hyresnämndema 
Hyresråd 
Övrig personal 

su~ma 

Anslag 
Fbrvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Reseersiittningar 
Lokalkostnader 

Summa 

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

13 

28 
98 

146 

31 125 000 
126 392 0001 

807 000 
6 336 000 

38 268 000 

Föredraganden 

549 000 
I· 511 000) 

47 ooc 
- 432 000 

-1 028 000 

Prop. llJ8fr.'K7:IOO 

Bil...\ 
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Domstols\'erket 

I. Hu\'udförslag budget;°tret 19X7 ... 88 37 045 000 kr. Utgiftsminsknin

gL·n följer dt:t tre;'1riga huvudförslag som lades faq inför hudget:1ret 
1486 87 och uppg~1r fi.ir hudgc1:1ret l1JX7 XX till 2' 

Fiiredragandcns ii\·erväganden 

.l:1g godtar domstols\·erkets förslag om en planenlig real minskning av 
utgifterna för hudgett1ret I 9X7'88 enligt det trdtriga huvudförslag som 

bdes fa -;t in fiir hudget:lret I 98fi · 8 7. 

Hemställan 

Jag hrn1st~illcr att regeringen föresl~tr ribdagcn 
att till Bosradsdo111.1·11ilc11 och hyre.rnii11111dema 111.111. fiir budgeUret 
19X7/88 anvisa ett förslagsanslag av J9 2% 000 kr. 

[) 5. Utrustning till domstolar m.m. 

1985i86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förs lag 

17 986 286 
35 465 000 
14 910 000 

Reservation 1 818 887 

h<'tn anslaget betalas kostnader för inkiip av utrustning och in\'enta
rier för myndigheterna inom domstolsvcrkcts förvaltningsomr<1de -
med undantag av de allmiinna advukathyrt1crna -. knnsultkostnader i 
s;tmband d~irmed samt kostnader for flyttning. 

D111m111!.1Terke1 bcriiknar med..:lsbeho\'et för budg..:t[\rct 1987/88 till 
14 l6ll 000 kr.. \·ara\· 4.4 milj. kr avser knstnadcr för domstolsverkets 

llyttning till nya lobler. 

Fi)rcdragandens öven·ägandcn 

Jag beriiknar an~lagsbehovct till 14 910 000 kr. 

Hemställan 

Ltg hemst;iller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrus111i11g till do111stolar 111.111. för budget[tret l987i88 anvisa 

ett reservations;1nslag av 14 910 000 kr. 

Prnp. 1980/ 87: I 00 
Bil. 4 
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D 6. Byggnadsarheten för domstolsviisendet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

71 945 009 
62 700 000 
30 000 000 

Reservation 0 

Fr;ln anslaget betalas utgil'ter för investeringar i byggnader för ckHn
stolsvjsendet. 

Byggnadsstyrelsen 

ByggnaJs;;tyreben heriiknar den sammanlagda medehförbrukningen 

under budgett1ren 1986/87 och I ll87 ·'88 till 112 milj. kr. För budgL't;het 

ll.JX7. XS beriiknar byggnadsstyrelsL'n medelsbehovd till 45.lJ milj. kr .. 

vilket innehrir en minskning med lo.X milj. kr. i förh~11lande till anslaget 

fiir innevarande budgetär. Den allm:inna byggnadskostnadsutwL·kling

en för tiden den I januari 1985 - den I januari 1986 beriiknar styreben 

till 4 "·o. 

Byggnadsstyrdsen har anmiilt beho\' av medel p~1 till:iggsbudget fiir 

innevarande budget[1r. i'riimst beroende p;J föriindringar i bl'talningsut

fallet mellan budget;lren. Anslaget B 9. Byggnadsarbl'len för polisviisen

det har tillf:illigt belastats med 3 380 000 kr. Beloppet har innevarande 

budget:lr ;iterförts till anslaget D ·fi. 

Fi>redragandens överväganden 

Jag har inte nägot att erinra mot de iindringar av kostnadsramarna rör 

p::'1g:lende byggnadsobjekt som hyggnadsstyrelsen har i"iire~;Jagit. /\nd

ringarna föranleds i huvudsak av den allmiinna hyggnadskostnadsut

veck I ingen. 

Regeringen har under hösten 1986 vidtagit vissa ätg:irder som rör 

utnyttjande av tillgiingliga hyggresurser. Atgiirderna syftar hl.a. till att 

stimulera ett likat bostadshyggan Je. Hiirigenom hegriinsas den övriga 

hyggnadsverksamheten som bl.a. omfattar hela det statliga omrt1det. 

Detta g:iller l"ramfi.irallt i storstad~omr:1dcna. lgfogsiittning av nya pro

jekt inom justitiedepartementets verksamhetsomdde, liksom inom alla 

andra verksarnhetsomr;iden. mt1stc l'öljaktligen prövas mycket restriktivt 

under den niirmaste tiden. 

Lokalsituationen fl'ir Varbergs tingsriitt har liinge Yarit bekymmersam. 

Den Lircligprnjekterade byggnationen hiir nu komma till utförande. Jag 

för upp kostnadsram och berjknar medel för hyggnadsnhjekll't i mitt 

för:-;lag till investeringsplan. Gerwm elen nya hyggnaden J';1r iiven lokal

fdgan i'Ör polismync\igheten L)Ch <°1kJagarmync\ighetel1 en hra lösning (SC 

anslaget B 9. Ryggnadsarbeten för polisviiscndet). Niir det giiller att 

hestiimma elen niirmare tidpunkten för ig:111g<ittandet bör hiinsyn tas till 

det samlade utnyttjandet av de tillgiingliga hyggrcsurserna. 

Jag fiirnrdar att medel för nii,;ta budget:1r am·isas enligt l"öljande 

invcsteringspl:.111 och anslagsbcriikning. 

Prop. 1986,..87:100 

Bil. 4 
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Investeringsplan (1 000-tal kr.) 
----------- ----

Byggnadsob 1 ek t Kostnadsra;n Medels forbrukni ng 

85-01-01 86-01-01 Faktisk Beräknad 'ör 
t. o. m. 
86-06-30 1986i87 1987 !88 

Bygg- Färdig
start stii l lan
år rån de 

ar-man 

-----· ------------- ----------------

Objekt fiird1gställda 
f6re 1985-07-01 ~en 

8J s~utrer1ovisade '.17 600 117 050 107 233 4 400 --1 700 
S:ockhol-0 s tings 

rätt. nybyggnad 1 
kv Klamparen 155 800 160 000 10-\ 873 44 000 10 100 83-11 86 10 

Kn I "ur Lngsr<it t 
··· ; . o~, r:ch t il i -
byggnad 14 200 1--\ 700 

Varlierg Ti:1ssr;itt 
m r ~v Sµ1nn~re11, 

ur·- och t1llbygg 
:1ad 

Pro Je~ te ri r~1skos t 
rnder :·1 m 

28 100 31 100 

8 329 

3 447 

Summa 315 700 322 850 223 882 

Anslagsberakning (1 000-tal kr J 

5 300 I 200 85 11 87-01 

2 000 12 000 87 -10 89 03 

10 380 2 000 

66 080 30 000 

Medelst il !gäng Beräknad medels förbrukning 

3ehällning 1986-07 01 
Ansla~ for 1986/87:11 
Anslog for 1987/88 (förslag) 

Summa 

(1) Underskott 3 380 

Hemställan 

0 
62 700 
30 000 

92 700 

1986/87 
1987/88 

Jag hcmst;i\ler att regeringen föres\~\r ribdagcn att 

66 080 
30 000 

96 080 

Pror. 19Sf. 'X7: l<Hl 
Bil. 4 

I. hcmyndiga regeringen att hcsluta om hyggnadsarhden J'i.ir dom- n511x 

stnlsv~i::;cndet inom de kostnadsramar som har förordats i det före

g;iendc. 

2. till Brgg11adrnrhete11 .f('ir domstof.,l'iise11det för hudgett1ret 1987.i 

SS all\·isa ett reservationsanslag a\ 30 000 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

E I. Kriminalvårdsstyrels·:n 

1985/86 Utgift 
1986/87 Ansl.ag 
1987/88 Forslag 

9C 599 740 
78 947 000 
80 840 OOG 

Kriminal\·;'irdsstyrdsen iir central fiin·:tltningsmyndighet för iir(·nden 
nm kriminalv;lrd. Styrelsen iir chefsmyndighet för r.::giL111kansliern<1, 
kriminaldrdsan.'ilalterna. de allrniinna hiiktena och skyddskonsukntor
g;1nisationen. Styrebcn :ir huvudman för krirninaldrdsn:imnden 1'l<.:h 

Ö\ crvakn ingsniim nderna. 
Krimin;ildrdsstyrelsen kds av en -,tyn:lse. Inom krirninaldrdsstyrel

si:n finns t\ ;°1 a\'Lklningar. en fii1 klientfr:~1gl1r LlL'h en för admini;;tr;llion. 
lkssutnm i'inns L'n planerings- och samnrdningsenhet. 

1986/87 Beriiknad and ring 1987 i88 

Personal 
Sw~n<i 

Anslag 
Fbrvaltn1ngskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

344, 5 

69 742 000 
i61 285 00)) 

9 205 00·) 

78 947 OOJ 
-- ·---.. ·----

Kriminah·årdsstyrelscn 

Foredraganden 

~ 1 708 000 
(~ 1 407 000) 

185 000 

' 1 893 000 

I. Anslag budgctt1rcl 1987/88) I 290 000 kr. 
2. Pris- och liineomriikning 111.111. I 123 iHJ() kr. 
.3. För drift och utveckling av ADB-system berjknas I 170 noo kr. 
4. Fiir introduktion av nyanstiJld personal beg:irs 50 000 kr. 

Föredragandens iiverväganden 

Rcgeri ngen har den 24 oktober I <;·85 uppdragit åt k riminalvttrdsstyrclsen 
all undersöka möjligheterna all genomföra en decentralisering inom 

kriminalvtmlt'n (jfr prop. 1985/86:147. Juli 31, rskr. 276). 

En real minskning: av utgiftL·rna med 2 ;';;bör genomföras enligt det 
fem[1riga hurndförsbg som fastlades inför hudgetjrcl l9X\·X6. 

Av den sammanlagda besparing som till~impningen a\· huvudförslaget 
kommer att ge under femt1rsperio.Jen av~es högst 41) procent r:i anviindas 

för att fiirst;irka linjeorganisationen i samband med ck..:entraliseringen. 
J\.led hiil1\isning till sammanst:illningen beriiknar jag anslaget till 

XO X4U 000 kr. 

J>rop. I l/X6/X7: l!Hl 
Kil. .+ 
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Hemställan 
.lag hemq;iller att regeringen flire:ii<\r riksdagen 

att till l\ri111i11a!l'årcl1styrelsc11 l"i·ir hudget~'tret 1987 88 an\'isa ett 
l"l.irslagsanslag av 80 840 l)O() kr. 

E 2. Kriminalvärdsanstallcrna 

1985i86 Utgift 
1986i87 Anslag 
1987!88 Förslag 

1 526 740 878 
49--1 680 000 

1 549 946 000 

1.kn I oktl)hl'f llJS6 fann,; inom kri111in~1h·~·1rden Jl) riksanstalter med 

-'-'-'slutna och -P2 öppna platser. 57 lokalanstalter med I 21\l slutna 
l1L·h I !I().\ iippna plaher -;amt 25 h:iktcn med I ::'J:'i platser. Riksanstalter

na ;ir direkt undcrstiillda kriminalv;°1rchstyrclscn medan hiiktcna. lokal
.11ht~tltcrna och skyddskonsulentdistrikten iir organiserade i 13 regiL111er. 
l ledningen för varje region finns en kriminalvMdsdircktör. 

Personal 
Styres'.1<in m E. 
Ljkare, psykologer 
sjuk va rdspersonal 
Ti llsynspersonal 
Persona: i arbetsdrift 
Kontorspcrsonal 
lfask inpe rsonal 

1986/87 

306 
25, 5 
88,5 

2 939 
560 
289,5 

57 
0orråds och ekono~ipersonal 344 

su~~a 

Anslag 
F6rvaltningskostnader 

(därav ldnekustnader) 
Lokalkostnader 
Gemensa"ca funktioner i 

kvarteret Kronoberg 
Vårdkostnader 
Arbets- och studieer

sättningar 
Råvaror 1:. fl. utgifter 

for sysseLsattning av 

4 609,5 (1) 

1 033 620 000 
(985 229 000) 
151 580 000 

4 413 000 
174 286 000 

39 717 000 

de intagna 88 000 000 

Diverse utg1 fter 3 064 000 

Surr"a 1 494 680 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

. 43 732 000 
I· 36 333 OOOJ 

1 322 000 

+ 1 333 000 
t 6 285 000 

i 1 602 000 

+ 3 520 000 

116 000 

+ 55 266 000 
- ---- ·---···-------------

11 )Den beslutade stiingningcn av platser vid kriminalvärdsanstalterna KLJ,cla, 
NorrtalJe och T1dal1olm kor-er att medföra att ett antal tJanster, som inte nu 
kan redovisas. dras in. 

Prop. 1986l87:10U 
Hil. 4 
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lntiikter irll1m arbehdriften r1~dl1\isas pt1 statsbudgetens inkomshida 
under 1:ör<iljningsinkomster, Inkomster \id krimirrnlv[1rden. 

Kriminahårdsstyrdsen 

I. An,lag budget:-1ret 19S7/SS I 553 46_> 000 kr. 

2. Pri,- \1Ch liine(1mrfikning m.m. 32 704 llOO kr. 

3. Styreben :111ser att det t"i.ir n:inarande inte :ir möjligt alt till:imr:1 

hu1udfi.irslagel. 

4. '.\lfir dl'n bL·sluuck loL1lanstaltL'n Rn.sersherg med 42 platser tas i 
bruk. ,kall den -.lutna loLtlanstalll:'n Uppsala med 44 rlatser l:iggas ned. 
För Roscr~hL·rg t1ch Lippsalaans1.altens annn Studiegt1rden med 20 i)pp

na platser beriik n:h JJ.5 resp. 1.1 tjfinster. Samtidigt dras 51.5 tj:inster in 
1 id 1.:ppsala:1nstaltc11 (- _\ 11 IHHI kr.) . 

.5. Styrelsen före>i<ir att L'n ny lnkalanslalt byggs i Göteborg samt att 
den 11u1 aramk Viinershorgsan~.talten hyh ut nwl en ny lnkalanstalt. 

:\kdel yrkas för sammanlagt 34.5 ljiimter ( + .1 23S 000 kr.). 

6. Fn fiireslagen nmhyggnad 1·id kriminalviircbanstalten Haparanda 

knmmer att ge anstaltl'n en rlat,tillskott. Medel beriiknas fi.ir ytterligare 
4 . .5 ljiinster som drdare I t 693 (10(1 kr.). 

7. För all gemensamhetslokakr vid hiiklL'na i Falun, Helsingborg och 

Lppsala skall kunna tas i bruk behövs medel för SL'X tjiinster som v:!rdare 
( + I 04 I 000 kr.). 

S. Styrelsen anser att hilriide~personalen vid vissa anstallt::r hehöver 
försliirkas och föresUr att medel nllJls1·arande elva bitriidest_jiinster över

förs fr:°m anslaget E 3. Friv:irden till förevarande anslag ( + I 841 000 kr.) 

9. l·ör introduktion av nyanst.:illd personal hL'r:iknas 750 000 kr. 
IO. \kdel heg:irs för utvL'ck!ir;.g av ADB-system för klientadministra

tion och transportplanering ( + 9 995 000 kr.). 
11. Fiir :'ttgärder med anledning av HIV-AIDS yrkas medel för 30 

t_jii1i:;ter S\1111 översköterska inom anstaltsorganisationen samt för tre 
psykl)h)gt_jiinster för handledning av personal som arbetar med H I V

smiltade intagna ( + 7 <l.32 000 kr.). 

12. Medel her:iknas för utveckling och utbyggnad av fritids-/frilufts
verksamhet inom kriminalvt1rck11 ( + 250 000 kr.). 

13. \frdlen för bihlioteksverbamhel hör riiknas upp med I.I milj. kr. 

i"ör att samtliga kommuner skall kunna LI full kostnadstäckning för 

hihliotcksservicen vid hiikten och slutna anstalter. Ytterligare 450 000 kr. 

behövs för att bokutlfoing :1tL'r skall kunna bedrivas vid de öppna 

anstalterna. 

fi!1Ta/111i11g ai·.fäsrighcter 

Kriminaht1rdsslyrelsL'n förvaltar anliiggningstillg<lngar för krirninal

v;'.!rdS:indam:11 till ett vid utgtingen av budget:1ret llJS.5 '86 sammanlagt 

bokfört bruttnliirde av l)Sl) milj. kr. 
Resultatutjiimning för fastight:ter som förvaltas av kriminal\:irdssty

rebcn: 

Prop. 1986.·"87:100 
Bil. 4 
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1986/87 

Intäkter 
Ersättning för lokaler som upp-

låts till statsmyndigheter 50 400 000 
Hyror och arrenden för lokaler 

och markområden som upplåts 
till enskilda 7 300 000 

Diverse inkomster 

Kostnader 
Drift och underhållskostnader 
Hyres- 0ch arrendekostnader m m. 
Avskr:vningar 

Summa 

Överskott att ti 11 föras 
statsbudgeten 

100 000 

57 800 000 

47 300 000 
4 000 000 
6 000 000 

57 300 000 

500 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 
--------

- 1 300 000 

- 1 300 000 

- 2 000 000 
200 000 
500 000 

1 300 000 

--- --··--------------------------

ErsiHlning för lokaler som upplåts till statsmyndighetcr redovisas som 

utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminaldrdsanstalter

na. 
Under posten Drift- och underhällskostnader beräknar kriminal

v~°irdsstyrelsen 25,5 milj. kr. för Mg~irder som avser fastighetsunderhf1ll 

och 23, I milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknLls på gällande fastighetsbestfod och med 
heaktande av verkstiillda grundavskrivningar till 1,25 procent av det 

bokförda hyggnadsviirdet. 

Fiiredragandens öven-äganden 

Atgärder mot AIDS 

Under de niirmaste åren kommer ett intensivt arbete att pågä i landet för 

att sp[1ra och förhindra spridning av HIV. I samverkan med berörda 

myndigheter och organisationer på regional och lokal nivä har ett åt

gärdsprogram utarbetats inom kriminalvården med avseende på HIV

positiva klienter m.m. 

Cierrnm de uppgifter ang:knde klienternas misshrukssituation som 

kommer fram i samband med personundersökningar samt vid place

rings- och behandlingskollegier o.d. kan kriminalvården identifiera in

tagna som kan antas hefinna sig i riskzonen för HIV-smitta. Efter iden

tifiering av narkotikamissbrukarna iir det nödv:indigt att personalen 

inom kriminalvärden prioriterar sådant arbete som syftar till att moti

vera missbrukarna till adekvat behandling. 

t> Riksclag,•n /~81> --s?. I sam!_ Nr 100. Bilaga./ 

Pror. I 9X(i/87: 100 
Bil. 4 
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Riksdagen har under \·:\ren 1986 p<'1 förslag a\· regeringen anvisat hl.a. 

75 milj. kr. till särskilda medel fiir heLimpningen ~1v AIDS (prop 19X5/ 

86:171, SoU 25, rskr. 324).1 [1tg:irdspaketet ingt1r medel fiirsanwrdnade 

insatser för narkotikamissbrub:re inom kriminaldrden. Projekt som 

innehiir att narkomandrden i s~'.m\erkan med kri111inal\':1rden försöker 

n{1 missbrukare p[i hiikten, anst;ilter och inom fridrden för olika moti

vations- och behandlingsinsatser kcimmer att fa siirskilt stöd. Fn sabning 

skall vidare göras för att öka antalet s.k. 34 ~-placeringar pt1 behandlings

hem och i familjevärd. 

Inom regeringskansliet har en sjrskild heredningsgrupp inriittats med 

uppgift att föresl~
0

1 k1.1nkrcta in~;aher. l:kredningsgruppens arhetc h~1r 

hittills resulterat i att socialministern efter samr{1d med mig tilldelat 

kriminaldrden medel för mot i\ ations- och hehandlingsinsahcr \'id hjk

tcna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt \'id lokalanstalterna in(ll1l 

de tre storstadsregionerna. Socialministern har efter samr:"1d med mig 

nyligen beslutat om ytterligare insatser f()r narkotikamissbrukare inom 

kriminalvt1rden irrnm ramen !'i'>r de a\' riksdagen all\i~ade medlen. 

l/iijd crsiitt11ing till intagna 

försöksvcrksamhct med marknadsanpassad lön r<'1gt1r för n;irvarande 

vid riksanstalterna Tillberga och Skogomc och vid den öppna lokalan

stalten Vängdakn. 

Den s.k. MAi K-komrnitten har i sitt betiinkande (SOU 1984:87) 

Marknadsanpassad lön till intagna som utför arbete i krirninalv{1rdsan

'ta\t föreslagit b\.a. att marknadslönesystemet permanentas vid de tre 

försöksanstaltcrna och att det i en första etapp införs \'id ytterligare 14 
anstalter. (Vid bet:inkandets avl:imnande ingick i utredningen som leda

möter riksdagsmannen Gunnar :>Jilsson, ordförande, samt riksdagsleda

möterna l'.lis Andersson, Lahja Exner och Björn Körlof). 

Förslagen har remissbehandlats. En majoritet av remissinstanserna 

har tillstyrkt att nägon form av narknadsanpassad lön införs för arbete 

i kriminalvårdsanstalt. 

Kommitten har enligt min mening utfört ett förtjiinstfullt arbete. För

slagen i betänkandet ligger viil i linje med den s.k. normaliseringsprin

cipen, som fastslogs av statsmakterna i samband med 1973 ärs kriminal

v~irdsreform och som innebär att de intagna så långt möjligt skall ha 

samma rättigheter som övriga medborgare. En ordning enligt \'ilken 

ersättningen till de intagna i ökad utsträckning faststiills enligt mark

nadsmiissiga grunder skulle uppenbarligen öka möjligheterna till reso

cialisering av de intagna och medvc:rka till att de skadliga \'t:rkningarna 

av frihetsbcrövandet blir mindre. 

Klart iir dock att ett system med marknadsmiissig lön skulle dra stora 

kostnader. Förslaget att införa marknadslönesystemet vid 14 anstalter 

skulle enligt kommittens beräkningar kosta ca 24 milj. kr. Fullt utbyggd 

skulle en reform efter dessa linjer kosta ca 125 milj. kr. .Ävc:n med 

beaktande av att de egentliga samh;illskostnaderna sannolikt skulle bli 

betydligt lägre är jag av friimst statsfinansiella skii\ inte nu beredd att 

föres!;\ att kommittens förslag genomförs. 

Prop. 1986/;-{]:IOO 

Hi\. 4 
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Jag har ocksä tagit intryck av \'ad n[1gra rcmissinstanser rt1pekar. Prop. 1986/87: I 00 
niimligcn att ett marknadslönesystcm kan medföra att verbamheten vid Bil. 4 
anstaltc::rna hlir mera renodlat produktil)nsinriktad. Fn st1dan för:ind-
ring ~trider mol de str:iYanden som pi\g{tlt under senare {1r och som syftar 

till en ökning a\' verksamheter som social fiirdighctstr:ining, studier och 

utbildning. Som niimnls tidigare har ockS<'1 H IV-AI OS-problemet aktua-
liserat effektivare insatser mot narkotikamissbruket. Enligt min mL'ning 
kan dl.'t vara ni"ilhfodigt att i ökad utstr:ickning ta i ansprttk arbetstid fiir 
att paverka och motivera s;irskilt iniektionsmisshrukare till behandling. 
Som jag ser det hör crsiittningen till de intagna utformas r~1 ett si1dant 
<itt att h;ir antydda omstruktureringar av sysselsiittningl.'n \'id kriminal-
\' ti rdsansta I tema u nderliittas. 

i\ ven om allts;\ l\IAI K-kommitt(>ns förslag a\· olika sbl inte hör 
genomföra-. i den form kommitten t:inkt ~ig. finns det enligt min mening 
inslag som hör tas till vara. Jag t:inkL'r dt1 siirskilt pt1 förslaget frfo 
kommittens sida om en systematisk hudgetplanering, ni1got som under 
flirsiib\·erbamhl.'ten ,·isat sig ,·ara mycket v:irdefullt. Budgetplanering
en medför all ,amarhelel med andra myndigheter. fr:imst socialtjiinsten 
och kronnfogdemyndigheten. blir aktivare och effektivare. Detta stiim
mn viil iiverens med den flirut n:imnda rwrmaliseringsprincipen. Om 
kontakten mellan den intagne och socialtj:insten pföörjas ICmg tid före 
frigivningen, i samband med att en budgetplan uppriittas. förhiiltras 
ocks:1 som kommitten p<'1pekar möjligheten att med socialtjiinstens hjiilp 
fiirhereda frigivningen. Det kant.ex. giilla ekonomiskt histfod till olika 
iindam:°tl men del kan ocbtt vara aktuellt med en mer dler mindre 
l{1r1gvarig hehandlingskontakt för att kunna fortsiitta en social rehabili
tering. 

Enlig\ min mening hör denna mera systematiska hudge1planering 
successivt rn ett ökat utrymme i behandlingsplaneringen. 

Sjiilv anser jag det rimligt att de intagnas ers:ittning f:lr en s<ldan niv:1 
att den i högre grad iin l'iir niirvarande svarar mot arbetsinsatsen och 
samtidigt möjliggör en viss sanering av den intagnes skulder eller ett 
sparande. Denna niv<l hör giilla generellt p;I alla anstalter. 

Enligt min ml.'ning hör en s:.'idan ordning ästadkommas p<i sikt genom 
alt inlagnas ersiittningar höjs etappvis. Jag föreslt1r lEirför att - <bom ett 
första steg - en mindre höjning genomförs under n:ista hudget<lr med 5 
milj. kr. eller 12 ''.,,. 

Jag förordar vidare att den verksamhet med marknadsanpassad er
siittning som bedrivits vid riksanstalterna Tillherga och Skogome per
manentas. Jag vill anm:irka att regeringsr:ittcn i en dom den l I juni 1986 

har faststiillt all den ersiittning som intagna får vid kriminalvärdsanstal
ten Tillherga inte är skattepliktig inkomst. Den tveksamhet som hittills 
funnits i denna fr:lga iir diirmed undanröjd. Niir det giiller försöksverk
samheten vid lokalanstalten Vångdalen avser jag att inom kort föreslå att 
kriminalv<'trdsstyrelsen rnr i uppdrag att utreda och till regeringen in
komma med förslag p<l hur verksamheten i forts:ittningen skall bedrivas. 
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Ra1io11aliseri11g ar arhc1.1dri/ie11 

Arbetsdriften inom kriminalvc'1rden har under v:m:'n 1986 \'arit förem[d 
för en översyn a\' ett konsultföretag. Företaget har lagt fram ett Ul\'ed
lingsprogram för rationaliseringar inom arbetsdriften. 

Jag har för avsikt att föreslä 1Tgcringen att kriminaldrdsstyrclsen f:lr 
i uppdrag att i samarbete med ft•retaget genomföra rationaliseringar pt1 
grundval av del utvecklingsprog.-am som tagits fram. Jag riiknar med att 
dessa rationaliseringar pi\ sikt kcmmer alt pt1tagligt förbiittra det ekono
miska r..:sullatct av arbetsdriften. 

Ko.1·111ailen .f(.ir personalen rid häk1e11 

Justitieutskottet har i sitt betiinkande om \'issa kostnader fi'lr hiiktade 
111.m. (.fulJ 1984:85:37) med ankdning av vissa för•dag frt1n riksdagens 
revisorer som sin mening anfört <'lt d..:t finns goda sk:il att fii1Tta en mera 
fördjupad analys och fi.irb:ittrad uppföljning a\· ut\·eeklingen betriiffan
de personalkostnaderna \'id hiikcena: att s~I sk..:r torde fi'ir ö1rigt enligt 
utskottets uppfattning vara naturligt i kriminall·;frdens 1·erksamhetspla
nering. Enligt utskonets mening finns det ett intresse för ribdagen ~tlt L't 
w dela\' resultatet av analys- och uppl'öljningsarbetel p[i omr;hlet. Riks
dagen har ~om sin mL'ning gett re;;eringen till Linna vad utsk11ttet anfrirt 
i detta hiinseende (rskr. 1984/85:343). 

Dimensioneringen av bl.a. hiik;esorganisationcn har behandlats av en 
arbetsgrupp inom justitiedepartementet. Regeringen bemyndigade den 
11 april 1985 kriminalv{1rdsstyrebl.:n att med arbetsgruppens utrednings
material som grund prö\'a om d1:t finns skiil all disponera om t,iiinsler 
samt att fortlöpande !lytta om och föriindra tjiinster i hl.a. hiiktesnrga
nisationen inom ramen fiir hestiimmelserna i kungöreben (I 9o'i :91 'i) tim 
inriittning av \'issa statligt regler;1de tjiinster m.m. 

Med anledning av detta heslu1 genomfor kriminalvt1rdsstyrelsen för 
niirvarande en översyn av persoraldimensioneringen vid bl.a. hiiktena. 
Arbetet bcriiknas p{1g<'1 under hela innevarande budgetär. Kriminal
vtlrdsstyrclscn planerar ocksti att se över organisationen vid hiiktct i 
Stockholm. Övt:rsynen skall pföi•rjas vt1ren 1987. 

Jag utg~ir ifrän att kriminalvårdsstyrelsen till regeringen kommer al\ 
redovisa resultatet av p~lgående och planerade översyner ifr~'\ga om 
hiiktenas personaldimensionering och organisation. 

011111rganisa1io11 ar kri111inafrårdens 1ranspor1rerksamhe1 

Kriminalv[Jrdsstyrclsen tillsatte i'tr 1979 en utredning för att se över 

transportorganisationens effektivitet. Utredningen presenterade sin rap
port :1r 1984. Kriminaldrdsstyrel:;en har efter genom förda förhandling
ar med personalorganisationerna beslutat genomföra vissa organisato
riska förändringar. Hl.a. föresläs den fortsatta transportplaneringen ske 
med hjiilp av ett datorbaserat planeringssystem (SPAT) vilket enligt 
styrt:lsen kommer att ge transportverksamheten hiittre effekti1·itet och 
större möjlighet till uppföljning och analys av verksamheten. Under 
förutsiittning att kriminaldrdsstyrclsen erh~tller medel avseende ADB-

Prop. 1%6/87:100 
13il. 4 
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stöd till transportcentralerna torde enligt styrelsens mening omorgani
sationen av transportorganisationen vara klar budget{m:t 1988i89. 

Jag har heriiknat medel för ADB-stöd till transportYerksarnheten i 
enlighet med kriminalV<lrdsstyrelsens i"örslag. 

Utreckling och drifl ar A DB-.1ys1em i110111 kriminail'ånl.1Terke1 

Kriminalvardsstyrelscn pc'1hörjadc under budgetäret 1984 · 85 arbetet 
med en ADB-strategi för kriminah«'trdsverkct. Arbetet har slutförts un
der budgetåret 1985i86. enligt styrelsens ADBplanering skall tyngd
punkten i arbetet under de n;irmaste tre åren ligga p~\ utveckling av ett 
nytt klientadministrativt system. enligt uppgift fdn kriminalv{1rdssty
relsen kommer en hurndstudie att avslutas under innevarande budget:1r. 
I den kommer styrelsen bl.a. att belysa frägan om egen datl.1ranl;iggning 
ytterligare. liksom också kostnader och intiikter för det nya klicntadmi
nistrativa systemet. 

Utm·ttiandet a1· anstalt.rnrganisationcn 

Under budgeuiret I 985/X6 har beUggningen Yid kriminalvt1rdsanstalter
na legat p{1 'iamma lt1ga nivt1 som förcg~iende budgettir. PC1 de allm~inna 
hiiktena har heliiggningen under de senaste tre budget{1ren i genomsnitt 
\ arit drygt sno per är. 

Riksrevisionsverkct (RRYl har p;"1 regeringens uppdrag undersökt 
mi'>jlighetcrna att effektivare utnyttja kriminaldrdens anstalter. RRV:s 
undersökning. som redovisats i rapporten (dnr I '186:288) L!tnyttj:mdct 
av kriminaldrdens anstalter. omfattar de öppna och slutna il1kalanstal
tcrn~1 samt de öppna riksanstalterna. dvs. huvuddelen av anstaltsorga
nisationen. I uppdraget har ing<'ttt att visa hur tillgiingen pil platser kan 
anpassas till behovet och att undersöka kriminalvärdsorganisationens 
möjligheter att hiittre styra intagningen på anstalterna. 

RRV anser sig ha funnit att anstaltsorganisationen i stor uhtriickning 
iir dimensionerad för att klara hclastningstllpparna under n<'1gra rn av 
;hets mtmader. Variationer i beUiggningen skapas huvudsakligen av 
dömda som iir p{1 fri fot, niir de skall börja avtjiina sitt riingelsestraff. Mot 
denna bakgrund har RRV undersökt möjligheterna att jiimna ut beliigg
ningen genom att styra tillströmningen av dessa di.imda till anstalterna. 
Överviigandena har lett fram till förslag om ett ''platsbokningssystem'" 
för anstalterna. I detta syfte föreslår R R V i korthet följande. 

- Den dömde skall instiilla sig i anstalt riss hestämd dag: inte som nu 
senast inom 30 dagar från det att han rtltl ett förcliiggande om instiillelse. 

- K VS och regioncheferna ges befogenhet att besluta om s.k.ji'irskj111e11 
inställelse med upp till sex mt1nader. dvs. att senareUgga tidpunkten d{t 
den dömde skall börja avtjiina sitt ningclsestraff. Förskjuten i nstiillelse 
skall andndas endast för korttidsdömda, dvs. huvuddelen av de dömda 
som iir ptt fri fot niir straffet skall verkstiillas. 

- A11siik11i11gstidemafiir 111111sko1·.rn11siik11i11gama hegriinrns. Fn för ~ent 
inkommen uppskovsansökan skall visserligen prövas i vanlig ordning. 
men den skall då inte utgöra n;igot hinder för att den dömde skall börja 
avtjfoa straffet. 

Prop. 1986/87: I 00 
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- Fiirpas.rningama ge1111111 p11/i.rn1r11dighett?mas .fi'ir.111rg hiir ske 1111111 

oniidigl driijs111äl. Den möjlighet som rolismyndighecen har au föreliigga 

den dömde att inst:illa sig i stiilkt för att verkstiilla förrassningen bör 

utnyttjas restriktivt. 

RRV har hl.a. med stöd av simuleringar beräknat effekterna r:1 be

läggningen av de framlagda för~;lagcn. Beriikningar har gjorts för de 

undersökta anstalterna totalt, regiongruppsvis och för var och en av de 

tre anstaltstypcrna. Med en utjiimnad beliiggning och en 90-rrocents

norm anser RR V det möjligt att minska antalet platser inom friimst 

lokalanstaltsorganisationen med sammanlagt ca 200 platser. 

Rapporten fr{tn RR V har rcrnissbehandlats. Det övervägande antalet 

remissinstanser stiiller sig i princip bakom elt .. platsbokningssystem .. av 

RRV:s modell. men llera av dem framför kritik mot enskildheter i 

förslaget. Kritiken har friimst riktats mot förslaget alt begr:insa ansök

ningstiden för urrskov och förslaget att fr<'1ng[1 den nuvarande :-i:'-prn

centsnorrnen och i"ivcrgii till cn lJll-rwcerHsnorm. '.\1[1gra rcmissin-;tari,;er 

anser dessutom att RRV har i.ivcrskattat effekterna av fi:>rslaget och 

redovisar tvivel i fr{1gan om Jet :ir iignat alt eliminera problemet med den 

ojiirnna belastningen. 

För egen del vill jag anföra följande. Del har ,edan bnge varit ett 

viilLint rrobkm att del under n;lgra f:i av ;hets rnt1nader i'i.>rekomrner 

toprar i beliiggningen \·id krimin:dd1rdens anstalter. Kunde man i större 

utstr~iL'kning än i dag styra tillströmningen till anstalterna ~kulle man 

diirigenom kunna jiimna ut beliiggningen under i1ret. Detta skulle i -;in 

tur led;.i till att anstaltsorganisticnen kunde krympas utan cffektivitets

förluqer. 

Det förslag som RRV lagt l"rari för att man skall kunna :1stadk,1mma 

en s{tdan utjiimning bör enligt min mening prövas. Fiir.;,lagct fiirutS:itter 

att kriminaldrclsstyrclsen och regioncheferna akti\'l anviinder sig av de 

hesLimmelser som ger dem befogenheter att styra tillstriimningen till 

anstalterna. Niir det bedöms varn till i'ördel för en jiimn hcl:iggningssi

tuation skall de enligt förslaget kunn;.i besluta om s.k. forskjuten instiil

lelse med upp till sex mfoader, dvs. en senareliiggning a\ tidpunkten da 

den dömde skall börja avtjiina sill fängelsestraff. lnstiillelscn skall i 

dessa fall i princir ske viss bestiirnd dag. Jag stiiller mig baknm l'i"irslaget 

i dessa delar. 

Liksom RRV anser jag att i'i"irskjuten instiillelsc bör rn anv:indas 

endast för korttidsJömda. Dösa utgör huvuddelen av de dömda som iir 

pt1 fri fot niir straffet skall verk,aiillas. RR V har inte förutsatt 11:1gon 

iindring i den nuvarande principen att den som iir dömd till f:ingelse 

alltid har riitt att instiilla sig s;\ ~.nart domen kan verkställas (jfr rrop. 

1974:20s. lll och 1981/82:153s. ll).0cksaiaganserattdcnnaprincip 

bör bch~tllas iiven med beaktanJ1: a\· att elen iir iignad att minska preci

sionen i systemet. Som vissa remi~sinstanser har pi1pekat bi:ir \·idare g:illa 

alt förskjuten instiillelsc inte tilliimpas pZ1 elt klientel som bcdiirns vara 

i riskzonen för fortsatt bwtlsligh•~t. 

Niir det giiller RRV:s förslag att begriinsa ansökningstiden fi.ir upp

skov har jag tagit fasta pil remisskritiken i denna del. .lag an>cr dessucom 
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att en s<"tdan begriinsning inte iir nöddndig för att det föreslagna syste- Prop. 1986/87:100 
met skall Li avsedd effekt. RRV har ocks<'t bedömt urpskovens effekt pj Bil. 4 

siisongsvariationen som blygsam. I denna del förordar jag alltsi1 ingen 
iindring i nuvarande ordning, som i princip innebiir all en ansökan om 
urpskov vilken ingetts innan den dömde skulle ha instiillt sig. medför att 
verkstiilligheten anst<'tr till dess att ansökan har blivit rrövad. Jag delar 
RRV:s uprfattning att det iir viisentligt att förpassningar genom polisens 
försorg fullgörs utan onödigt dröjsmt1l. 

Det föreslagna systemet kan genomföras utan att lagiindringar behö
ver beslutas. Nuvarande föreskrift i 10 *första stycket lagen ( 1974:202) 

om beriikning av strafftid om att den dömde skall föreläggas att instiilla 
sig "senast" viss dag mäste kunna tilliimpas s:1 att en bestiimd tidpunkt 
for instiillelsen siitts ut i fiireliiggandet, under förutsättning att detta 
avfattas p~t ett s<'1dant <itt att den di.irnde rnr upplysning om sin riitt att 
instiilla sig dessförinnan (jl"r prop. \9XL82:\53 s. 12). Och enligt \4* 
samma lag - som just syftar till att friimja en jiim1i hcliiggning giiller 
redan nu att regeringen fttr meddela hestiirnrndser angäende anst:1nd 
under högst sex mCtnader med \Trkstiillighet av dom betrjffande den 
~om dömts till fongelse och inte iir hiiktad eller pt1 annan grund intagen 
i kriminaldrdsanstalt. Vissa iindringar bör emellertid göras i den för
ordning som reglerar hithörande fr<lgM . .lag kommer senare att anmiila 
denna rrt1ga för regeringen. 

Syftet med de hiir skisserade l'i.iriindringarna iir att östadkomma en 
\'l~rks;1111 utjiimning av beliiggningen under <iret. Om en s<'1dan effektiv 
utjiimning kan komma till slttnd - \'ilket fl.irutsiitter en aktiv styrning rr:rn 
kriminaldrdsverkeh sida - hiir man enligt min mening kunna ti\liimpa 
den X5-procentiga beliiggningsnormen heriiknad p;i de tio fr{tn bcliigg
ningssynpunkt tyngst belastade m;lnaderna. 

Med hiinsyn till heliiggningssituationen inom (irganisationen samt till 
de hiir herörda förslagen med syfte att [1stadkomma en jiimnare heliigg
ning har jag riiknat ned anslaget med 10 milj. kr. 

/-i)1Tal111i11g m·.fa.1·1ighct<'r 

Av de civila myndigheterna har ett ftital. diiribland tulh·erket och kri
mina\v:1dsstyrelsen, ansvaret for verksamhetsspecifika lokaler medan 
hyggnadsstyrelsen har ansvaret för forrnltningslokaler. Större om- och 
nyhyggnader utförs av hyggnadsstyrelsen. 

En striivan bör vara all erh<llla en likformig prövning vad giillcr 
omfattningen och kostnaderna för det statliga lokalbest:1ndet. Jag avser 
diirflir att inom kort föreslä regeringen att uppdra :1t kriminalvärdssty
relsen att i samdd med hyggnadsstyrelsen utreda fr<'\gan om ett i.iverfi.i
rande a\· kriminak'trdens fastighetsförvaltning till byggnadsstyrelsen. 

Ö rriga /i'iig11r 

Som jag har niimnt i annat sammanhang förhcreds en proposition med 
förslag till nya regler för anh:dlande Lich hiiktning. De organisatoriska 
och ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna fi)r polisens, äkla- 87 



garväsendets. kriminalvi1rdens och riittshjiilpens del kommer jag att Prop. 1986/87: I 00 

redovisa i den propositionen. Bi I. 4 

Medel har förts över fr[111 anslaget B 4. Lokala polisorganisationen för 

att täcka kostnader vid vissa hiiklen för utnyttjande <IV polismyndighe-

ters telefonvii:dar. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningarna 

beriiknar jag anslaget för nästa budgeulr till I 549 946 000 kr. och hem

ställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade driftstaten för .fi'irvalrning av 

fastigheter, 

2. till Krimina/wJrdsantaltema för budgetåret 1987 /88 anvisa ett 

förslagsanslag av l 549 946 000 kr. 

E 3. Frivården 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 förslag 

217 158 861 
222 243 000 
233 153 000 

Fr<ln anslaget b1:talas kostnaderna för frivärdsorganisalionens och 

Ö\'crvakningsniimnlkrnas verksamhet samt ersiittningar till övervakare. 

Fridrdsorganisationen hest{1r fr.o.m. den I januari 1987 av 63 skydd

skonsukntdistrikt. Antalet övcrvakningsniimnder iir 29. 

-- ----·-----
1986/37 Beräknad ändring 1987 /88 

Föredraganden 
------··---·· -------

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 
Läkare, psykologer 
Sjuk vå rdspersonal 
Kontorspersonal 
Personal på vårdavdelning 
Personal pa hotell och 
inackorderingshem 

Summa 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Ersättning ät ledamöter m fl. 

i övervakningsnärnnderna 
Lokalkostnader 
Vårdkostnader 
Bidrag till enskild frivärds

verksamhet 

su~-a 

488 
4 
3 

241 
5 

12 

753 

153 5(i6 000 
(142 8(i6 0001 

3 m ooo 
22 800 000 
33 215 000 

9 2::3 000 

222 2i3 000 
-· ---------

+ 6 786 000 
(+ 5 590 OOOJ 

667 000 
- 1 453 000 
+ 1 043 000 

961 000 

-10 910 000 
- -- --- -··---- 88 



Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Anslag budgetäret 1987/88 224 465 000 kr. 
2. Pris- och löneomriikning m.m. 3 394 000 kr. 
3. För handledning av personal som arbetar med H IV-Al DS-smittade 

klienter beriiknas medel för tvä psykologtjiinster ( + 469 000 kr.). 
4. I enlighet med styrelsens yrkande under anslaget E 2. Kriminal

vc'\rdsanstalterna om förstiirkning av hitriidespersonalcn vid vissa kri
minalvardsanstalter bör medel motsvarande elva biträdestjänster över
föras frän förevarande anslag till E 2anslaget (- I 841 000 kr.). 

5. För introduktion av nyanstiilld personal begärs 200 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som niimnts under anslaget E 2. Kriminalvärdsanstalterna har riksda
gen under vären 1986 pt1 förslag av regeringen anvisat 75 milj. kr. för 
hck:impningen av AIDS (prop. 1985/86:171, SoU 25, rskr. 324). Inom 
regeringskansliet har en siirskild beredningsgrupp inrättats med uppgift 
att föresU regeringen vilka konkreta insatser som skall göras. Därvid 
kommer iiven frivärdens bel10v att beaktas. 

Antalet klienter inom friv~irden var den l oktober 1986 ca 11 900. 

Detta motsvarar ca 30 iirenden per handliiggande tjänsteman. Enligt den 
norm sllm tilliimpas hör iirendemiingden per tjiinsteman inte tifötas 
överstiga 30. 

En planenlig real minskning av medlen till kontorspersonal med 2 '.'i• 
bör genomföras under budget~1ret l 987/88 enligt det huvudförslag som 
fastlades inför hudgetäret 1986/87. Jag har diirför heriiknat en besparing 
av 731 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen 
heriiknar jag anslaget till 233 153 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemsUllcr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Frirärdc11 för budget:iret 1987/88 anvisa ett fi.irslagsanslag av 
233 153 000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. 

1985/86 Utgift 
'986/87 Anslag 
1987/88 Forslag 

23 561 701 
4 800 000 

i..\ 800 000 

Behållning 10 540 712 

Kriminah<irJsslyrclsen yrkar att anslagl!l förs upp med 27 600 000 kr. 
Jag b..:r:iknar an,laget till I.+ 800 000 kr. o..:h he1mtiiller alt regeringen 

före•d:°ir ribdagen 
all till Maskin- ot'h rerk1rg.1111r11s111i11g 111.111. för hudg.el:iret 1987/88 

an\'isa ett reservationsanslag av 14 800 000 kr. 

Pror. 1986187: 100 
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E 5. Engångsanskaffning av inventarier m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

26 270 688 
12 600 000 
10 150 000 

Beh illning 17 304 749 

Kriminalvårdsstyrdsen yrkar att anslaget förs upp med 21 100 000 kr. 
Jag beriiknar anslaget till 10 I 5LJ 000 kr. och hemstiiller att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Engdngsanska//i1ing al' ifll'entarier m.m. för budget~lret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av I 0 150 000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m.n. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

14 652 803 
16 105 000 
15 993 000 

Behållning 1 094 336 

Från anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalv:1rds
verkets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter fiir 
praktikcentra för studerande vid högskoleenhet. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag budget<lret 1%7/88 23 515 000 kr. 
2. l'risomriikning m.m. I 610 OCO kr. 
3. Den narkotikautbildning vid samtliga kriminalv[1rdsanstalter och 

hiikten samt inom friv~!rden, som har pt1g[1tt sedan budgettm::t 1983/84. 
avslutas under innevarande budgetår. Medel yrkas för en forhiittning 
och uppföljning av denna utbildning ( + 700 000 kr.). 

4. För insatser mot HIY-AIDS föresläs en fördjupad narkotikautbild
ning samt ytterligare utbildning av personal som kommer i direkt kon
takt med HIV-positiva klienter ( + 2 000 000 kr.). 

5. Medel yrkas för utbildning a'/ personal i en försöksverksamhet diir 
man avser att informera och söka p~1verka alkoholskadade intagna { + 
900 ()()() kr.). 

6. Ytterligare medel beriiknas för utbildning av arbetsledare och fri
viirdspersonal, för ADB-utbildning samt för intrnduktiL)n av nyanstiilld 
personal ( + 2 200 000 kr.). 

Föredragandens ö~·enägandcn 

Jag heriiknar 700 000 kr. för en l"cirtsiittning och uppl"öljning a\· narkc•
tikautbildningen i enlighet med kriminal\'tmbstyrdsens l"örslag. 

Som niimnts under anslaget L ~. Kriminaldrdsanstaltcrna har riks
dagen under drcn 19Xn p~\ fi..irsl~1g ~1v regeringen anvisat 75 milj. kr. för 
beLimpningen a\' AIDS (prop. l!JS5/S6:171. SoU 25, rskr. 324). Inom 
regeringskansliet har en sjrskild heredningsgrupp inriittah med uppgil"t 

Prop. l9X6.·'X7:IOO 
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att föresb regeringen vilka konkreta insatser som skall göras. Diirvid 
kommer styrelsens fi.irslag om uthildningsinsatser mot Al DS att heaktas. 

Jag godtar styrelsens förslag om en planenlig real minskning av utgif
terna med 1.6 ",,för hudgett1ret 1987. 88 enligt det tre:1riga huvudförslag 
som fastlades inför hudgett1rct 1985/86. 

Jag hedknar anslagshehovet till 15 993 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regningen föreslär riksdagen 
att till Uthi/dning ur perso11al 11Lfl. för budget~iret 1987 /88 anvisa ett 
reservationsanslag av 15 993 000 kr. 

E 7. Byggnadsarbetcn för kriminalvården 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

105 449 366 
65 800 000 
29 000 000 

Behållning 1 800 278 

Frt111 anslaget hetalas utgifter för större hyggnadsföretag inom krimi
nalvt1rden. 

Krimi11alrård1styrclse11 föresltir att nya lokalanstalter byggs i Göte
horg och Viinershorg för sammanlagt 64,4 milj. kr samt att lokalanstalter 
projekteras i Halmstad, Hudiksvall och Jönköping. För omhyggnadsar
heten vid kriminalvC1rdsanstalterna Haparanda och Hiirnösand beriik
nas 22.9 resp. 19,2 milj. kr. Vidare planeras ny- och ombyggnadsarbeten 
för sammanlagt 160 milj. kr. vid kursbyn Gruvberget samt vid kriminal
värdsanstalterna Djupvik, Falun, Hall. Hiillby, Hiirlanda, Kalmar, 
Kumla, Lindome, Liirbro, Mariefred, Miishult. Norrköping, Norrtiilje, 
Roxtuna, Singeshult, Skeniis. Skogome, SLinninge, SUngby. Tidaholm, 
Tygelsjö. Valla, Viskan, Vfogdalen, Viistervik och Viister,ls. 

För mindre hyggnadsohjekt vid olika anstalter beräknas 15.2 milj. kr. 

Föredragandens öven·äganden 

L;nder ,1r 1986 har nya lokalanstalter öppnats i Giivle, Malmö och 
Stockholm ( Fiiringsö). Lnder niista budget<'\r kommer en ny lokalanstalt 
i Sigtuna kommun (Roscrshergl att tas i bruk. 

För tHnbyggnadsarbeten vid kriminaldrdsansta!ten Hiirnösand be
riiknar jag en kostnadsram av 19.2 milj. kr. 

För ny- och lrn1byggnadsarbden vid befintliga anstalter har för inne
\arandc budgct:ir heriiknats en kostnadsram av 10 milj. kr. Kostnadsra
mcn avser endast byggnadsohjekt för vilka kostnaderna i \ arje S:irskilt 
fall uppg:tr till högst 4 milj. kr. .lag förordar att för s<'idana ohjekt 
heriiknas 14 milj. kr. för budget:lret 19~7iXX samt att detta helopp tas 
upp under kostnadsramen Diverse objekt. Under denna kostnadsram 
heriiknas \ idarc fiir p<lg<'tende ohjekt !J, I milj. kr. samt för eventuella 
hyggnadsobjekt. st1m a\ siirskilda skiil hör kunna siittas i g'lng skynd
samt.~ milj. kr. 
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Jag förordar att medel för niista hudget~\r an\'1sas enligt följande Prop. 1986187: I 00 

in\'esteringsplan och anslagsberiikning. Bil. 4 

Investeringsplan 11 000-tal kr) 
---------· 

Byggnadsobjekt Kostnadsrarn Medels förbrukning Bygg- Färdig-
--------- start ställande 

85-01 01 86-01-01 Faktisk Beräknad för år-.]ån år-mån 
t. 0. 111. -----
86-06-30 1986/87 1987/88 

--------------· 

Fastighetsförvärv 10 000 10 000 6 574 2 000 1 000 
Gävle(lokalanstalt) 33 000 33 800 27 401 3 400 1 300 
Hall (la rmsystem) 3 780 3 766 
Ha 11 (ombyggnad av 

paviljong) 2 500 2 500 1 832 600 68 
Hinseberg (vakt-, 

inskrivnings- och 
förrådsbyggnad\ 4 900 4 900 4 128 700 72 

Hinsebe rg I fri· 
tidsbyggnad) 5 000 5 000 4 096 800 104 

Huddinge( lokalan 
stalt) 29 900 30 660 200 

Hällby(tillbyggnad 
av administration) 6 200 6 200 5 511 500 200 

Salt vik (lokal-
anstalt) 32 000 32 300 29 121 2 300 

Härnösand(verk-
stadsbyggnad\ 14 500 14 700 14 560 200 

Härnösand ( orn-
byggnad) 19 200 3 500 8 600 

Karlskoga(lokal-
anstalt) 32 000 31 562 300 

Kristianstad (lokal-
anstalt) 24 300 24 300 23 874 300 

Majorshagen (vakt-, 
inskrivnings-, 
sjukvårds- och 
personallokaler) 3 025 3 011 10 

Majorshagen (ny 
småindustri) 3 850 3 509 300 

Malmö (lokalanstalt) 29 800 32 000 31 132 500 200 
Mariefred (tillbygg-

nad av administra-
tian) 6 300 6 400 5 576 600 200 

Mäshult (ny huvud-
byggnad) 8 750 8 750 4 721 3 000 1 000 84 09 86-12 

Mäshult (vakt-. 
inskrivnings- och 
kontors lokaler) 6 650 6 650 4 926 500 224 84-09 86-12 

Norrköping(perso 
nalbyggnad) 2 180 2 174 

Norrtälje (ombygg-
nad av fyra 
paviljonger) 6 200 6 900 6 806 94 - 84- l 1 8612 

Nyköping (lokal-
anstalt) 28 600 28 600 26 109 200 

Rosersberg i lokal-
anstalt) 38 000 39 400 3 503 17 000 15 000 86-06 87-11 92 



Byggnadsobjekt Kostnads ram Hedelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

85-01-01 86-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
t. o. m. 
86-06-30 1986/87 1987/88 

Singeshult lpe·so-
nal- och verk-
stadslokaler I 2 850 2 58..) 116 

Svartsjö (ombyggnad I 35 400 36 800 36 432 200 100 
Sorbyn !vakt- och 

fri tidsbyggnad I 7 100 7 200 5 601 1 500 100 
Tidaholm !ombyggnad 

av fyra pavil-
JOngeri 6 600 7 400 559 5 000 1 000 86-06 87-12 

Tidaholm lny pavil-
jongl 16 400 16 800 15 616 600 400 

Tillberga (köks-
och matsalsbygg-
nad) 5 000 5 200 5 052 100 

Täby (lokalanstalt) 32 000 32 000 32 395 100 
Umeå I förlaggnings-

byggnad) 5 200 5 200 5 163 
Ystad (lokalanstalt) 30 200 30 500 28 362 3 200 
Ny- och ombyggnads-
arbeten vid befint-
liga ans tal ter 10 000 11 000 5 000 5 000 
Diverse objekt 

(äldre objekt) 19 390 9 100 11 655 1 000 200 
Diverse objekt 

I budgetåret 
1987/88) 19 000 6 000 

SLJ,]~a 501 575 461 800 417 971 55 820 40 768 

Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr ) 
-------------------- -- ·---·-·- -
Medels tillgång 

Behållning 1986-07-01 1 800 
Anslag för 1986/87 65 800 
Anslag för 1987/88 (förslag) 29 000 

Summa 96 600 

Beräknad medelsför · 
brukning 

-------
1986/87 
1987/88 

____ .. 

----
55 820 
40 780 

96 600 

I enlighec med nu gällande principer för avskrivning av nya kapicalin
vesceringar i fastigheter som för\'altas av kriminalvi\rdsstyrclscn hör 
endast 50 procent av invcsteringskostnadcrna för nytillkommande 
objekt tas upp som tillg<'\ngsvärde i förmögenhctsredovisningen. 

Prop. 1986187: 100 
Bil. 4 
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Hemställan 

Jag hemst:iller att regeringen röreslt1r riksdagen att 

l. hemyndiga regeringen att besluta om hyggnadsarbeten fiir kri

minalvclrden inom de koscnadsramar som jag har riirordat i det 

förcgäende, 

2. hemyndiga regeringen att raststiilla tillg:1ng~drdcn i enlighet 

med \·ad jag har anfört i det fi.iregt1endc. 

3. till Bygg11adsarhete11 .fiir kri111i11afrärde11 för budgct<lret l 487i XX 

anvisa ett reservationsanslag a\· 29 000 000 kr. 

Prop. 1986i!:\7: 100 
Bil. 4 
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F. RÄTTSHJÄLP M.M. 

F I. RLittshjälpskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

253 940 126 
250 000 000 
259 000 000 

Frtm anslaget betalas de riittshj:ilp,kostnader som enligt r:ittshjiilpsla

gen ( l 972 :429: omtryckt 1983 :487) skall betalas av allmiinna medel. dvs. 
framför allt ersiittningar till offentliga försvarare, biträden vid allmän 
riittshjiilr samt offentliga hitr:i<len. 

Oomstolsverket 

Domstobverket her:iknar medelsbehovet för hudget;lret 1987/88 till 
2 7 2 800 ()()() kr. 

Föredragandens iherväganden 

För hudgeWret 1985/86 an\'isades 221 milj. kr. Ltfallet hlev 254 milj. kr. 
Skillnaden mellan anvisat belopp och utfallet kan i huvudsak förklaras 
a\ taxehöjningar och en fortsatt kraftig ökning av antalet offentliga 
biträden i utliinnings:irenden. 

fUttshj:ilrskommitkns hetiinkanden (SOU 1984:66) Den allmiinna 
riittshjiilpen lXh (SOU 1985:4) Riittshjiilp. Offentliga bitriiden, organi
sationsfr{!gor m.m. överv:igs för niirvarande inom justitiedepartementet 
med m;lbiittningen att en rroposition skall kunna liiggas fram under 
frirsta haldret 1987. Ambitionen :ir att de förslag som liiggs fram inte 
skall inncbiira nägon ökad helastning p:1 anslaget. 

Som jag tidigare redovisat har rättshjiilpskommittcn nyligen l:imnat 
förslag om dtt till juridiskt hitriide för bl.a. kvinnor som utsatts för vissa 
sexualhrott. Betiinkandet remissbehandlas för niirvarande. 

Beträffande utviirderingen a\· de ändrade reglerna om r:itten till of
fentlig försvarare fär jag h:invisa till vad jag har anfört under anslaget 
Allmiinna domstolarna. 

Som jag har n:imnt i annat sammanhang förbereds en proposition 
med förslag till nya regler för anh{tllande och hiiktning. De organisato
riska och ekonomiska konsck venserna av de nya reglerna för riittshj:il
rens del kommer jag att redovisa i den rrppositionen. 

För hudget[1ret 1987/88 bör anslaget ber:iknas p<'1 grundval av utfallet 
för hudgeulret I ')85: 86. 

Hemställan 

.Jag hernstiiller att regeringen ri.iresUr riksdagen 
att till Rättshiälpskostnader för budget[1ret 1987/88 anvisa ett för
slagsanslag av 259 000 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 4 
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F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

8 542 112 
8 651 000 
8 841 000 

Riittshjiilpsnämnderna handliiggcr iirenden om riittshjiilp. 

---------------------

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

19861E7 

38 

7 208 000 
(6 078 •JOOJ 
1 443 ·JOD 

8 651 1)00 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

• 133 000 
(+ 115 000) 
+ 57 000 

' 190 000 
---------- ---- ---------

Domstolsverket 

Huvudförslag budgeti\rct 1987188 8 507 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riittshjiilpskommitten har i sitt betiinkandc (SOU 1985:4) Riittshjiilp. 

Offentliga bitriiden, organisationsfdgor 111.m. föreslagit att tre av de fyra 

riittshjälpsniimndcrna avskaffas som en följd av kommittens förslag om 

fodringar i riittshjälpssystemet. I avbidan pit ett ställningstagande till 

kommittens förslag bör iivcn för nästa budget~ir medel för riittshjälps

niirnnderna beräknas enligt ett ettiirigt huvudförslag med en real minsk

ning av förvaltningskostnaderna om 2 ";,. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förc~.lär riksdagen 

att till Riiflshjälp.rnä11111dem~1 för budgct<lret 1987 /88 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 841 000 kr. 

Prnp. 1986/87:100 

Hil. 4 
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F 3. Allmänna advokatbyråer: L!ppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 0 
1986/87 Anslag 1 000 
1987 /88 Förslag 1 000 

---·----- --·------ ·-------------·-··--· 

Resultat 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 
Driftbidrag 

1985/86 
Utfall 

58 025 000 
61 784 000 
-3 759 000 
2 408 000 

1986/87 
Beräknat 

Domstols
verket 

54 900 000 
58 200 000 
-3 300 000 
2 375 000 

1987/88 

Domstols 
verket 

53 850 000 
54 800 000 

950 000 
2 405 000 

--------------·----- -

Före
draganden 

53 850 000 
54 800 000 
- 950 000 
2 405 000 

De allm:inna advokathydernas fr~imsta uppgift iir att l:imna hitriide 
lH.:h r[1dgivni ng enligt r~ittshjiilpslagen ( 1972 :429; omtryckt 1983 :4X7 ). 
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt 
r:ittshjiilrslagen skall byrticrna iiven Umna annat hitriide i rättsliga an
gelägenheter. De allmfona advokatbyr[1erna skall i princip vara själv
hiirande och konkurrera p•I lika villkor med enskilda adn)kathyrt1er. 

Det finns 32 allmiinna advokatbyråer. Tvii av byråerna har filialkon
tor p<l annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 268.75 t_j:instt:r, 
varav 135,5 för advokater och annan juristpersonal samt I :U.25 för övrig 
personal. Budgetäret 1985186 var det genomsnittliga antalet [irsarheb
krafter 219, varav 119 jurister och 100 övrig personal. 1 jiimförelse med 
budget<°iret 1984/85 innehiir detta en minskning med sex jurister och tv,·1 
st:kreterare. 

Domstolsverkct ;ir ct:ncral förvaltningsmyndighet för de allmiinna 
advokathyr:1erna. 

Anslaget Allmänna acfvokatbyr:ter: Uppcfragsverksamhet iir ett för
slagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 
afölaget redovisas kostnader och intiikter rör verksamheten vid de all
miinna acfvokatbyräerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 
likviditetsprohlcm för uppdrags verksamheten förfogar de allmiinna ad
vokathyr:1erna över en rörlig kredit i riksgiildskontoret. Till följd av ett 
ökat likvicfitetsbeho\' har den rörliga krediten fr.o.m. den I juli 1986 höjts 
till 17 milj. kr. 

Domstolsvcrkct 

\iedg:mgen i antalet :irencfcn om allmiin r~ittshjälp och r[1dgivningar vid 
de allm:inna advokatbyr:1erna har fortsatt under hudgetCtret I 985/~6. I 
n:1gon mfo har detta ärendebortfall kompenserats av en ökning av 
iirendt:gruppen offentligt bitriidc och av t:n höjd reell ers:ittning per 

Riksda;.:en /<iSn 87. I sam/. Nr /Oii. Bilaga 4 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 4 
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iirende. Kostnadstiickningsgral':en fiir byderna sammantagna iir för 

hudgct,'lret 1985/86 94 ",, vilket jr en procentenhet biittrc :in under 

I '.!84 '85. rör att minska kostnaderna har domstols\·crkct under hudget

:m:t 1985/86 fortsatt med rekGnstruktioner och organisationsföränd

ringar vid vissa byråer. Verket riiknar med att effekterna av detta arbete 

tillsammans med liknande åtgiirder vid andra hyr.ler leder till att ko'it

nadstiickningen blir 95 ".;, hudgct:1ret 1986/87. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare i !lera sammanhang uttalat min oro över den dåligLt 

lönsamheten hos de allmiinna advokathyderna. För att förbiittra liigct 

gjordes hudget~iret 1985/86 vissa finansiella rekonstruktioner av de all

miinna advokatbyråerna (se bl.a. prop. 1985/86:101 bil. I, JuU 14, rskr. 

112). Regeringen hes löt vidare i juni 1986 att verksamh!.!ten pit grund av 

bristande lönsamhet skulle higgas ned fr.o.m. den I juli samma itr vid den 

östra allmiinna advokathyr{111 i Stockholm m:h vid filial kontoret i Boden 

(hörande till den allmänna ad 1'okatbyrån i Luleå). Riksdagen har i 

december 1986 (prop. 1986/87 :25, hil. I, Ju U 14, rskr. 54) pä tilläggsbud

get anvisat medel för att Hicb underskotten vid de hc'tda nedlagda 

advokatkontoren. 

Som jag framhöll i 1986 {1rs budgetproposition måste man bearbeta 

problemen på bäde kostnads- och intiiktssidan. Jag pekade där på dom

stolsverkets roll niir det gäller rekonstruktioner och organisationsför

ändringar. Men både kostnadssidan och intäktssidan iir i första hand ett 

ansvar för varje byrå för sig. Sist och slutligen är det personalens egna 

insatser och vilja till utveckling som avgör en byrås framtid. Byråkratis

ka låsningar. som motverkar en konkurrens på lika villkor med de 

enskilt verksamma advokaterna, m{1ste i görligaste m~rn undvikas. Ett 

positivt drag iir diirför att byrfierna fr.o.m. den I juli 1987 avses själva fä 
svara för sin lokalhållning. De rnr hiirigenom möjlighet att sjiilva p[1ver

ka lokalkostnaderna. Ett steg i samma riktning iir de överviiganden som 

pågår om ett nytt, mer prestationsinriktat lönesystem. 

Jag vill erinra om att jag i 1986 års budgetproposition framhöll att det 

vikande arbetsunderlaget pc't rb ttshjiilpsom r{tdct mclste kompenseras 

med uppdrag utanför detta nilt. Utan en sildan vidgning av verksamhets

området torde möjligheterna vara sm~! att inom överskädlig framtid nå 

lönsamhet för de allmänna advokatbyråerna. Ytterligare ncdliiggningar 

hlir då oundvikliga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 

att till Allmänna adl'Oka1hyrdcr: Uppdragsrcrksamhe1 för budget

ärct 1987/88 anvisa ett förslagsanslag a\· I 000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 

Bil. 4 
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F 4. Allm~inna advokatbyråer: Driftbidrag 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
'987/88 Förslag 

2 408 090 
2 130 000 
2 405 000 

Fr:111 anslaget u1g:1r driftbidrag till de allmiinna advokatbyderna. 
framför allt fi.ir vissa prestationer som byräerna utför av :o.ociala skäl. 

/Jo1111t11lll'erke1 heriiknar rnedelsbt:hovet för budget{1ret 1987/88 till 
241l5000kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag hemstiiller att regeringen föreslJr riksdagen 
att till .-l!lmänna adrukarhyråer: Dr(fthidrag för budget{iret l 987 /88 
anvisa ett förslagsanslag av 2 405 000 kr. 

F 5. Vissa domstolskostnader m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

41 981 673 
39 400 000 
42 400 000 

Frfo anslaget hetalas vissa kostnader för rättegångsviisendet vid dt: 
allmiinna domstolarna, de allmiinna förvaltningsdomstolarna, bostads
domstolen samt arrende- nch hyresn~imnderna. Bland dessa kostnader 
kan niimnas ersiittning till vittnen, målsiigande, tolkar, personundersö
kare och konkursförvaltare. 

Domstols\·crket 

Domstolsvcrket heräknar rnedelsbchovet för budgetåret l 987/88 till 
43 700 000 kr. 

Fiiredragandcns överväganden 

Undt:r är 1981! har en rad förhiittringar genomförts i friiga om vissa 
ersiittn ingar som betalas frttn anslaget. Den 1 fehruari 1986 ( S FS 
19::>5: 11 14) höjdes ersiittningen ti 11 liikare som avger intyg enligt 7 *lagen 
( 1964:542) om personund~rsökning i hrottrnäl. Ersättningarna för hl.a. 
resor och tr:iktamenten till \'ittnen rn.tl. höjdes fr.o.rn. den I juli 1986 
( S FS 1986:322 ). Vidare har genom en ändring i kornmunalskattelagen 
( 1928:J70) vittnesersiittningarna undantagits från inkomstskatt fr.o.rn. 
den I januari 1987 (SFS 1986:47J). 

Det ökade medels behovet beror huvudsakligen på ökningen av antalet 
konkurser och antalet personundersökningar i hrottmttl. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen fön:slär riksdagen 
att till Vissa d11ms10/sko.1111oder m.m. för budgetäret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av 42 400 000 kr. 

Prop. l 986/ 8 7: I 00 
Bil. 4 
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F 6. Diverse kostnader for r~ittsv~isendet 

1985/86 Utg[ft 
1986i87 Anslag 
1987/88 Förslag 

10 632 765 
11 000 000 
11 000 000 

Fdn anslaget betalas en rad kostnader för riittcg;ingsviisendet i den 

mt1n de intt: hör under an~daget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa 

fall betalas fr{in anslaget utgifter för riittegt111gar djr staten iir part. 

Den 1 februari 19X6 höjdes ersiittningen till siirskilt förordnade \igsel

förriittare (SFS 1985:1113). 
Jag hemställer att regeringen förcsl[1r riksdagen 

att till Di1·ersi> ko.1111adafijr rälfsräsc1uli>t för hudgetäret 1987/88 

anvisa ett fi.irslagsanslag av 11 000 000 kr. 

PrL1p. l 9X6.· i\7: I OU 
Bil. 4 

100 



G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G I. Justitiekanslern 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

3 072 059 
3 127 000 
3 175 000 

Justitiekanslern (J K) är regeringens jurist. bevakar statens riitt och har 
tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. lian fullgör ockst1 
vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordningen. 8 kap. riittcgfogs
halken. datalagen ( 197.~:289) och lagen ( 1977:20) om TV-övervakning. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

!därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Engångsanvisning 

Summa 

.JK 

-------···----·----· -
1986/87 Beräknad ändring 1987 /88 

Föredraganden 
-- -----·----

10 

2 591 000 
12 366 000) 

456 000 

80 000 

3 127 000 

I 119 000 
I+ 108 000) 

9 000 

80 000 

+ 48 000 

Verksamheten hos J K har under budget<1ret 1985/86 drivits i samma 
former som tidigare. 

llurndförslag hudget{1ret 1987. 88 J OIJ 000 kr. Utgiftsminskningen föl
jer det tre<iriga huvudfiirslag som lades fast inför hudget<"1ret 1986- 87 

med fördelningen 1 ",,för vardera första. andra respektive tredje budget
<irct. 1-'n anslagsminskning enligt det fastlagda huvudförslaget kan inte 
genomföras utan personalminskning. Detta kommer att innebiira att 
\ issa arbetsuppgifter blir eftersatta. En sädan ned-;kärning kommer ock
s[1 att resultera i en avsevärd försiimring i den service som nu liimnas 
andra myndigheter och allmiinheten. Regeringen hiir diirför uttala vilka 
arbetsuppgifter som i framtiden hör ges en liigre prioritering. 

Föredragandens iiverväganden 

Jag röresl{1r att JK med hiinsyn till myndighetens speciella karaktiir och 
hegriinsade möjligheter till rationaliseringar för nästa budget:1r undan
tas fr<ln en tilliirnpning av det fastlagda huvudförslaget. Med hiinvisning 
till sammanst:illningcn ber:iknar jag anslaget till 3 l 75 000 kr. 

Prop. 191'6/);7:10() 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till J11stitiekanslern för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 3 175 000 kr. 

G 2. Datainspektionen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 491 800 
1 000 
1 000 

Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att utnirda 
licens enligt datalagen ( 1973 :289) samt att pröva fr<lgor om tillstånd och 
att utöva tillsyn enligt datalagen, kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) 
och inkassolagen ( 1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen iir en 
generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för licens- och till
ständsiirenden, en enht'l för tillsynsärenden samt ett sekretariat för in
formation och administrativa uppgifter. 

Personal 
Su~ma 

Anslag 

Utgifter 
1. Licens- och 

tillstiinds-
verksamhet 

2. Tillsyns-
verksamhet 

J Information 

Summa 

Uppbördsmedel 
Inkomster vid 
datainspektionen 

Nettoutgift 

1985/86 
Utfall 

31 

3 978 616 

4 021 845 
281 311 

8 281 772 

-5 789 972 

2 491 800 

1986/87 

32 

3 955 000 

4 070 000 
343 000 

8 368 000 

-3 367 000 

1 000 
··------

Beräknad ändring 
1987 /88 
-----·----

Före
draganden 

+ 2 

-t- 925 000 

~ 1 425 000 
t 377 000 

-i-2 727 000 

. 2 726 000 

1 000 

Liccfö- och tillståndsverksamheten innefattar tillstfodsprövning en
ligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt handliigg-

Prop. tn6/87:1on 
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ning av de anmälningar för licens som avses i 2 ~ dataförordningen 
( 1982 :480). 

Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre lagarna. 
Informationsprogrammel omfattar information om främst innebör

den av de tre lagarna till de registeransvariga, allmänheten och utlandet. 

Datainspektionen 

Sammanlagt 3 070 iirenden korn in till datainspektionen budgetåret 
1985/86 mot 2 983 budgetäret 1984/85. Av iirendena 1985/86 avsåg 
I 899 tillstånd enligt datalagen, kreditupplysningslagen eller inkassola
gen. Antalet registrerade klagom:1l fr{in allmänheten var samma budge
tt1r 547 och antalet inspektioner 56. Rudget<'lret 1984/85 uppgick antalet 
klagomål till 478 och inspektionerna till 70. Vid utgången av budget<\ret 
1985/86 var sammanlagt 932 iirenden oavgjorda mot 845 vid föregå1:nde 
budget;!rs utg<lng. 

Under budg1:tåret 1985/86 har praktiskt taget samtliga innehavare av 
högre tjiinster i datainspektionen slutat eller beviljats tjiinstledighet för 
att pröva annan anställning. Inspektionen har i d1:tta liige ansett det 
naturligt alt överväga sina verksamhetsform1:r och försöka beskriva de 
föriindringar som behövs. Detta arbete har resulterat i en verksamhets
plan för inspektionen för budgetMen 1986/87 - 1988/89, som har god
k:ints av inspektion1:ns styrelse och har godtagits av berörda personal
organisationer. 

I rerksamhet.1pla11c11. som ~1b1:ropas i anslagsframsUillningen, framhål
l1:r inspektionen att dess befattning med datalagen domineras av till
st<lndspriivningen. Arbetet p<I kreditupplysningslagens och inkassola
g1:ns omr[1de fördelar sig däremot jiirnnare på tillst;'\ndspri.irning och 
tillsyn av lagarnas efterlevnad. I v1:rksamhetsplanen framhälls behovet 
av ökade insatser rör tillsyn och egna initiativ s:irskilt p<'l datalagens 
omdde. N~"1gon effektiv tillsyn kan i dag inte s:igas f<Srekomma. Delta :ir 
enligt inspektionen oacccptah1:lt. Fn ökad tilhyn ger inspektionen en 
vidgad insikt om hur dat~1hanteringen sker i praktiken hos företag och 
myndigheter. Denna kunskap iir oviirderlig för inspektionens tillsttmds
\ erbamhet. Tilbyn~\'Crbamheten g1:r ocks:\ ett underlag rör inspektio
nen> arbete med att utveckla god datased genom föreskrirter. allmiinna 
rt1d och allm:in informati(l[l. I \·aksamhetsplancn anges som m~ll att 
tillsynsverbamheten under planeringsperioden skall r:1 större omfatt
ning :in tillsttmdsprövningen. Detta ligger i linje med den instiillning 
som impektioncn tidigare har redovisat i olika sammanhang. 

Enligt verksamhetsplanen vill inspektionen effektivisera sitt arbete. 
Viktiga m1:del för att nt1 detta mtll :ir en organisationsföriindring, ett 
kraftigt ökat ADB-stöd och en kompetensutveckling genom bl.a. utbild
ning av inspektionens personal. Genom dessa :1tg:irdcr anser inspektio
nen det möjligt att rationalisera sin verksamhet och öka produktiviteten. 
Fn del :JV dessa :1tgjrder kriivcr en inledande resursinsats. Inspektionen 
har redan beg:in s:irskilda medel för vissa av dessa insatser. Storleken av 
ri)rv:intade rationaliseringsvinster kan inte uppskattas med någon rimlig 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 4 
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grad av s~ikcrhet. Vinsterna måst\'. dock i sin helhet f{1 anviindas i inspek

tionens planlagda verksamhet. Med hiinsyn till att inspektionen vcrkar 

på ett område d:ir utvecklingen går snabbare iin p<'1 niistan n~1go1 annat 

h:ill hör dessutom datainspektionens kostnadsram i reala termer utvid

gas. Detta iir också nödvändigt med hänsyn till att inspektionen som 

arbetsplats utrustningsmiissigt iir mycket omodern. 

Datainspektionens inkomster \ar budgetåret 1985/86 drygt 5 700 000 

kr. Inkomsterna 1983/84 och IL>84/85 var drygt 4 570 000 kr. resp. 

5 003 000 kr. Licensdebiteringen har ökat men inte nått en rimlig niva. 

I verksamhetsplanen har inspektionen gett sambandet mellan inkomster 

och utgifter i verksamheten en :;trategisk betydelse. En kraftsamling 

skall göra~ för att nå en resultatmässig balans mellan inkomster och 

utgifter. Detta skall genomföras utan att inspektionen eftersätter sina 

egentliga arbetsuppgifter. Datainspektionen tror att detta mäl kan rea

liseras. En stark medvetenhet finns nu inom myndigheten om nödviin

dighetcn av att genom intiiktsökn;ngar utveckla inspektionen S<t att den 

kan motsvara statsmaktens och allmänhetens krav. 

Datainspektionens a11slag_1framstä/111ing innehtdler bl.a. följande: 

I. Huvudförslag hudgetäret 1987/88 9 240 000 kr. Utgiftsminsknin

gen följer det tre{1riga huvudförslaget om sammanlagt 5 °·;, som lades fast 

inför budgett1ret 1986/87 och uppgår hudgett1ret 1987188 till 2 •i·;,_ En 

minskning enligt huvudförslaget skulle omöjliggöra den verksamhetsin

riktning som lagts fast i verksambetsplanen. Den administrativa nyda

ningen skulle vara ogenomförhar. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 072 000 kr. 

3. För den planerade förstiirkningen av inspektionens insatser friimst 

vad giiller tillsynsverksamheten heriiknas tvt1 nya handliiggartjiinster ( + 
400 000 kr.). 

4. För ökad personaluthildning, resor. information och teknisk kon

sultanviindning hegiirs sammanlagt 800 000 kr. 

5. För ett nytt ADB-system begLirs medel för ökade driftkostnader ( + 
200 000 kr. J. 

6. Den beslutade flyttningen av <l•ttainspektionen till nya lokaler i 

kvarteret Klamparen i Stockholm i början a\· t1r 1987 medför ökade 

hyreskostnader ( + 765 000 kr.). 

Fiiredragandens överväganden 

Datain,;pekti~rnens wrksamhet priiglas av den ökade datorandndning

en i samhiilkt. Inspektionen skall verka för att det v:ixande utnyttjandet 

:tv AOR-tekniken inte medför otillbörligt intr[rng i enskilda miinniskors 

integritet. Inspektionen stiills d:irfiir i sitt arbete fortlöpande inför ökade 

och :indrade krav. För att fanga upp och anpassa sig till dessa krav har 

inspektionen nu lagt rast en verksamhetsplan för budgctären 1986 87 -

1988/89. Detta ser jag mycket posi'.ivt p:I. 

Enligt planen kommer inspektionens verksamhet att successivt kon

centreras till tillsyn och till insatser ~;om genom bl.a. information och riid 

i samband med tillkomsten av olika ADB-tilliimpningar förebygger in

tegritetsintr<'mg. Denna inriktning :ir enligt min uppfattning riktig och 
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inneh:ir att resurserna sätts in diir de kan göra mest nytta. \-1cn sjiilvfallet 
m{1ste ocksä tillriickliga resurser avsiittas för tillståndsprövningen. 

Datainspektionen näddc inte heller budgetåret 1985/86 full kostnads
tiickning. lntiiktcrna i verksamheten ökade dock något. Inspektionen 
föreslog i juni 1986 vissa inf'ormationsinsatscr för att öka kunskapen om 

licensskyldigheten. Förslagen byggde på de förslag som R R V liimnat i en 
promemoria till justitiedepartementet i oktober 1985. Regeringen med
gav i september 1986 att en informationskampanj fick genomföras i 
enlighet med inspektionens förslag inom en kostnadsram av 700 000 kr. 
Kampanjen har inletts och har hittills gett en ökning av intäkterna med 
drygt en milj. kr. Denna omständighet i förening med att kostnadstikk
ning iir ett viktigt mäl i inspektionens vcrksamhetsplan gör att det finns 
goda utsikter för att inspektionen nar full kostnadstiickning i vart fall 
budget•lret 1987/88. Detta hör päverka bedömningen av inspektionens 
resursanspriik för det budgetåret. 

Jag föres lär att datainspektionen hudget~irct 1987/88 undantas fr{m en 
tillämpning av det fastlagda huvudförslaget. Jag förutsiitter diirvid att 

inspektionens verksamhet det budget•lret helt kan täckas av avgifter. Jag 

beriiknar diirutöver 400 000 kr. till personal för tillsynsverksamheten, 
800 000 kr. för bl.a. personaluthildning och resor, 320 000 kr. för drift av 
ett planerat nytt ADB-system pä egen dator och 739 000 kr. för ökade 
hyreskostnader. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem
stiiller jag att regeringen föreslär riksdagen 

att till Dawill.'.pt!ktionen för budget{1ret 1987188 anvisa ett 
förslagsanslag av I 000 kr. 

G 3. Brottsförehyggande rt1det: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

7 332 783 
7 201 000 
7 775 000 

Brottsförebyggande rädet (BRA) har till uppgift att fr:imja brottsföre
hyggandc insatser inom olika omrtiden av samh:illsverksamheti.:n samt 
att verka för en samordning a\· samhiillets och enskildas insatser mot 
hrott. 

BRA led~ a\· en >tyrelsc. Hlis ddet finns ett kansli. som förest<'is a\ en 
kanslichef. Inom kansliL't finns en utredningsenhet och en forskningscn
het. Till r<ldet iir knutna en wtenskaplig grupp samt ett varierande antal 
arbetsgrupper. 
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--------
1986/87 Beräknad ändring 1987 /88 

Föredraganden 

Personal 
Summa 19 

Anslag 
Förvaltningskostnader 6 180 000 +223 000 

(därav lönekostnader) (4 911 000) (+176 000) 
Lokalkostnader 1 021 000 ~351 000 

Sunr:ia 7 201 000 +574 000 

Brottsförcbyggande rådet 

l. Huvudförslag budgetåret 1987 /88 7 521 000 kr. De besparingar som 
r;ldet redovisar innebiir att anslaget efter prisoch löneomriikning mins
kas med I I J 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 418 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har den 16 oktober l ~186 uppdragit åt en särskild utredare att 
se över frågan hur brottsförebyggande rådets styrelse lämpligen hör vara 
sammansatt liksom frågan om vilka uppgifter som hör ankomma pt1 
ddds styrelse. I uppdraget skall också ingå all se över BRÅ:s funktion 
och arhetssiitt samt dess organisatoriska ställning visavi regeringen. Diir
vid - sägs del i uppdraget - iir det av särskilt intresse att fä belyst 
griinsdragningsproblem gentemot den reguljiira högskoleforskningen. 
Ctredn ingsmannen bör vidare be !ysa hur särskilda uppdrag {1t rådet som 
beslutas av regeringen kan fullgöras inom ramen för den löpande verk
samheten. Översynen skall redovisas senast den I januari 1988. Utred
ningsarbetet kan. om stl befinnes liimpligt. redovisas etappvis. 

Utredningsrnannen har för av5ikt att senast i maj 1987 till justitiede
partementet redovisa sin syn pt1 styrelsens sammansättning. Det bör 
därefter ankomma på regeringen alt ta stiillning i frågan. 

Jag godtar rådets förslag om en planenlig real minskning av utgifterna 
med 1,5 ''.;,för budgct<'\ret 1987/8~ enligt det treåriga huvudförslag som 
fastlades inför budget<het 1986/87. 

Med hänvisning till sarnmansti-illningen beräknar jag anslaget för 
n iista hudget{1 r ti Il 7 77 5 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslCtr riksdagen 
alt till Hrotts/iirehrggantle rä.:lt!t: Fiin·a/111i11gsko.1111,uler för hudgct
~trct l9X7/8X anvisa ett förs!Jgsanslag a\' 7 775 000 kr. 
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G 4. Rrottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

3 953 386 
3 729 000 
3 841 000 

Reservation 15 385 

Fdn anslaget betalas kostnader för utrednings- och utvecklingsarbetc 

samt för information. 

Brottsförebyggande rådet 

l. Huvudför~lag 3 801 000 kr. 

2. Prisomriikning m.m. 130 000 kr. 

3. Huvudförslaget innebiir enligt rådet en minskning av verksamheten, 

som skulle ge en besparing med 58 000 kr. 

Hiredragandens iiverväganden 

För niista budgetär bör anslaget föras upp med 3 84 l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brolls/iirehrggande rådet: Utl'eckli11gskos111ader för budget

~'\ret 1987188 anvisa ett reservationsanslag av 3 841 000 kr. 

G 5. Bokföringsnämnden 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1 293 383 
1 686 000 
2 756 000 

Bokföringsniimnden har till uppgift att friimja utvecklingen av god 

rednvi~ningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 

Niirnndcn bcst:ir av en ordförande och nio andra ledamöter. För varje 

annan kdamot iin ordföranden finns en ersiittare. Hos niimnden finns 

ett kansli med en chef. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(d5rav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1986/87 

4 

1 596 000 
I 1 005 0001 

90 000 

686 000 
-·--- -------

------··--- -

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 

+1 040 000 
(-,- 310 000) 
+ 30 000 

-1 070 000 
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Bokföringsnämnden 

I sin anslagsframstiillning erinrac bokföringsn:imnden om att nämnden 
ft1tt en delvis ny sammansättning fr.0.111. den I januari I 9X6. Bl.a. fick 
niimnden en ny ordförande. En ny chef för kansliet uts<'1gs i slutet av 
januari 1986 med hcltidstj:instgöring fr.0.m. den I juli I %6. En handl:ig
gartjiinst som inrättades den I januari 1985 har varit vakant fram till den 
I september 1986. Problem att rekrytera kompetent personal till kansliet 
har förelegat en följd av år. Hur detta problem löses är helt avgörande 
för hur niimnden skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 

I anslagsframställningen anmiilde därför n:imnden att en översyn av 
verks<1mheten pagick och att resL.ltatet av detta arbete kunde föranleda 
kompletteringar av framstiillningen. 

I november 1986 har niimnden enhiilligt beslutat att genomföra om
fattande föri..indringar av verksamheten. I en skrivelse till justitiedepar
tementet med kompletteringar till anslagsframställningen har n:imnden 
angett att för:indringarna i korthet inneb:ir följande. 

Verksamheten har hittills i huvudsak styrts av slumpm:issigt inkom
mande iirenden. Den framtida verksamheten skall inriktas p{1 att ge 
n:imnden en övergripar.de och samordnande funktion pil redovisnings
omri\det. Hiiri ligger att ta initiativ till åtgiirder p~1 centrala redovisnings
onm\den. Dessa frågor kan sed< .. n handläggas såviil in\1111 som utom 
niimnden. Resurserna koncentreras till att utarbeta rekommendationer 
och uttalanden. 

'.\!iimnden skall inrikta sig pä at: verka för en ökad jiimförbarhet i den 
externa redovisningen. Andra centrala arhetsuppgifter iir sambandet till 
skattelagstiftningen och polieyfr{1gor rörande normgirningen p{1 redo
visningsomddet. 

Kansliets stiillning i organisationen förstärks. Ytterligare handliiggare 
tillkommer. Nuvarande arbetsgru;1psindelning upphör. Niimnden fast
liigger riktlinjerna för arbetet. Kansliet och i olika l"dgor utsedda arbets
grupper arbetar med genomförandet. 

Niimndcns ledamöter r:'tr ett stötre ansvar att ta initiativ till fdgor rör 
handl:iggning i niirnnden. 

Niimndens hittillsvarande publicering av anvisningar och cirkuljr 
upphör och erS:itts av tv~\ publikationsserier. I den ena serien. Lltalan
den, ges svar i mindre frågor av allm;int intresse. Den andra serien, 
Rekommendationer, skall behandla fr[1gor av stor principiell hctydelse. 

De beslutade föriindringarna kriiver att niimnden kan anlita halil"i
cerade konsultt:r under ca I 000 timmar per :1r. Genomfi'lrandct a\ den 
nya verksamhetsinriktningen bör skt· si\ snart som möjligt L)Ch senast 
niista budgett1r. En utviirdering av den nya verksamheten görs t1r llJK9. 

Den kompletterade anslagsframstiillningen inneb:ir sciviu giiller an
slag till n{imndcn bl.a. följande. 

rvh:J hjn\'iSning till sina Ö\·eniiganden om verksamheten~ framtida 

inriktning och omfattning her~ikn~1r n:imnden inte n~igL1t hurndförslag 

för budgct:1rct 1987 1 8X. För att genomföra det a\ niimnden heslutade 
t1tgjrdsprogramrnet yrkas fiirstiirkning med medel för en handl:iggar-
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tj;inst ( + 250 tlOO kr.). för ökade insatser a\' k valil'iccradc konsulter 

( 1- 700 000 kr.) och för övriga utgifter hl.a. rtir resor ( + 15 000 kr.). 

Föredragandens ö\·enäganden 

Bokl'i)ringsn;imndcn har nu verkat i drygt tio ~1r. Den a\' n~imnden 

röretagna översynen av sin verbamhet ligger \'iil i tiden och ansluter till 

de allmiinna riktlinjer som giiller för kontinuerlig omrriivning och frir

nyelse inom den offentliga sektorn. Niimndens enhiilliga heslut om 

:indring av verksamhetens inriktning synes motsvara de för;indrade krav 

r<i nämnden som numera finns. Siirskilt \'iirdefullt ;ir enligt min mening 

att niimnden lyfter fram arhetet med generella redovisningsfdgor som 

har stort allrniint intresse och st1m har hctydelsc även för skattelagstift

ningen och dess till;imrning. 

'.'Jiimnden har !:inge haft sdrt att rekrytera komretent personal till sitt 

kansli. Under budget{iret 1986/87 har niimnden erh~1llit siirskilda resur

ser l'i.ir att underl:itta personalrekryteringen. De i :1tgiirdsrrngram111et 

beslutade :1tgiirdana för att höja niimndens komretens kriiver ökade 

resurser för rersonal och konsultinsatser. Dessa resurser bör tilldelas 

nämnden. 

Med hänsyn till den iindrade verksamhetsinriktningen hör bokfö

ringsniimndcn undantas fdn huvudl'örslaget för niista budget[tr. Jag 

heriiknar diirutöver 240 000 kr. för ytterligare personal. 700 000 kr. för 

korhultinsatser och 15 000 kr. för andra kostnadsökningar. Resursrör

stiirkningarna finansieras genom omrrioriteringar inom justitiederarte

mentcts \'erksamhet~om r;'\de. 

I lemställan 

\!led h:invisning till sammanst:illningen hemstiiller jag att regeringen 

föresl,\r riksdagen 

att till Bok/'iiri11grnä11111de11 för budgetttret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 2 756 000 kr. 

G 6. BrottsskadenLimnden: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 479 826 
2 707 000 
2 818 000 

Brottsskadeniimnden har till uprgift att rröva ;ircnden enligt hrotts

skadelagen (1978:413) om ers:ittning fiir skador pft grund av brott. 

N:imndcn hestttr av en ordförande, tv;l vice ordförande och tre andra 

ledamöter. Niimnden bitriids av ett kansli. 

Prop. 1986187: 100 
Bil. 4 

109 



1986i87 Beräknad andnng 1987 /88 

Föredraganden 
·----------

Personal 
Summa ·,o 

Anslag 
Förvaltningskostnader 2 314 000 • 91 000 

(därav lönekostnader) I 1 728 000) 1~ 68 000) 
Lokalkostnader 393 0(10 + 20 000 

Summa 2 707 000 +111 000 

Hrottsskadenämnden 

I. Anslag 1987/88 2 727 000 kr. 

2. Pris- och löneorndkning m.m. 20 000 kr. 

.3. En hesparing enligt huvudförslaget skulle enligt niimnden innehiira 

att anslaget efter pris- och löneomriikning minskas med ca 40 000 kr. 

Fiircdragandens iiverväganden 

Som jag förut niirnnt har regeringen uppdragit <'ll en siirskild utredare att 

se över brottsskadclagen. Avsikten i-ir att man skall förbättra möjlighe

tern:t för brottsoffer att få ersättning från det allmiinnas sida. Utredaren 

skall även undersöka om administrationen av brottsskadeanslaget kan 

förenklas i olika avseenden. 

En planenlig real minskning <1v utgifterna med 1,7 ''-·,,för budget<iret 

1987.·88 bör genomföras enligt det trdriga huvudförslag som fastlades 

inför budget~1ret 1986/87. 

Med hiinvisning till samman;tiillningen heriiknar jag anslaget till 

2 818 000 kr. 

Hemställan 

Jag heimtäller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bro11sskade11ämm/e11: Fiirralt11i11gskost11ader för budgetäret 

1987/88 an visa ett förslags::o nslag av 2 8 18 000 kr. 

G 7. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund 
av brott 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

6 212 487 
7 400 000 
7 400 000 

Fdn anslaget betalas crsiittning av statsmedel enligt brottsskad~lagen 

( 197~:41.3) för skador p;°1 grund av brott. 

/Jrot1sskade11ä11111dt'11 yrkar en höjning a\' afö!aget med 200 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

:\led hjnsyn till utgiftsnidn under hudgcttiret 198.5/86 anser jag att 

anslagsbeloppet för n~ista hudgett1r bör vara oför~indrat. 
Jag hemstiiller att regeringen föresUr riksdagen 

att till Bro11sskade11ämnde11: Ersii1111i11gji'ir skador på ~n111d m lm111 

för hudge1:1ret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 7 400 000 kr. 
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H. DIVERSE 

1-1 I. Svensk författningssamling 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

6 094 706 
6 660 000 
6 960 000 

Fr<"tn anslaget hetalas kL)stnaderna för bl.a. tryckning a\' Svensk för

fattningssamling. 

Med h:insyn till den her:iknade anslag~belastningen under hudget(1ret 

l 986/87 hör anslaget uppgå till 6 960 000 kr. under niista hudget:tr. 

.lag hemstiiller att regeringen röresUr riksdagen 

alt till Sre11sk/iir/i7ll11i11gs.rnmli11g för hudget[1ret 1987. 88 an\·isa en 

förslagsanslag av 6 960 00(1 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur p~t 
förvaltningsrUttens områ<.fr 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

0 
50 000 
50 000 

Reservation 291 716 

Frt111 anslaget hetalas hidrag ':ill nämnden f"ör utgivande av förvalt

ningsr:ittsliga publikationer. Niirnnden skall enligt sin instruktion 

( 1946:412) friimja tillkomsten a\ \'iiglcdande litteratur p;'.t förvaltnings

r:ittcns omr~1dc. Statens inkom~.ter av verk, som har utarhetats eller 

utgetts med bidrag fdn detta an:;lag. a\'riiknas rrttn anslaget. 

Niimnden för utgi\·ande av för\'altningsriittsliga publikationer her:ik

nar medelsbeho\'et till 60 000 kr. 

Med hiinsyn till den beriiknad·~ omfattningen a\' niimndens verksam

het bör anslagsbcloppel under niista budgett1r vara oft\riindrat. 

Jag hemstiiller att regeringen LiresUr riksdagen 

att till Bidrag till 11tgirn11tle ar li11era111r 11iiji)rra/111i11g.1ni11e11.1 0111-

rlidc kir hudgct;lrct 1987 ... 88 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 
kr. · 

H J. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m.m. 

1985/86 Utg1 ft 
1986i87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1 748 319 
2 300 000 
2 400 000 

Fr<'tn anslaget utgär bidrag till Världsorganisationen för den intellek

tuella :iganderiitten. till internaticnella institutet i Rom för unifiering av 
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pri\'atriitten och till permanenta bydn för Haagkonferensen för inter
nationell pri\'atriitt. Fr{1n anslaget betalas iiven Sveriges kostnader med 
anledning av FN :s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

Fr<in anslaget utgar \·idare medel till Sveriges bidrag till koscnaderna 
för l'iordiska samarbetsrtldet för kriminologi samt medel till ett svenskt 

bidrag till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors. 
Anslagsbeloppet bör under niistJ hudgetär uppgä till 2 400 000 kr. 
Jag hemstiillcr att regeringen föreslär riksdagen 

all till Bidrag till rissa intcmationt'lla summa11s/11111i11gar 111.m. för 

budget:iret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 400 000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Forslag 

95 264 850 
95 500 000 
95 500 000 

Mcdebtilldelning shr enligt lagen ( 1972:625) om statligt stöd till 
politiska partier . 

.lag hcmstiiller att regeringen l"öresL'.1r riksdagen 

att till Stiid till poli1iska partier l"ör budgec<lret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 95 500 noo kr. 

H 5. Allmiinna val 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

95 024 359 
1 230 000 

27 122 000 

Fr;"111 anslagL·t betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar. 
valkuvert od1 andra valtillhehör samt becalas ersiittning till vis~a myn
digheter t)ch \Crk fiir hitr:ide i samband med allrn:inna val. 

Ribsbtteverket. som iir central valmyndighet, föresl:1r att anslaget 
för h11dget{1ret I 9S7 S8 tas urp med 27 122 000 kr. Heloppet avser kost
nader bl.a. för planering och inkiip a\" val material för 1988 ;\rs allmiinna 

\"~\I. 

Jag bitriider riksskatteverkets förslag. 
Jag hemst~iller att regeringen föreslär riksdagen 

att till Allmänna ral för hudgett1ret I 9X7/88 anvisa ett förslagsan
slag av 27 122 000 kr. 

X Riksdag<"11 /Y.I'(> \' 7. I 1·a111/. :Vr /1111. /Jilag,1 ./ 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 4 

113 



Underbilaga .+.! 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om brottsutvecklingen 
samt om verksamheten inom polisen, åklagarmyndigheterna, 
domstolarna och kriminalvård·~n m.m. 

Brottsu tvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens 
kännedom har ökat under hela efterkrigstiden. År 1976 uppgick 

:intalet brott mot brottsbalken till drygt 683 000 medan antalet 
:ir 1985 uppgick till nästan a95 000. dvs. en ökning med 31 'Yo 
under tioårsperioden. Antalet anmälda brott mot annan lag
stiftning har också ökat under större delen av denna tid. 
Under senare år har dock antalet sådana brott minskat. Av 
brotten mot annan lagstiftning svarar trafik- och narkotika
brotten för ungefär fyra femtedelar. 

Ar Antal anmälda 
brottsbalks brott 

Antal anmälda brott 
mot annan lagstiftning 

- - - - - ------ - - - - - - - - - - -

1973 547 542 107 841 
1974 570 610 104 666 
1975 643 405 112 000 
1976 683 279 115 949 
1977 716 367 127 993 
1978 683 646 119 629 
1979 698 171 117 937 
1980 760 911 167 366 
1981 760 614 175 211 
1982 805 569 178 189 
1983 799 457 l 59 670 
1984 845 706 137 469 
1985 894 396 123 953 
19861 927 289 109 508 

------ - - - -
Vtirdena för 1986 ha:· beriikr.ats på grundval av utvecklingen 

t o.m. oktober 1986. 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden 

ökat med i genomsnitt 3.4 'Yo per år medan brott mot annan 

lagstiftning ökat med omkring 2,2 % per år. För antalet 

registrerade brott mot lagstiftning utanför brottsbalken kan 

mycket starka variationer iakttas mellan olika år. 
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Den genomsnittliga årliga förändringen i antalet anmälda brott 
mot brottsbalken under perioden l 976 - 1985 resp. l 98 l - ! 985 
är 

Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbrott 
därav in brottsstöld 
därav bostadsinbrott 
därav inbrott i vind, källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott 
därav checkbedrägeri 

Övriga brottsbalksbrott 
därav skadegörelsebrott 

1976-
1985 

+4,2% 
+4,2% 
+5,6% 
+2,9% 
+0,9% 
+2,4% 
+2,8% 
+0,4% 
+8,5% 
+9,3% 
+2,8% 
+3,2% 

1981-
1985 

+5.1% 
+5.5% 
+2,5% 
+3,6% 
+0,8°/ri 
+3,9% 
+4,8''1i> 
+2,8% 

0.01'{1 

+4, 1°10 
+4.~<~,~) 

+4,7'-Vii 
- - - -

Av tabellen framgår att ökningstakten av de flesta brotts
balksbrott är högre under den senaste femårsperioden än under 
tioårsperioden l 976 - 1985. För rån, inbrottsstöld och bedräge
ribrott är dock förhållandet det omvända. 

Forskningsenheten inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 
utarbetat en rapport över brottsutvecklingen (BRA forskning 
1986:4 ). I denna rapport ges bl.a. en översikt över utveckling
en under senare år i fråga om olika brott som har kommit till 
polisens kännedom. Rapporten innehåller däremot inte några 
prognoser över antalet brott som kan väntas komma till poli
sens kännedom under de närmaste åren. Viss hänsyn har tagits 
till denna rapport i den följande redogörelsen. 

Planerings- och budgetsekretariatet inom justitiedepartementet 
följer utvecklingstendenserna vad gäller brottmålsprocessen 
vid mening. Härvid studeras uppgifter i brottsanmälan, åtalsbe
slut, dom och beslut om intagning i anstalt i kriminalvården. 
Resultaten av dessa studier har beaktats i framställningen. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av 
brott bl.a. brottsbalksbrott och narkotikabrott. I tabeller redo
visas uppgifter om brott anmälda år 1973 och senare. Siffrorna 
för perioden 1973 - 1985 är tagna direkt ur statistiska ctnt
ralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges 
för år 1986 är preliminära beräkningar som bygger på statistik 
för tiden januari - oktober l 986. 
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1.1 Våldsbrott 

------ - - - - - - - - -
Ar Totalt Därav rån Därav misshandel 

- - - - - - - - - - - - - - - -
1973 47 053 2 150 17 487 
1974 53 094 2 296 19 899 
1975 55 127 2 336 21 509 
1976 55 248 2 697 21 378 

1977 59 047 3 374 23 596 

1978 60 158 3 461 22 868 

1979 61 170 3 075 23 171 

1980 64 733 3 427 24 668 

1981 65 986 3 228 24 314 

1982 74 724 3 530 28 200 

1983 76 487 3 473 29 220 

1984 81 407 3 681 30 785 
1985 82 803 3 85 I 31 996 
1986 1 81 614 3 774 31 476 

- - - - - - - - - ------
Värdena för 1986 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1986. 

Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till 
våldsbrott räknas som i den officiella statistiken brott mot liv 
och hälsa samt andra gärnir·.gar som innebär direkt fara för 
individen. I dessa brott inräknas, förutom fullbordade gär
ningar, även försök och förberedelser. 

Våldsbrotten har uppvisat en relativt jämn ökningstakt under 
åren 1973 till 1985. Ar 1985 utgjorde dessa nära en tiondel av 
brottsbalks brotten. 

Särskilt om rån 

Antalet rån utgör knappt en halv procent av samtliga anmälda 
brottsbalksbrott. Hitintills under 1980-talet har antalet legat 
kring 3 500. 

Nästan 80 procent av rånen är riktade mot privatpersoner. 
Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med 
skjutvapen har legat på omkring 10 procent under de senaste 
tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. Under 
år 1985 var dessa 242, inbegripet försök och förberedelse. 

Dessa rånbrott har ökat under senare år. De förorsakar sam

hället ofta mycket stora förluster och är allvarliga eftersom 
de ofta begås med hjälp av skjutvapen. 
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Särskilt om misshandel 

Antalet misshandelsbrott har ökat i relativt långsam takt 
under 1980-talet. Sedan år 1982 uppgår den genomsnittliga 

ökningen till drygt 4 % per år. 

Enligt BRA-rapporten finns det skäl att tro att de senaste 
:irens ökningar av de registrerade misshandelsbrotten inte 
motsvaras av reella ökningar. En del av ökningen anser BRA 

bero på att kravet på angivelse för att åklagare skall kunna 
åtala misshandel på enskilt område avskaffades den I januari 
1982. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har 
träffat eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln 
har också ökat under senare år. År 1985 registrerades 9 688 
misshandelsbrott av detta slag. Det är en ökning med 367 (4 

%) jämfört med året innan. Av de 9 688 misshandelsbrotten 
::ivsåg 487 grov misshandel. Detta är en nedgång med 54 ( l 0 %) 

jämfört med föregående år. 

Antalet fall av misshandel utomhus där gärningsmannen är 
okänd för offret är högst storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Där har antalet fall ökat med 34 % 
under åren 1976- I 986. För övriga riket är motsvarande siffra 
25 %. 
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I .2 Tillgreppsbrott 

År Totalt Därav Inbrott i Inbrott i Därav 
inbrotts- lägenhet vind motorfordons-
stöld eller eller tillgrepp 

villa källare 
------- - - - - - - - - - -
1973 402 S32 I IS 899 14 9S6 l 7 OS8 47 S49 
1974 411 466 I IS 391 IS 787 17 930 47 47S 
197S 473 337 134 470 20 124 24 4S3 ss 279 
1976 Sl l 196 ISO 180 22 250 34 253 62 352 
1977 528 900 155 863 22 247 31 017 62 703 
1978 501 050 144 944 21 244 22 207 56 706 
1979 495 472 140 054 l 7 678 22 107 49 26S 
1980 524 313 139 944 20 3g5 22 516 48 914 
1981 522 407 137 168 20 014 22 845 46 672 
1982 553 745 139 168 21 063 25 096 49 809 
1983 551 510 139 789 24 I .SO 22 931 47 036 
1984 585 537 142 555 24 939 25 716 49 486 
1985 624 997 145 244 24 535 28 129 55 611 
19861670 630 150 282 23 000 26 329 66 607 
------- - - - - - - - - - -

Värdena för 1986 har beräknatu på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1986. 

Tillgreppsbrotten utgör nästan 70 procent av samtliga polis
anmälda brottbalksbrott. Förutom de tabellen redovisade 
brottsgrupperna ingår en mängd olika former av stöldbrott som 
inte rubriceras som inbrott, såsom snatteri. 

Särskilt om inbrott 

Inbrotten uppgår till ungefär en sjättedel av samtliga brotts
balksbrott. Förutom villa- och lägenhetsinbrott och inbrott i 
vind eller källare ingår här även inbrottsstöld i butiker, kios
ker och skolor m.m. 

Antalet inbrottsstölder under 1970-talet uppvisar stora sväng
ningar men har under de senaste fem· åren legat på en nivå 

runt 140 000. För år 1986 pekar de preliminära siffrorna på 
att antalet inbrottsstölder kommer att hamna strax över denna 

nivå. 

Särskilt om motor/ordonstillgrep[: 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av 
personbilar eller försök härtill. 
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Under år J 985 anmäldes cirka 56 000 motorfordonstillgrepp, Prop. 1986/87: I 00 
vilket visar på en kraftig ökning ( 12 %). Bil. 4 

Antalet motorfordonstillgrepp har tidigare under 1980-talet 
legat på en nivå under 50 000. Antalet tillgrepp räknat per 

l 0.000 registrerade motorfordon har dock sjunkit något under 
samma period. En del av biltillgreppen torde kunna ses som 
inslag i en yrkesmässig och organiserad hantering av begag
nade bilar. 

1.3 Bedrägeribrott 

------- - - - - - - - - -
År Totalt därav check därav konto- och 

bedrägeri kreditkort 
- - - - - - - - - - - - - -

1973 49 487 4 926 
1974 51 249 5 800 
1975 50 999 7 069 
1976 53 343 8 279 
1977 57 904 9 228 
1978 52 869 5 667 
1979 71 993 6 394 7 427 
1980 103 778 10 867 14 619 
1981 99 973 10 685 18 705 
1982 98 570 10 117 21 638 
1983 93 548 11 680 16 717 
1984 97 588 13 369 13 960 
1985 103 331 13 036 22 241 
19861 86 803 Il 422 18 096 

- - - - - - - - - - - - ------
l Värdena för 1986 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1986. 

Av bedrägeribrotten svarar check bedrägerierna i dag för om

kring 12 procent. 

Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerierna som begås med hjälp 
1v konto-och kreditkort. Från och med år 1979 särredovisas 

dessa i statistiken. Dessa bedrägeribrott tredubblades från år 
1979 till år 1982 och utgör numera den största enskilda grup
pen bland bedrägeribrotten. Antalet kredit-och kontokortsbe
drägerier år 1985 var 22 241, vilket är en markant ökning med 
59 % i förhållande till föregående år. 
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1.4 Övriga brottsbalksbrott 

------- - - - - - - - - - -
Ar Övriga brotts- Därav skadegörelse 

balks brott brott 
- - - - - - - - - - - - -

1973 48 470 39 338 
1974 54 801 45 771 
1975 63 942 54 760 

1976 63 492 54 901 

1977 70 516 62 330 
1978 69 569 61 305 
1979 69 536 60 877 

1980 68 087 59 057 

1981 n. 248 62 873 
1982 78 530 68 278 
1983 77 912 67 955 
1984 81 174 71 999 
1985 83 265 74 008 
1986 1 88 242 78 992 

Värdena för 1986 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1986. 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott 
ett stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte 
faller inom någon av de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

.\otalet skadegörelsebrott har hitintills under 1980-talet uppvi
sat en tilltagande ökningstakt. En mycket stor andel av dem 
som döms för skadegörelsebrott är tonåringar. En betydande 
del av skadegörelsen drabbar skolorna. 
Ungefär 30 % av skadegördsebrotten avser skadegörelse på 
motorfordon. 

Närmare 15 % av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar 
stat, landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser, 

som minskat något under de senaste åren, orsakar samhället 
betydande kostnader. 
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1.5 Narkotikabrottslighet 

Ar 

1973 

1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

1982 
1983 
1984 

1985 
19861 

Antal 

anmälda 

narkotika
brott 

21 872 

20 153 
22 015 

18 845 
22 127 
21 763 
23 956 
62 011 
69 923 

70 612 
51 397 

40 130 
37 568 

33 139 

Antal personer 

som lagförts 

för narkotika
brott 

3 839 
3 654 

4 368 
4 457 
4 750 
4 957 
4 517 

6 420 
8 196 
8 173 
7 074 

6 149 

6 067 

Därav antal som 

godkänt straff -

föreläggande 

eller dömts 

2 326 

2 523 
2 601 

2 688 
2 994 

3 166 
3 315 
5 219 
6 838 

6 926 
5 991 
5 341 
5 246 

I Värdet för 1986 har beräknats på. grundval av utvecklingen t.o.m. 

oktober 1986 

Tabellen avser brott mot narkotikastrafflagen ( 1968:64 ), nar
kotikaförordningen (1962:704) och narkotikabrott enligt varu
smugglingslagen (1960:418). 

Antalet anmälda narkotikabrott har legat på en relativt stabil 

nivå under hela 1970-talet. Ar 1980 ökade antalet anmälda 
brott kraftigt. Enligt BRA tycks riksåklagarens nya anvisningar 
för användning av :italsunderlåtelser vid narkotikabrott samt 
den ökade serieuppklaringen (antal brott per misstänkt) vara 

de faktorer som spelat en avgörande roll för denna ökning. En 
annan förklaring till ökningen är troligen polisens insatser mot 
den s.k. gatulangningen under åren 1981 och 1982. 

l.Jnder l 985 har antalet registrerade narkotikabrott fortsatt att 

minska och den sammantagna minskningen sedan toppnote
ringen 1982 uppgår till cirka 33 000, vilket i det närmaste 
innebär en halvering av antalet narkotikabrott. I BRA:s rap

port menar man dock att den faktiska narkotikabrottsligheten 
in te har undergått några större förändringar under 1980-talet. 

För de senaste åren för BRA fram en hypotes om att narko
tikamissbruket bland ungdomar har stagnerat och att en ned
åtgående trend utvecklats. BRA påpek.ar dock att frågeställ
ningen kräver en särskild analys. 

'! Riksdagen IYSn 8.7. I sam!. Nr /llli. Bilaga ·I 
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Även antalet personer som lagförts för narkotikabrott har 
minskat märkbart under perio::ien 1983-1985. 

l .6 Ekonomisk brottslighet 

När det gäller den ekonomiska brottsligheten föreligger inte 
någon statistik. För närvarande pågår utvärdering av de åt
gärder som föranletts av eko-kommissionens arbete. Regeringen 
har bl.a. givit ett uppdrag till BRA att utvärdera effekterna av 
vissa åtgärder mot ekonomisk brottslighet. En första delrap
port återfinns i rapporten Kampen mot eko-brotten, del 
Polisen (BRA forskning 1986:3 ). 

l.7 Den fortsatta utveckling1~n 

Inom departementet gjorda beräkningar pekar på en fortsatt 
uppåtgående trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten med 
någon eller några procent per år. Beräkningarna bygger på en 
analys av utvecklingen av antalet anmälda brott under de 
senaste sexton åren och avser perioden J 987-1991. 

Det bör framhållas att det 
göra prognoser på detta 
beror av en mängd olika 
kunnat tas med i beräkningen. 

är en mycket vansklig uppgift att 
område. Brottslighetens utveckling 
faktorer i samhället som inte har 

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, domstolarna 
och kriminalvården 

I det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och 
arbetsbelastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör 1-

huvudsak från de analyser som regelbundet görs i justitie
departementet. Siffrorna tas därvid i stor utsträckning från 
rättsväsendets informationssystem (RI). Vissa siffror är häm
tade från myndigheternas anslagsframställningar. 

Arbetet i de olika myndig!1eterna inom rättsväsendet hänger 
mycket intimt samman. I huvudsak går kedjan från polis via 
åklagare och domstolar till kriminalvård. 

Antalet brott som anmäls till polisen är cirka I milj. per år. 
Den siffran omfattar inte brott för vilka polisen direkt ut
färdar ordningsförelägganden. Antalet sådana förelägganden 
utgjorde 177 138 år 1985. Siffran omfattar inte heller fler

talet strafförelägganden. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. 
I ungefär 35% av fallen kan en misstänkt person knytas till 
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brottet. Andelen uppklarade brott varierar med olika brotts

typer. Gppklaringen växlar även mellan skilda delar av landet. 
För misshandel och andra våldsbrott uppgår andelen uppklarade 
fall till drygt 53 % medan endast 11 % av inbrottsstölderna 

klaras upp. Ungefär vart fjärde rån och två av tre 
bedrägeribrott blir uppklarade. 

Aklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 100 000 personer 
årligen. Till detta kommer cirka 85 000 personer för vilka 

åklagare meddelar strafförelägganden. Åklagarna beslutar om 
åtalsunderlåtelser i drygt 25 000 fall per år. Antalet avskrivna 
och nedlagda mål är omkring SO 000 per år. 

Allmän domstol dömer årligen cirka 14 000 personer till fri
hetsberövande påföljd, varav knappt två tredjedelar avser 

högst två månader. Antalet personer som döms till böter är 
drygt 30 000. Andelen frihetsstraff varierar starkt mellan olika 
brottstyper. Vid rattfylleri ådöms fängelse i tre fall av fyra. 
Samma andel gäller för rån och grovt rån samt för grov 
misshandel. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberövande 
påföljd i mer än 95% av fallen. Andelen domar med frihets
berövande påföljd har ökat för flera olika brottskategorier 
under senare tid. 

Ar 1986 var den genomsnittliga längden av ådömda frihets
straff i första instans omkring fem månader. Variationerna är 
dock avsevärda mellan olika slag av brott. För grovt narko
tikabrott ligger t.ex. genomsnittet på knappt tre år och för 
narkotikabrott i övrigt på omkring fem månader. För rån och 
grovt rån är motsvarande siffra ett och halvt år, för grov 
misshandel ett år och två månader, samt för rattfylleri drygt 
en månad. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. 
Tiden mellan dom och intagning i anstalt inom kriminalvården 
är i genomsnitt drygt fyra månader för icke häktade personer. 

2.l PolisYäsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom 
polisväsendet bygger på de s.k. ingripandemeddelandena (IM). 
Statistiken utgör ett komplement ~ill siffrorna för antalet 
anmälda brott när det gäller att bedöma arbetsbelastningen 
inom polisväsendet, och då främst inom övervakningsverksam
heten. IM utfärdas så snart ett polisingripande sker. Hur an
talet ingripanden har utvecklats sedan år 1979 framgår av 
nedanstående sammanställning. 
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- - - - - - - - - - - -
År Antal ingripande Antal 

meddelanden gripna 

- - - - - ------
1979 161 375 216 469 

1980 184 211 226 050 

1981 161 470 224 857 

1982 185 291 231 563 

1983 195 708 216 289 
1984 1 247 468 195 606 
1985 1 235 808 I 79 877 

- - - -- - - - - -

2.2 Åklagarna 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna 
domstolarna påverkas av antalet anmälda brott och andelen 
därav som klaras upp. Den är vidare beroende av bl.a. föränd
ringar i lagstiftningen. Till belysning av arbetsbelastningen hos 
åklagarna anges i följande tabell antalet misstänkta personer i 
mål hos åklagare under de senaste åren. 
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Period Antal personer i Antal mål i utgående balans 

som 
avser 
år 

Mål om brott 
på vilket 
fängelse 
kan följa 

Övriga 
mål 

Totalt Därav mål om 
brott på vil
ket fängelse 
kan följa 

---------------------------·------------------------------------
1978 144 400 133 300 61 000 38 100 
1979 146 400 1C7 700 53 800 41 000 
1980 173 000 112 400 63 700 50 800 
1981 178 100 121 300 65 800 50 500 
1982 172 100 118 000 64 600 48 600 
1983 169 800 114 400 59 400 43 700 
1984 167 498 101 700 35 208 28 087 
1985 170 699 96 200 53 082 41 027 
1985 84 003 46 147 
första halvår 

1986 85 448 43 460 
första halvår 

Som framgår av tabellen har antalet bötesmål (övriga mål) 
minskat kraftigt mellan åren 1978 och 1979. Detta förklaras i 
första hand av att felparkering och fylleri har avkriminali

serats. För dessa brott användes tidigare strafföreläggande i 
viss utsträckning. Efter avkriminaliseringarna har emellertid 
antalet strafförelägganden i andra fall ökat, eftersom möjlig
heten att använda strafföreläggande har vidgats. 124 



2.3 Oomstolsväsendet 

2.3.1 Domstolarnas arbetsläge 

uppgifterna om tingsrätterna och länsrätterna är antal över 
I 000 avrundade till jämna hundratal. 

1983 1984 1985 85-01-01 86-01-01 

- 06-30 -06-30 

Allmänna domstolarna 

Högsta domstolen 

Inkomna mål 1 3 732 3 793 3 934 2 165 2 020 

Avgjorda mål2 3 591 3 860 3 767 2 013 2 082 

Utgående balans 2 025 I 948 2 022 2 043 I 898 

Hovräuerna 
Inkomna mål 18 645 18 784 18 799 9 692 9 009 

A vgjord:i mål 18 182 18 598 18 736 9 634 9 201 

Utgående balans 6 129 6 246 6 235 6 258 6 017 

TingsräUerna 
Inkomna tvistemål och 

brottmål IS! 000 143 300 140 800 70 300 70 500 

Avgjorda tvistemål 
och brottmål I 53 500 144 800 139 300 71 600 70 900 

Utgående balans tvis-
temål och brottmål 59 700 57 600 58 700 56 000 57 800 

Inkomna fastighets- 7 200 8 100 8 100 4 100 3 900 

mål 
Avgjorda fas tig- 7 000 7 100 7 700 4 000 4 100 

hets mål 
Utgående bal:ins fastig-
hets mål 4 600 5 700 6 100 5 800 5 900 

lnkomn:i mål om lagsök-
ning 90 900 95 800 103 000 50 000 53 400 

lnkomn:i mål om betal-
ningsföreläggande 395 400 387 500 405 200 195 800 204 000 

Inkomn:i domstols- 19 400 21 700 21 800 Il 400 10 300 

ärenden 
Avgjorda domstolsären-
den 18 100 19 400 21 400 10 900 10 100 

Utgående balans dom-
stolsärenden 8 200 10 400 10 900 10 900 l l 000 

Inskrivnings-
ärenden 1965400 2204600 1985000 1140400 1168000 

Gravations- och 
äganderätts be vis 545 500 524 300 460 600 258 600 279 600 

1 inkl. skrifter 
2 utom skrifter 
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1983 •.984 1985 85-01-01 86-01-01 
- 06-30 -06-JO 

Allmänna fönaltningsdomstolarna 
Regeringsräl/en 

Inkomna mål 5 337 6 041 5 881 2 887 3 336 
Avgjorda mål 4 597 5 677 5 896 3 271 3 137 

Utgående balans 4 284 4 639 4 664 4 297 -I 850 

Kammarräuerna 
Inkomna mål 32 849 ::1 073 29 378 15 446 1-1 731 

Avgjorda mål 28 196 ::o 538 29 481 15 108 1-1 948 

Utgående balans 24 849 ;:5 459 25 454 25 876 25 328 

Lä11srätterna 
Inkomna mål 171 233 IW 739 151 386 92 593 84 328 

Avgjorda mål 194 040 I i7 229 168 489 85 653 79 781 

Utgående balans 212 449 I S'5 158 177 440 210 840 181 919 

Bostadsdomstolen och hyresnämndema m.m. 

Bostadsdomstolen 
Inkomna mål 567 579 586 310 301 
Avgjorda mål 587 574 525 282 364 
Utgående balans 251 251 312 279 188 

Hyres11äm11derna 
Inkomna ärenden 30 122 32 454 33 495 15 443 19 808 
Avgjorda ärenden 31 146 31 194 30 951 14 483 18 423 
Utgående balans 8 953 8 731 11 275 9 691 12 653 

Arrendenämnderna 
Inkomna ärenden 2 579 I 723 I 868 154 I 894 
Avgjorda ärenden 2 441 I 971 I 925 208 I 873 
utgående balans I 185 869 812 815 831 

------------------------------------------------------------

Period Tingsrätterna 

Inkomna 
brottmål 

därav mål som enligt 
tingsrättsinstruktionen 
(19~'9:572) kan. hand
läggas av notarie 

Antal brott
mål i balans 

------------------------------------------------------------
1979 74 863 10 185 23 941 
1980 77 888 10 834 25 035 
1981 80 312 11 792 26 587 
1982 83 927 13 220 28 501 
1983 79 036 13 684 26 400 
1984 72 702 12 450 23 951 
1985 68 700 10 215 23 976 
1985 första 34 519 4 978 22 430 
1986 halvår 34 361 5 086 23 680 
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Ar 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 första 
1986 halvår 

Hovrätterna 
Inkomna brottmål 

6 090 
6 383 

6 948 
6 996 
7 252 
7 103 

6 838 
3 743 
3 536 

Antal brottmål i 
balans 

2 151 
2 155 
2 327 
2 387 
2 504 
2 541 
2 520 
2 543 
2 495 

Av tabellerna framgår att såväl antalet brottmål som kan 
handläggas av tingsnotarie som antalet övriga brottmål vid 
tingsrätterna har sjunkit sedan 1983. Antalet brottmål som 
fullföljs till hovrätt har i stort sett legat stilla sedan år 1981. 

2.4 Kriminalvården 

Antalet intagna kriminalvårdsanstalter minskade successivt 
fram till år I 977, vilket medförde att ett stort antal anstalts
platser lades ned. 

Ar K riminalvårdsanstalter Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nyintagna Högsta beläggningden I okt 

---------------------------------------------------------
1977 10 521 3 330 776 16 168 
1978 11 208 3 479 832 16 298 
1979 l l 414 3 601 887 15 741 
1980 12 272 3 603 I 003 15 750 
1981 13 346 3 750 l 099 16 612 
1982 13 835 3 783 108 17 767 
1983 15 177 4 137 102 14 092 
1984 14 647 3 669 916 12 200 
1985 I 3 535 3 655 981 I I 677 1 

Preliminär uppgift, som på grund av eftersläpning regist-

reringen kan vara något för låg. 

Under åren 1978 - 1983 har intagningarna i kriminalvårds
anstalterna ökat kraftigt. Köproblem har uppstått under vissa 
perioder då antalet tillgängliga platser inte har räckt till. Den 
I juli 1983 genomfördes den s.k. halvtidsfrigivningen. Medel
beläggningen minskade därmed med ca 350 platser under bud
getåret 1983/84 jämfört med föregående budgetår. 
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Justitiedepartementet har i samarbete med kriminalvårdsstyrel
sen studerat metoder för beräkning av behovet av anstalts
platser inom kriminalvården på kort och lång sikt. En metod 
för bedömning av behovet på fem års sikt har redovisats· i 
SARI rapport 1983: 1 Beläggningen vid kriminalvårdsanstalter 
sett i ett medelsiktigt tidsperspektiv. Med utgångspunkt från 
denna metod har behovet för den närmaste femårsperioden 
beräknats i departementet. Beräkningarna visar en i stort sett 
oförändrad trend för den genomsnittliga anstaltsbeläggningen 
under den närmaste femårsperioden. 

Diagra~ 1 B.laggningen p~ an•lall•rna 1981/82-1985/86. 
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3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

3.1 Olika typer av åtgärder 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt be

roende på syftet med indelningen. För en beskrivning av hur 
resurserna fördelas mellan olika ändamål kan en gruppering 
göras på följande sätt. 

F ärebyf{gande åtgärder riktade mot personer som inte är före
mål för rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här 
fråga även om sådana åtgärder som är avsedda att förbättra 
miljön i samhället i förebyggande syfte. Åtgärder av detta slag 
ankommer främst på andra än rättsväsendets myndigheter, bl.a. 
skolväsendet och socialtjänst- och arbetsmarknadsmyndighe
terna. 

Övervakning av regele/terlevnaden. Den syftar till att dels 
förhindra brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens över
vakande verksamhet. Gruppen omfattar även exempelvis tull
och beskattningsmyndigheternas kontroll av att straffsanktio
nerade bestämmelser inom deras resp. verksamhetsområden 
efterlevs. 

Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet som 
krävs för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

i·erkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma 

i kriminalvården. Även andra organ har uppgifter på området, 
t.ex. exekutionsväsendet i fråga om böter. 

Rehahtliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till 
att ge personer som har begått brott bättre förutsättningar 
för anpassning i samhället. Åtgärder av detta slag vidtas av 
kriminalvårdsmyndigheterna och av organ inom socialvårds-. 
Jrbetsmarknads- och utbildningsområdena. 

Utvecklingsarhete som är direkt målinriktat mot problem som 
rör :itgärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är 
dock inte möjligt att presentera en fullständig beräkning av 
kostnaderna för åtgärder av detta slag. Förutom inom justitie
departementets område satsas stora resurser inom annan 
statlig verksamhet som, åtminstone delvis, har till syfte att 
förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, landsting och 
näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. 

Kostnaderna inom rättsväsendet för åtgärder mot brott, dvs. i 
fö1sta hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna 
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domstolarna och kriminalvård·~n, har emellertid kunnat beräk
nas. 

De har fördelats på de tidigare berörda åtgärdsgrupperna. I 
vissa fall har schabloner an vänts eftersom beräkningsunderla
get är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillstånds
givning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär 
kan ses som ett led i samhällets åtgärder mot brott. Hit hör 
också åklagarväsendets och kriminalvårdens funktioner liksom 
den del av domstolsväsendets verksamhet som rör brottmål. 
Den del av anslagen inom rättsväsendet som är avsedd för 
åtgärder mot brott uppgår till 7 ,5 miljarder kr. för budgetåret 
1986/87. I figur 1 är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. 
Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departemen
tet och statliga kommitteer eller anslag för byggnadsverksam
het. 

Som framgår av figur 1 uppgår kostnaderna för förebyggande 
~itgärder till drygt 76 milj.kr. Största posten utgör kostnaderna 
för polisens undervisning i ;kolorna i lag och rätt samt i 
trafik. Hit hör också BRA:s verksamhet utom den rena forsk
ningen och utvecklingen. I detta sammanhang bör framhållas 
att kostnaderna för brottsskadenämnden inte till någon del har 
medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervak
ningsverksamhet och beräknas kosta 3 071 milj.kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder 
i brottm:ilsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åkla
garväsendet samt domstolarna. Av beloppet 2 550 milj .kr. faller 
I 790 milj.kr. på polisväsendei:, 275 milj.kr. på åklagarväsendet 
och 485 milj. kr på domstolsväsendet, inklusive rättshjälps
kostnader. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har 
redovisats som verkställandet av påföljder och rehabiliterande 
åtgärder. Denna grupp av kostna11er beräknas till I 795 milj.kr. 

Det utvecklingsarbete inom departementets område som tar 
sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 16,2 
milj.kr., varav omkring 10 milj.kr. avser anslag till brottsföre
byggande rådets (BRÅ:s) verksamhet. I beloppet ingår inte den 
forskning eller annat utvecklingsarbete som bedrivs i departe
mentets kommitteer. 

I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för 
rättsväsendets åtgärder mot brott ökat med I 0, 9 procent. 
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Förebyggande 

åtg~rder 

76 milj. kr. 

Utvecklingsa<bete 

16,2 m;\j. kr. 

Övervakning av 

regelefterlevnaden 

3 071 milj. kr. 

Verkstallande av 

påföljder och 

rehabiliterande 

åtgarder 

1 795 milj. kr. 

Brottsutredning 

och andra åtgärder 

i brottmålsfödarar.det 

2 550 milj. kr. 

Fig. /: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedeparte
mentets område budgetåret 1986/87. 

3.2 Personalresurserna 

Den I januari 1965 då polisväsendet förstatligades var antalet 
polismanstjänster 11 700 och antalet tjänster för övrig perso
nal i polisväsendet 2100. Motsvarande siffror för budgetåret 
1984/85 var 16 200 resp. drygt 4800. Antalet polismanstjänster 
har alltså ökat med över 4 000 efter förstatligandet. För att 
få en bild över den faktiska utvecklingen i fråga om personal
läget måste man emellertid ta hänsyn till en rad faktorer. En 
av dessa är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i årsarbetskrafter 
har omkring 2 200 polismanstjänster fallit bort sedan förstat
ligandet på grund av arbetstidsförkortning. 

Utbildningsverksarnheten har ökat kraftigt sedan år 1965. Det 
finns emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela 
perioden efter förstatligandet. 

De uppgifter som har återgetts nu ger vid handen att resurs
förstärkningen sedan år 1965 har varit begränsad när det 
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gäller personal som är tillgänglig för faktisk polistjänstgöring. 
Samtidigt måste naturligtvis beaktas att polisens arbete i hög 
grad har underlättats genom att utrustningen och utbildningen 
har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som har 

. skett genom att uppgifter i stor utsträckning har flyttats över 
till administrativ personal har också haft betydelse. Ett annat 
led i utvecklingen som bör nämnas är de större bevaknings
företagens kraftiga expansion under början och mitten av 
1970-talet. 

Polismansutbildningen har ändrats fr.o.m. hösten 1985. En 
polisaspirant genomgår nu under fyrtio veckor en grundlägga
nde utbildning, den s.k. grundkurs I, vid polishögskolan i 
Ulriksdal. 

Därefter följer ett och ett halvt års praktiktjänstgöring i 
polisdistrikt. Vidare skall en praktik i'nom något annat sam
hällsområde ingå i praktiktjänstgöringen. 

l direkt anslutning till praktiktjänstgöringen följer en påbygg
nadskurs om 20 veckor, grundkurs Il, vid polishögskolan i 
Ulriksdal. 

l följande sammanställning ang;es personalläget inom polisen. I 
tredje kolumnen i sammanställningen anges antalet polisaspi
ranter som har slutat sin utbildning men som inte har erhållit 
tjänst på s.k. personaltablå. 

Sammanställning över personallä!';et m.m. vid polisväsendet 1986-11-1)3 

(polispersonal utom chefskarriäre11) 

-----------------------------·---------------------------------
Antal Antal Polisasp Rekry- Praktiktjg vid 
tjänster vakanser med full- terings 

inkl. gjord ut- kader Krim Ordn S:a 
omsätt- bildning avd avd 
ningsva- men Jtan 
kanser tjänst (3)-(2)= 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sthlms pd 2 997 141 251 + 110 51 58 109 
Gbgs pd I 381 9 177 + 168 4 40 44 
'.vfalmö pd 907 36 61 + 25 13 28 41 
Övriga pd 10 642 222 825 + 603 70 135 205 

Summa 15 927 408 I 314 + 906 138 261 399 
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Antalet anställda inom åklagarväsendet har ökat i begränsad 
utsträckning efter förstatligandet år 1965. Antalet tjänster är 
nu drygt l 200, varav ca 640 är åklagartjänster. 

'.\lär det gäller de allmänna domstolarna saknas en löpande 
redovisning som visar hur stor del av personalresurserna som 
tas anspråk för brottmålen. Stickprovsundersökningar har 
emellertid lett fram till att denna andel är omkring 35 pro
cent. Även om uppgifter saknas om hur andelen har förändrats 
under de senaste tio åren är det sannolikt att variationerna 
inte har varit särskilt stora. Antalet tjänster vid de allmänna 
domstolarna är nu omkring 4 400, varav omkring 1 000 dorr.ar
tjänster. 

Kriminalvården har nu drygt 5 700 tjänster. Av dessa är om
kring 4 600 placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 
750 inom frivården. Under den senaste tioårsperioden har 
kriminalvården tillförts drygt 900 tjänster. Av dessa har om
kring 27 5 placerats inom frivården. Antalet lekmannaöverva
kare inom frivården uppgår f.n. till omkring 6 700. 
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Register 

Sid. 
I (hersikt 

ANDRA llUVUDTITEL'i 
3 I Ltl!,tiftninl!sfr<tl!Or 

I li , Atg:irdcr m'ot hr:,tt 
311 .1 Hudgctforsl:igcts hun1dsakliga inriktning 

A. Justitiedepartementet m. m. 

31 Statsr:"1dsbcredningcn 
31 Justitiedepartementet 
32 Utredningar m. m. 
J~ Extra utgifter 
.\2 lnf<Jrmation <Jlll lagstiftning m. m. 

B. Polis\·iisendet 

41 Rikspolisstyrelsen 
45 Polisverksamheten rörande brutt mot rikets 

siikerhet m. m. 
45 Statens kriminaltekniska lahor:Horium 
47 Lokala polisorganisationen 
51 Utrustning m. m. for polisviiscndct 
.'iJ Undcrh<°ill och drift av motorfc.rdon m. m. 

Summa 

54 Cierncnsam kontorsdrift rn. m. inom kvarteret Kronoberg 
55 Diverse utgifter 
56 Ryggnadsarbeten för polisv:isendet 

C. Aklai.:arviiscndet 

5X Riks<!klagaren 
5<) Aklagarmyndighcterna 

0. nomstolsväsendct m. 111. 

62 Dnmstolsvcrket 
64 Allm:inna domstolarna 
71 Allmiinna förvaltningsdomstol<m1a 
74 Bosta<lsdomstolen och hyrcsniimnderna m. m. 
75 Utrustning till domstolar m. m. 
76 Byggnadsi.trbetcn för dnmstolsviiscndet 

• Beriiknat belopp. 

Summa 

Summa 

Summa 

AnsLig kr. 

18 5911 (100 
34 771 I)()() 

21 DOOilO 

I 200 000 
X 111 Of)O 

76 901 000 

532 529 ()()() 

• 163 199 ()I)() 

22 30::1 IJll(J 
4 95.3 784 uoo 

188 786 uuo 
11 J 024 ()()() 

I 000 
4 321 000 
9 6kO oon 

5 987 632 000 

12 5011 0011 
295.'i16 ()I)() 

308 016 000 

44 161 ()()() 
I 068 354 i.lOll 

343 29.3 000 
J9 2% ()()() 
14 911) 000 
30 000 000 

I 540 014 000 
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E. Kriminahårdcn 

7X Krimin<ildrdsstyn?hen 
79 KriminalvC1rdsa11stalterna 
SX l-ri\:'1rden 
X'> l\laskin- PCh \L'rktygsutrustning in. m. 
<)(I Fng:'111gs:1nska!Tning a\· inn::ntarier m. m. 
<JO Uthildning av pl!rSl11ial m. Il. 
lJ I llyggnadsarhetrn för kriminal\ ;'irden 

F. Rättshjälp m. 111. 

lJ:i R:itlshj:ilpskoslnadn 
<J6 RiittshjiilpsniimrHkrna 
l)7 All111iinn:1 a<hnkathyder: L.:ppdragS\L'l'ksamhL'l 
<Jl) All111ii1111a ad\·okathyder: Drifthidrag 
l)lJ Vi>'a dPmswlskostnadn m. 111. 

I 1111 Di\ cr;.e kl1st11ad<.:r for riiltsdsendet 

(;. (hriga myndigheter 

111 I .luslitickanskrn 
I 112 I ).itai nspckti<ll1e11 

Summa 

Summa 

1115 Brothfiird)\ gga ndt:: ri1tkt: Fön·altni ngskt.lstnadcr 
1117 Brllttsfiirc:hyggande r:hkl: L.:t\·c·cklingskoslnadc:r 
107 Bokföring:sniirnnden 
I OlJ Br(l(tsskadeniirnndcn: Förvaltningskoslnader 
110 Brnttsskadeniimnden: frS:ittning för skador p:'1 

grund :I\' brott 

H. Oh-crse 

112 S\cnsk författningssamling 
112 Bidrag till utgi\ande a\ litteratur på 

fiirvaltningsriittens cHnr:!de 
I 12 Bidrag till \issa internationella 

,;amrnanslutningar m. m. 
113 Stöd till politiska partic·r 
11.I Allrniinna \'al 

Summa 

Summa 
Summa för jw;titicdepartementet 

XII 8411111)0 
I 54lJ 946 OIHI 

233 15.111111.1 
14 SllO 01111 
10 150 ()(111 
IS <)<J:\ tltlll 
29 uun 01H1 

I 933 8821100 

259 ()()() (){)() 
X X41 11110 

I lllHI 
2 405 ()(Il) 

42 400 ()1111 
11 iH1011110 

3B 647 0110 

3 175 111111 
I 01111 

7 775 (l(J(I 

3 X41 01111 
2 7)(1 ()()() 

2 X I R 111111 

7 400 ()()() 

27 766 000 

6 lJ6() ()()() 

511 onn 

2 4011 (11)0 
95 soo nno 
27 122 (j()(I 

132 032 000 
10 J29 890 000 
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Bilaga 5 till budgetpropositionen 1987 

Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) 

Översikt 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör för
hållandet till och överenskommelser med andra stater, utrikeshandel och 
exportfrämjande, Sveriges deltagande i FN och andra internationella orga
nisationer, svenska insatser i det internationella utvecklingssamarbetet, 
nedrustningsfrågor, nordiskt samarbete, kontroll av tillverkning och utför
sel av krigsmateriel, information om Sverige i utlandet, kulturutbyte samt 
skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder. Dessa ären
den spänner över ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, bi
ståndspolitisk, ekonomisk, kommersiell, rättslig, social, humanitär och 

kulturell natur. 
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 116 lönade 

utlandsmyndigheter (ambassader, delegationer och konsulat) och 423 olö
nade konsulat. Under departementet sorterar bl. a. styrelsen för internatio
nell utveckling (SIDA), Beredningen för Internationellt Tekniskt Samarbe
te (BITS), kommerskollegium, exportkreditnämnden, importkontoret för 
u-landsprodukter. Sveriges exportråd och handelssekreterarna samt 
Svenska institutet. Andra statsunderstödda organ såsom Stockholms inter
nationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). utrikespolitiska institutet och 
Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet erhåller anslag över 
tredje huvudtiteln. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget präglas budgetförslaget av 
restriktivitet. Huvudförslaget har tillämpats med bara enstaka undantag. 
Biståndsramen ligger kvar på I % av bruttonationalinkomsten (BNIJ. 

Utrikespolitik m. m. 

Den internationella utvecklingen präglas alltjämt av spänningsförhållandet 

mellan stormaktsblocken. Detta är särskilt allvarligt mot bakgrund av den 
fortsatta kapprustningen. framför allt på kärnvapenområdet. Vårt eget 
närområde har i ökande grad berörts av denna utveckling. 

Stormakternas motsättningar får återverkningar också på olika regionala 
konflikter. Dessa drabbar oftast länder som redan har stora problem i form 
av underutveckling. skuldkriser och omfattande miljö- och svältkata

strofer. 
Samtidigt som vi i Sverige vill bevara och utveckla vårt eget samhälle, 

1 Riksdagen /986i87. I sam/. Nr IVO. Bilaga 5 
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söker vi utåt medverka i de internationella strävandena för en säkrare och 
mer rättvis värld. Vi varken kan eller vill isolera oss från vår omvärld. 

Sveriges säkerhetspolitik utforma:> i ett samspel mellan utrikespolitiken i 
vid mening och försvarspolitiken. Huvudlinjen utgörs av neutralitetspoliti
ken, som innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Vår 
aktiva utrikespolitik syftar till avspänning, internationell nedrustning och 
fredlig utveckling. Denna politik understöds av ett starkt folkligt engage

mang för fred och nedrustning. 
I årets budgetproposition har de anslag som berör nedrustnings- och 

säkerhetspolitiska frågor sammanföns till littcra F. Nedrustnings- och sä
kerhetspolitiska frågor m. m. för att ge en samlad bild av de svenska 
åtgärderna inom detta område. 

Vårt medlemskap i Förenta nationerna (FN) och de förpliktelser detta 
medför utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Genom ett aktivt delta
gande i FN-arbetet söker Sverige främja FN:s möjligheter att bidra till en 
fredlig utveckling och till att undanröja missförhållanden och orättvisor i 
världen. Sverige verkar för ett stärkt FN och för respekt för folkrätten och 
de mänskliga rättigheterna, stödjer avspännings- och nedrustningssträvan
dena samt framhåller utvecklingsfrågornas och det internationella miljö
vårdssamarbetets betydelse. 

Folkrätten intar en viktig plats i svensk utrikespolitik. Inom departe
mentet handläggs en stor mängd frågor på detta område såsom mänskliga 
rättigheter, havsrätt, miljörätt, rymdrätt och humanitär rätt. Förhandlingar 
förs och avtal ingås såväl med enskilda länder som multilateralt (t. ex. inom 
FN och Europarådet). Frågorna om mänskliga rättigheter får ökad bety
delse, och Sverige förväntas aktivt ~.tödja det arbete som bedrivs på detta 
område, bl. a. av flera ideella organisationer. Omfattande uppgifter vilar på 
departementet i fråga om internatiDnell riittshjiilp såsom utlämning för 
brott och lagföring i hemlandet. Ä.rendcn rörande bistånd till svenska 
medborgare. som hamnat i nödsituation utomlands, har ökat och har blivit 
mera komplicerade. De kräver betydande resurser både vid utlandsmyn
digheterna och i departementet. Detsamma gäller ärenden rörande utlän
ningar. såsom viseringar, uppehålls- och arbetstilbtånd och utredningar i 

flyktingärenden. 
Den svenska utrikespolitiken kräver aktiva insatser på en rad områden. 

Vår alltmer internationaliserade värld kommer iiven fortsättningsvis att 
ställa ökade krav pft våra utrikespolitiska insatser. 

Biståndspolitik 

Sveriges del i det internationella bistilndssamarbetet uppgår till 1 % av 

bruttonationalinkomsten (8NI). För budgetåret 1987/88 innebär detta att 
9 ~70 milj. kr. av statsbudgeten avsätts för internationellt utvecklingssam
arhete. Beloppet innebär en ökning med 930 milj. kr. jilmfört med inneva
rande budgetår. I den internationella biståndsstatistikcn iir det fortfarande 

bara fyra länder, Sverige, Danmark. Nedaländerna och Norge, som upp

n?1tt FNs utbetalningsmål om 0.7 % av BNI. För de västliga industrihinder

na redovisas ett minskande bistånd i förhållande till ländernas HNI. 
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Sverige tillhör de länder som ger störst bidrag till multilateralt bistånd. 

Av det totala svenska biståndet går knappt en tredjedel till internationella 

biståndsprogram. Stora ökningar.föreslås för bidragen till FN:s utveck

lingsprogram (UNDP), FN:s barnfond !UNICEF), FN:s befolkningsfond 

(UNFPA) samt världsbanksgruppen. 

flyktingsituationen i världen fortsätter att inge oro. Sverige lämnar ett 

omfattande och ökande stöd till flyktingar som behöver skydd och bistånd. 

Stödet lämnas bl. a. genom FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och FN:s 

hjälpprogram för palestinska flyktingar (UNRW A) samt genom ett stort 

antal enskilda organisationer. 

Inom det bilaterala samarbetet ligger tyngdpunkten på ett långsiktigt 

utvecklingssamarbete med Sveriges 17 biståndsmottagarländer. Inom 

tandprogrammen ges särskild vikt åt jordbruk och landsbygdsutveckling. 

Programmen har dessutom anpassats till den ekonomiska kris som flertalet 

u-länder befinner sig i. Upprustning. underhåll och drift av olika befintliga 

industrier och anläggningar prioriteras framför nyinvesteringar. Katastrof

bistånd, regionala insatser och stöd genom folkrörelser och andra enskilda 

organisationer är andra centrala inslag i det bilaterala samarbetet. 

Sveriges bistånd bygger på de fyra biståndspolitiska målen: resurstill

växt, ekonomisk och social utjämning. ekonomisk och politisk självstän

dighet samt demokratisk samhällsut veckling i mottagarHinderna. Dessa 

fyra mät kan inte tillgodoses inom samtliga biståndsinsatser. Oftast är ett 

eller ett par av rnälen viigledande för ett projekt eller program. Ökad vikt 

bör fästas vid arbete med demokratimålet, vilket snarare bör ses som en 

önskviird rördseriktning iin ett närliggande slutmt1l. Sverige ger sannolikt 

r..:dan i dag mer än flertalet andra givarländer stöd till insatsc.:r och program 

som befrämjar den demokratiska samhiillsutveckling i världen. 
Miljöproblemen i u-länderna växer. Det finns en ökad insikt om att 

miljöförstöringen i u-länderna har delvis andra orsaker än i i-länderna. 

Ansvaret för u-ländernas politik för att bevara och förbättra miljön ligger 

dock på u-länderna själva. Alla möjligheter bör tas till vara att i det 

bilaterala samarbetet och i internationella organisationer verka för att öka 

de enskilda u-ländernas medvetenhet om miljöaspekternas betydelse i 

utvecklingen. U-ländcrna själva måste på sikt beakta miljöfrågorna som 

självklara inslag i den nationella planeringen. 

Situationen för kinderna i södra Afrika fortsätter att förvärras. Finan

siella problem, minskad export. minskat bistånd och snabbt växande be

folkning gör att situationen i regionen är kritisk. Till detta kommer den 

politiska krisen i regionen och Sydafrikas sabotage och destabiliseringsåt

giirder som särskilt drabbar länderna som omger Sydafrika. En mycket 

stor andel <iv det wenska biståndet, 43 %, g:l.r redan i dag till liinder i södra 

Afrika. Bisti\nckt sker dels genom direkt hilakralt land samarbete och dels 

gen1rn1 regionala insatser inom Southern African Developrnent Coordina

tinn Confercnce (SADCCJ. Vidare ges ett omfattande humanitärt stöd 

samt katastrolbist[u1d. Betydande ökningar av bist{1ndet till denna region 

föreslås för budgetfaet 1987 /88. 
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Handelspolitik 

Den svenska exporten utvecklas fortsatt gynnsamt. Handelsbalansen visar 
ett betydande överskott: för år 1985 uppgick det till 16 miljarder kr. och för 
år 1986 beräknas överskottet till ca 34 miljarder kr. Denna gynnsamma 
utveckling förminskar emellertid inte angelägenheten om att uppnå en 
långsiktig balans i utrikesbetalningarna, med fortsatta stora ansträngningar 
från näringslivet och samhället för att öka exporten. 

Regeringens ansträngningar för att förstärka det västeuropeiska samar
betet inom handel och ekonomi samt forskning och utveckling fortsätter. 
Frihandelsavtalen mellan Sverige och Europeiska gemenskaperna (EG) 
fungerar väl. I takt med att EG har visat ett allt mer stigande intresse av att 
utvidga och utveckla kontakterna med länderna inom Europeiska frihan
delssammanslutningen (EFT A) har EFT A:s roll i detta sammanhang blivit 
allt viktigare. En viktig komponent i samarbetet inom Västeuropa har varit 
tillkomsten av EU REKA-samarbetet. där såväl EG- som EFT A-länderna 
deltar. 

För ett litet och utrikeshandehberoende land som Sverige är det av 
avgörande betydelse att kunna avsätta varor och tjänster på utlandsmark
naderna med ett minimum av hinder. Mot denna bakgrund är det synnerli
gen betydelsefullt att medlemsländ•~rna i Allmänna tull- och handelsavtalet 
(GATT) i september 1986 fattade ett enhälligt beslut om att lansera en ny 
multilateral förhandlingsrunda. Drnna s. k. Uruguay-rundan kommer att 
bidraga till att stärka motståndskraften mot de starka protektionistiska 
strömningar, som fortfarande finns i många länder. 

Att utveckla Norden som hemmamarknad är ett av huvudmålen för 
samarbetet mellan de nordiska regeringarna. Särskild vikt läggs vid att 
avveckla icke-tariffära handelshinder. Ett förslag i detta syfte från Nordis
ka ministerrådet kommer att presenteras vid Nord i ska rådets session 1987. 

Syftet med den svenska tekopolitiken är att skapa en på sikt livskraftig 
industri som kan stå på egna ben och för vilken handelspolitiska skydds[1t
gärder lir obehövliga. Under ännu en tid måste dock extraordinära insatser 
till stöd för tekoproduktionen bibehållas. Den svenska industrin bör alltså 
förbereda sig på ett läge där den internationella konkurrensen på den 
svenska marknaden blir mer intensiv. 

Den svenska Sydafrika-politiken har skärpts ytterligare under år 1986. 
Bl. a. som ett resultat av de åtgärder som har införts i detta avseende -
såsom förbud mot införsel av jorc::bruksprodukter från Sydafrika - har 
handeln med Sydafrika kraftigt reducerats. 

Med hänsyn till kravet på långsiktig balans i utrikesbetalningarna före

sHis den exportfrämjande verksamheten, som bedrivs inom Sveriges ex

portråd, handclssekreterarna och utrikesförvaltningen. under budgetåret 

1987/88 erhålla ca 232 milj. kr. 

Sverigeinformation 

för information om Sverige i utlandet anvisas medel för informationsvcrk

samhet som bedrivs i första hand av utrikesdepartementet, Svenska insti

tutet och Sveriges Riksradios utlandsprogram. 
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Regeringen avser senare lägga fram förslag om målsättning och ny 
inriktning för Sveriges Riksradios utlandsprogram på grundval av det 

betänkande som lagts fram av den särskilda utredningsman som tillkallats 
av chefen för utrikesdepartementet. 

En översyn av riktlinjerna för det allmänna informations- och kulturut
bytet med utlandet har påbörjats. Översynen beräknas bli klar under 

budgetåret 1987 /88. 

Utrikesförvaltningen 

Den internationella utvecklingen under senare år har understrukit Sveriges 
beroende av omvärlden. I detta läge ställs allt större krav på utrikesförvalt

ningens organisations- och personalutveekling. 
Inom ramen för ett långsiktigt besparings- och rationaliseringsarbete 

omprövas ständigt resursanvändningen. En rad reformer och utredningar 
de senaste åren har inriktats på att höja förvaltningens effektivitet. Av 
särskild betydelse i detta sammanhang är förvaltningens administrativa 
utveckling och införandet av datorstöd i verksamheten. 

Förändringar. nedläggningar, minskningar och nyetableringar har under 
senare år berört flera utlandsmyndigheter. Under innevarande budgetår 
har en ambassad inrättats i Oman och en delegation upprättats i Wien vid 
det tredje uppföljningsmötet med den europeiska säkerhets- och samar
betskonferensen (ESK) som inleddes i november 1986. 

Sammanställning 

Förslag till anslag inom utrikesdepartementets verksamhetsområde fram
går av följande sammanställning. I årets budgetproposition har flera anslag 
upptagits under andra littera än föregående år. En sammanställning som 
även inkluderar förändringstal skulle därför bli missvisande. Beloppen har 
avrundats och anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1986/87 1987/88 

A. Ctrikesdepartementet 
m. m. l 152,6 

B. Bidrag till vissa 
internationella 
organisationer 310,6 

c. Internationellt ut-
vecklingssamarbete 9 680,3(1) 

D. Information om 
Sverige i utlandet 
m. m. 97,3 

E. utrikeshandel och 
exportfrämjande 338,3 

F. Nedrustnings- och 51,6 
säkerhetspolitiska 
frågor m. m. 

Totalt för utrikes-
departementet 10 673, 1 11 630, 7 + 957,6 

(lJ Exkl. avräkningar (189, 6 milj. kr. l för biståndsändamål under andra 
anslag. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

5 



Utrikesdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Andersson såvitt avser frågorna under littera A 
punkterna 1-7, 9--13, B punkterna I. 3 och 8. D och F; 
statsrådet Hellström såvitt avser frågor under littera A 
punkt 8 och B punkt 2; 

statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågor under littera C; 
statsrådet Gradin ~.åvitt avser frågor under littera B punk
terna 4-7 och E. 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

Utrikespolitik 

På det politiska området kännetecknas den internationella utvecklingen 
alltjämt av misstro mellan de ledande stormakterna Förenta staterna och 
Sovjetunionen. Även om dialogen mellan dessa nu återupprättats och 
förhandlingar pågår i Gencve orr. centrala nedrustningsfrågor. kvarstår 
spänningsförhållandet mellan stormakterna och deras resp. militäral
lianser. Dessa motsättningar får återverkningar också på många andra 
internationella problem. De återspeglas inte minst i de regionala konflik
terna i flera delar av världen. De försvårar också försöken att finna globala 
lösningar på de stora ekonomiska problem som slår mycket hårt mot tredje 
världens länder. Särskilt allvarliga blir dessa stormaktsmotsättningar mot 
bakgrund av den fortsatta utvecklingen på kärnvapenområdet. Även kapp
rustningen i fråga om konventionella vapen inger oro. Motsättningar mel
lan stormaktsblocken kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid, 
vilket i sin tur medför ett rustningsläge på hög nivå. 

Mot denna bakgrund har under de senaste åren utvecklats ett antal 
regionala kriser, som i sig varit allvarliga, men som dessutom inneburit en 
risk för spridning och stormaktsengagemang. En viss tendens kan dock 
förmärkas till att Förenta Staterna och Sovjetunionen söker förhindra att 
regionala konflikter leder till verkligt allvarliga motsättningar dem emellan. 
I Mellanöstern, där kriget varit ständigt närvarande eller överhängande, är 

den israelisk-palestinska frågan all1jämt ett grundläggande problem. Ingen 

förbättring av den tragiska situationen i Libanon har kunnat skönjas. I 

samma region utkämpar Irak och Iran sedan mer än sex år ett för båda 

staterna förödande krig. Ungefär '.ika länge har den sovjetiska interven

tionen i Afghanistan pågått och lett till stora förluster i människoliv och 
svåra flyktingproblem. Även den långvariga konflikten i Kampuchea har 
förorsakat stora flyktingströmmar, en utveckling som kan förmodas fortgå 

så länge som den vietnamesiska militära närvaron fortsätter. 

Även på andra håll pågår konflikter, på vilka man inte skymtar något 

snabbt slut. I Sydafrika har situationen förvärrats. Den sydafrikanska 
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regeringen visar ingen vilja att avskaffa apartheidsystemet. Det interna 
förtrycket har skärpts, samtidigt som de militära och ekonomiska påtryck
ningarna mot grannländerna ökat. Konflikterna i Centralamerika måste 
lösas via förhandlingar. Problemens grundorsaker är ekonomiska och soci
ala missförhållanden. I hela Latinamerika har de ekonomiska problemen 
förvärrats av den djupgående skuldkrisen. 

Alltjämt gäller att misstron mellan stormakterna får en särskilt allvarlig 
dimension för den händelse kriser och konflikter utvecklas i Östeuropa. 
Den latenta spänningen mellan sovjetiska krav och nationella aspirationer 

kvarstår. 
Frågan hur dessa problem handhas blir också avgörande för tredje 

världens utveckling. Sprängkraften i de missförhållanden och obalanser 
som råder där är mycket stor. Deras humanitära dimensioner berör oss 
starkt. Miljö- och svältkatastroferna i Afrika under 1980-talet är de mest 
omfattande i modern tid. Kombinationen av minskad livsmedelsproduk
tion i flera afrikanska länder, snabb befolkningstillväxt och urbanisering 
kan komma att ställa många länder inför mycket svårlösta samhällspro
blem. 

Såväl krigssituationer som en okontrollerbar samhällsutveckling får 
många negativa följdverkningar, såsom eftersättande av grundläggande 
mänskliga rättigheter, flyktingströmmar och uppkomsten av politiska yt
terlighetsriktningar. 

Den svenska säkerhetspolitikens mål är att i former som vi själva väljer 
bevara nationellt oberoende och fred. Detta innebär att vi inom våra 
gränser vill värna och utveckla vårt samhälle i alla hänseenden efter våra 
egna värderingar. Utåt vill vi verka för internationell avspänning och 
fredlig utveckling och därmed minska riskerna för att Sverige dras in i krig 
och konflikter. I det syftet blir målet att bidra till fortsatt lugn och stabilitet 
i Norden av särskild vikt. 

Sveriges säkerhetspolitik utformas väsentligen i ett samspel mellan utri
kespolitiken i vid mening och försvarspolitiken. Huvudlinjen i denna poli
tik är neutralitetspolitiken, dvs. alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig. Vår aktiva utrikespolitik syftar till avspänning, internationell nedrust
ning och fredlig utveckling. 

Sveriges säkerhet är i hög grad beroende av den internationella utveck
lingen i stort, särskilt utvecklingen i närområdet. Detta gäller inte minst i 
ett läge då det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets strategiska 
betydelse ökat. Detta ställer större krav på vårt underlag för säkerhetspoli
tiskt inriktade analyser och beslut. 

Nordeuropas och Nordatlantens ökade strategiska betydelse har bl. a. 
yttrat sig i en alltmer omfattande spanings- och övningsverksamhet i områ
det. Svenskt territorium har utsatts för upprepade, allvarliga kränkningar. 
Kraven på kvalificerad analys av olika fredstida hot mot Sveriges säkerhet 
kvarstår. 

Vår strävan att bidra till ansträngningarna att nedbringa spänningarna 
mellan de ledande militärmakterna och minska rustningarna utgör i dag en 
viktig del av den svenska utrikespolitiken. Denna strävan syftar till en syn 
på säkerhet och samarbete där det gemensamma intresset av fred och 
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mänsklig överlevnad samt ekonomisk och social utveckling ställs före ett 
säkerhetsbegrcpp som syftar till säkerhet endast för enskilda länder på 
andra länders bekostnad. Den svenska utrikespolitiken verkar därför för 
utvecklingen av ett brett bilateralt ·~ch multilateralt samarbete på många 
områden. Tillgången på erfaren och kompetent diplomatisk och teknisk 
expertis har varit och förblir en nödvändig förutsättning för att förverkliga 
denna politik. 

Kärnvapenfrågorna intar en central plats i vår nedrustningspolitik. Detta 
är självklart med tanke på att kärnvapnen utgör ett hot mot mänsklighetens 
överlevnad. Inom femkontincntinit:iativet verkar Sveriges statsminister, 
tillsammans med stats- och regeringschefer från ytterligare fem nationer, 
för ett heltäckande provstopp och för att hejda en kapprustning i rymden. 
Vid nedrustningskonferensen (CD) har Sverige, ofta i samarbete med 
alliansfria stater, lagt fram förslag som syftar till att förhindra en accelere
rande kärnvapenkapprustning och i stället få till stånd väsentliga reduk
tioner av arsenalerna. Sverige verkar också aktivt inom FN:s ram för bl. a. 
förslag om frysning av kärnvapen och ett fullständigt provstopp. Särskild 
uppmärksamhet ägnas möjligheterna att övervaka ett provstopp. Även i 
FN och CD arbetar Sverige för att få till stånd avtal som förhindrar en 
hotande kapprustning i rymden. Under år 1987 kommer Sverige, som 
ordförandenation, att göra ytterligan: ansträngningar för att påskynda för
handlingarna i CD om ett totalförbud mot kemiska vapen. 

Sverige fortsätter att verka för en kärnvapenfri zon i Norden. Syftet med 
zonen är att förbättra de nordiska ländernas säkerhet. Samtidigt skulle den 
utgöra ett bidrag till strävandena att minska kärnvapnens roll i Europa. 
Sverige stöder vidare förslaget om en korridor fri från slagfältskärnvapen i 
Centraleuropa. Upprättandet av en sådan korridor skulle höja kärnvapen
tröskeln och utgöra en förtroendeskapande åtgärd. 

Sverige är värd för den första fasen av konferensen om förtroende- och 
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa. Denna konferens 
ingår som ett viktigt led i arbetet inom den Europeiska samarbets- och 
säkerhetskonferensen (ESKJ, vars huvudmål är att stärka fred, säkerhet 
och samarbete samt främja mänskliga rättigheter. Stockholmskonferen
sens resultat har avrapporterats till ESK:s tredje uppföljningsmöte som 
inleddes i Wien den 4 november 1986. En svensk delegation har inrättats i 
Wien för den tid som detta möte pågilr. 

Sveriges engagemang i freds- och nedrustningsfrågor åtnjuter ett starkt 
folkligt stöd i vårt land. Det unders·:öds av fredsorganisationer, kyrkor, 
fackliga, politiska och andra organisationer. 

Med hänsyn till den betydelse nedrustnings- och säkerhetspolitiska frå
gor har föreslår jag att anslagen på detta område sammanförs under ett 
särskilt littera, benämnt littera F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska 
frågor m. m. 

För Sverige förblir vårt medlemskap i FN och de förpliktelser som 
åläggs staterna enligt FN :s stadga en hörnsten i vår utrikespolitik. Stadgan 
ålägger staterna att lösa internationella tvister med fredliga medel och att 
avstå från hot eller användning av våld mot en annan stats territoriella 
integritet eller politiska oberoende. Sverige deltar i den internationella 
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diskussionen om hur FN skall stärkas. FN befinner sig i en akut finansiell 
kris. Sverige medverkar i det inom FN påbörjade reformarbete som syftar 
till att finna lösningar som säkerställer FN:s effektivitet och finansiella 
livskraft. Vi anser det vara väsentligt att FN:s universella karaktär upp
rätthålls. En aktiv medverkan i FN-arbetet utgör en viktig del av den 
svenska säkerhetspolitiken. Vi fäster därför stor vikt vid att FN ges bättre 
möjligheter att fullgöra sin huvuduppgift att upprätthålla internationell fred 
och säkerhet. Vårt engagemang i FN:s nedrustningsarbete, i FN:s bi
ståndsverksamhet och uppbyggnaden av dess miljövårdsprogram, i arbetet 
för främjandet av de mänskliga rättigheterna, i FN :s fredsbevarande ope
rationer samt vårt agerande mot kränkningar av FN-stadgans principer 
utgör också uttryck härför. 

En allt viktigare uppgift är att i internationell samverkan vidta åtgärder 
för att bemästra de stora miljöproblemen såsom försurning, ökenspridning 
och skogsförstöring. Sverige deltar aktivt i detta samarbete. 

För Sverige förblir utvecklingen i Europa av central betydelse. Den 
påverkar oss ekonomiskt, kulturellt och säkerhetspolitiskt. Sverige har 
under efterkrigstiden aktivt deltagit i det europeiska samarbetet med de 
förbehåll som neutralitetspolitiken uppställer. Vi verkar aktivt för att ge
mensam säkerhet i Europa skall kunna skapas genom bilateral och multila
teral utveckling av samarbetsstrukturer på bl. a. de ekonomiska, sociala, 
kulturella och humanitära områdena mellan Europas stater och att samti
digt de militära motsättningarna minskas genom förtroende- och säker
hetsskapande åtgärder samt nedrustning. I synnerhet ter sig ett gemensamt 
europeiskt sätt att gripa sig an miljöförstöringen som nödvändigt. ESK
processen spelar i detta sammanhang en central roll. 

Den västeuropeiska integrationen fortskrider. Spanien och Portugal har 
blivit fullvärdiga medlemmar i EG. Ytterligare steg har tagits mot en 
europeisk union och för att skapa en inre marknad med ett fritt flöde av 
varor och tjänster. Vårt förhållande till EG har funnit sin form. Men 
regeringen önskar fördjupa och utveckla detta samarbete på en rad områ
den. Nyligen träffades en ramöverenskommelse med EG om vetenskapligt 
och tekniskt samarbete. 

Tillsammans med arton andra europeiska stater och EG-kommissionen 
deltar Sverige i EUREKA-samarbetet, som syftar till att genom gemen
samma satsningar förstärka den europeiska kompetensen och konkurrens
kraften på det högteknologiska området. 

Sveriges medlemskap i Europarådet är en bekräftelse på vår starka 
förankring i de västerländska demokratiska ideerna och vårt stora intresse 
för den mångskiftande verksamhet som bedrivs inom Europarådets ram. 

Den internationella terrorismen har under senare år vuxit i omfattning 
och kampen mot denna kräver ett ökat internationellt samarbete. Sverige 
stöder aktivt detta arbete inom internationella organisationer. i första hand 
FN och Europarådet. 

Folkrätten, dess tillämpning och utveckling, intar en betydelsefull plats i 
svensk utrikespolitik. Ett centralt inslag på detta område gäller skyddet för 
de mänskliga rättigheterna. Sverige arbetar i olika internationella fora för 
att förstärka det internationella skyddet för mänskliga rättigheter och 
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verkar för att dödsstraffet skall avskaffas. Ett viktigt inslag i dessa strävan
den är att utarbeta och följa upp efrerlevnaden av internationella normer 
för individens skydd. Det finns för närvarande fem FN-konventioner med 
tillhörande övervakningsmekanismer inom området för mänskliga rättighe
ter. För närvarande pågår utarbetandet av ytterligare två konventioner, en 
om barnens rättigheter och en om migrerande arbetares rättigheter. Utöver 
detta finns den europeiska konvcnhoncn om skydd för de mänskliga rät
tigheterna och de grundläggande friheterna, som gradvis har utökats med 
skydd för nya rättigheter. Inom Europarådet arbetas dessutom på en 
konvention mot tortyr som kommer att innebära längre gående förpliktel
ser än som följer av den konvention i samma ämne som antogs av FN:s 
generalförsamling hösten 1984. Andra viktiga folkrättsliga ämnen är havs
rätten med tillhörande avgränsningsfrågor, miljörätten och rymdrätten. 

Sverige ingår årligen ett antal avtal, fördrag och andra internationella 
konventioner med främmande makt·~r. Förhandlingsarbetet kräver i bety
dande omfattning en traktaträttslig medverkan. lnom ramen för det inter
nationella samarbetet på det straffrä1:tsliga området visar Sverige också ett 
stort engagemang. Det rör sig här om utlämningsfrågor och om lagföring i 
hemlandet. Stora insatser görs för all svenskar som har dömts till fängelse
straff utomlands skall kunna tas hem för att avtjäna straffet i Sverige. 
Genom utredningar om utländsk rätt och genom bistånd i arvs- och under
hållsärcnden får svenska medborgare stöd att hävda sin rätt i utlandet. 
Utrikesförvaltningen bistår även svenskar som hamnat i nödsituationer 
utomlands t. ex. sedan de råkat ut för olycksfall, sjukdom eller frihctsberö
vanden. Dessa frågor har blivit alltmera komplicerade i och med att svens
ka medborgare numera i större utsträckning förlägger sina utlandsresor 
utanför de traditionella turistmålen. Handläggningen av ärenden som rör 
utlänningar kräver stora resurser. Kalenderåret 1985 mottog utlandsmyn
digheterna nära 22 000 ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd samt 
140 000 ansökningar om visering. Den omfattande flyktinginvandringen 
medför stor arbetsbelastning för visrn utlandsmyndigheter. 

Information om Sverige i utlaildet 

Sverige är ett land som tillhör ett litet språkområde. Samtidigt är det 
svenska samhället starkt beroende av kontakter med omvärlden för sin 
fortsatta utveckling. Information om Sverig~ i utlandet omfattar en mång
fald olika kontakter och verksamheter. Syftet är att sprida kännedom om 
det svenska samhället samt väcka intresse och förståelse för Sveriges syn 

på olika samhällsfrågor. 
Informationsverksamheten gör det möjligt för Sverige att aktivt delta i 

ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika länder och kulturer. Det svenska 
kulturlivet är starkt beroende av kontakter och impulser utifrån. Forskning 
och vetenskapligt arbete förutsätter ·~tt fritt utbyte av erfarenheter. 

Det är ett utrikespolitiskt intresse att svenska ståndpunkter får gehör i 
utlandet och att Sverige finns med i den internationella dialogen. Ett 

mångsidigt person- och kulturutbyte bidrar på sikt till ökad förståelse 
mellan länder och folk. Sverigeinformationen kan vidare spela en viktig 
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roll för våra ekonomiska förbindelser och främja såväl export som turism. 
Den allmänna sverigeinformationen i utlandet tjänar därmed ett långsiktigt 

utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse. 
Det föreligger nu ett behov att se över de sedan tio år gällande riktlinjer

na för det allmänna informations- och kulturutbytet mellan Sverige och 
utlandet. Därvidlag bör en utvärdering ske av de samlade statliga insatser
na på området och av samspelet med verksamheter som inte omfattas av 
riktlinjerna, men som är väsentliga för Sveriges deltagande i det internatio
nella erfarenhetsutbytet. En särskild utredare har tillkallats för att kartläg
ga hur de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för det allmänna informations
och kulturutbytet med utlandet tillämpats i praktiken. Kartläggningen skall 
också avse hur sverigeinformationen inom övriga områden hittills funge
rat. Utredaren skall mot denna bakgrund belysa framtida behov samt 
lämna förslag till en effektivare resursanvändning genom omprioriteringar 
och omdisponeringar av tillgängliga resurser. 

En särskild utredare har i betänkandet (Ds UD 1986: 5) På våglängd med 
Sverige avgett förslag till inriktning av Sveriges Riksradios programverk
samhet för utlandet. Betänkandet har nyligen remissbchandlats. Jag räknar 
med att på grundval av utredningsbetänkandet, och efter samråd med 
statsrådet Göransson. inom kort lägga fram förslag till målsättning och ny 
inriktning av utlandsprogrammen. 

Högtidlighållande av 350-årsjubileet av den svenska kolonin i Delaware 
äger rum under år 1988. Förenta Staternas kongress har förklarat år 1988 
som "Nya Sverige-året". Förberedelserna i Sverige inför denna manifes
tation leds av en nationalkommitte med riksdagens talman som ordföran
de. De svenska insatserna samordnas av ett av staten och industrin gemen
samt uppträttat sekretariat. En omfattande verksamhet planeras i USA 
inom områden som kultur, samhällsinformation. teknik och industri samt 
idrott. 

Utrikesförvaltningen 

Sveriges internationella beroende och vår vilja att spela en konstruktiv roll 
i det internationella samfundet är grundvalen för utrikesförvaltningens 
uppgifter. Dessa finns inom utrikespolitik, handelspolitik, internationellt 
utvecklingssamarbete, internationell rätt, internationella miljöfrågor, kon
sulär och exportfrämjande verksamhet samt informations- och kulturut
byte. Det är därför av avgörande betydelse - inte bara för Sveriges 
övergripande nationella intressen. utan även för enskilda medborgare - att 
utrikesförvaltningen är organiserad och utrustad på ett sådant sätt att den 
kan lösa och fullfölja de uppgifter som åläggs den av riksdagen, regeringen 
och samhället i övrigt. 

Utrikesförvaltningens framtida roll sammanhänger med förändringarna i 
de internationella relationerna. Härvid förutses att beroendet av vår om
värld och kontaktytorna länder och regioner emellan kommer att öka. De 
internationella miljövårdsfrågorna är ett aktuellt exempel på internationellt 
beroende och ett nytt område för internationell förhandlingsverksamhet. 
Andra exempel där Sveriges roll aktualiserats är att Sverige under andra 
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halvåret 1986 som fjärde stat innehade ordförandeskapet för 
EU REKA-samarbetet, Sveriges värdskap för Stockholmskonferensen och 
aktiva roll i den fortsatta ESK-processen, Sveriges ordförandeskap år 1987 

i förhandlingarna om en konvention med förbud mot kemiska vapen samt 
medverkan i det s. k. femkontinentinitiativet, inkl. värdskapet år 1987 för 
ett möte med de stats- och regerings,:hefcr som deltar i initiativet. 

Kontakterna ökar. Grundläggande för dem är det svenska samhällets 
mångfasetterade bilaterala förbindels,~r med andra länder. Deras vikt inom 
utrikesförvaltningen avspeglas i att Sverige upprätthåller ambassader i 86 

länder. 
Genomförandet av de generella sparkraven ställer krav på ompriorite

ring och effektivisering. Ett nytt sparmål för perioden 1987/88-1989/90 på 
42,5 milj. kr. har fastlagts. Utrikesförvaltningen kommer att fortlöpande 
ompröva sin organisation för att genomföra detta sparmål och samtidigt 
uppfylla de växande krav som stälb. Utrikesförvaltningens personal är 
dess främsta resurs och den framgång som kan uppnås i det internationella 
arbetet blir beroende på personalens kompetens och de medel den tilldelas 
att arbeta med. En central uppgift är därför en aktiv personalpolitik med 
särskild tonvikt på utveckling av ledningsfunktionerna. En annan betydel
sefull resurs är ett utvecklat teknikstöd för såväl administration som infor
mationshantering. Härigenom kan de personella resurserna koncentreras 
på analys av väsentlig information för det svenska samhället och på aktiva 
utåtriktade insatser på det utrikespolitiska området. Målet för utrikesför
valtningen är och måste framgent vara att de centrala utrikespolitiska 
målsättningarna skall fullföljas genom en väl fungerande utrikesförvalt
ning. 
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A. Utrikesdepartementet m. m. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Ctgift 911 347 201 
Anslag 984 889 000 
Förslag 1 013 576 000 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de stock

holmsbaserade ambassadörerna redovisas i förteckning som fogas till pro
tokollet i detta ärende som bilaga 5.2. 

1986/87 

Personal 2 161 

Anslag 

Förval tningskostnader 660 939 000 
!därav lönekostnader! 111 348 596 0001 
Lokalkostnader 323 950 ooo 

Summa 984 889 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

of 

+28 074 000 
1.+18 185 0001 121 
+ 613 000 

+28 687 000 

lliAnlalet anställda inom utrikesförvaltningen uppgick den 1 juli 
1980 till 2161 personer, varav H9 har handläggande uppgifter, 616 
biträdande uppgifter och 796 är lokalanställda vid 
utlandsmyndigheterna. 
r21varav engångsanvisning :i 800 000 kr. 

Den internationella utvecklingen under senare år har understrukit Sveriges 
beroende av omvärlden. Den fortsatta spänningen mellan stormakterna 
ställer stora krav på vår säkerhetspolitik och på vår förmåga att följa 
utvecklingen i närområdet. Samtidigt måste vi intensifiera våra traditionel
la strävanden att verka för ökat internationellt förtroende och nedrustning. 

l ett läge d[i det internationella politiska klimatet alltjämt präglas av 
misstro mellan stormaktsblocken och militäralliansernas strategiska intres
se för vårt närområde tenderar att tillta, skärps kraven på politisk rappor
tering och analys, inte minst på det säkerhetspolitiska området. Även på 
det handelspolitiska området möter Sverige i dag nya utmaningar. I detta 
liigc ställs allt större krav på vår utrikesförvaltning. Utlandsmyndigheter
nas rapportering och kontaktskapande verksamhet måste vara av hög 
klass. Utrikesförvaltningens personal på alla nivåer möter nya uppgifter. 
Samtidigt innebiir det statsfinansiella läget att ytterligare resurser inte kan 
tillföras. 

Allt detta betyder att en prioritering och ständig omprövning av verk
samheten är nödvändig. I budgetpropositionen avseende budgetåret 
1986/87 underströks betydelsen av det arbete som pägår för att öka förvalt
ningens effektivitet. En serie reformer har genomförts under de senask 
riren. Dessa syftar till att möta de krav som riksdag och regering ställer på 
förvaltningen som ett instrument för den svenska utrikespolitiken. 
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Detta arbete måste fortsätta med oförminskad kraft under de närmaste 
åren. Inom ramen för det besparing;;arbete som fullföljts enligt en 5-års
plan för perioden 1982/83 - 1986/87 har ett antal åtgärder vidtagits. Arbe

tet har kunnat fortskrida planenligt och sparmålet för 5-årsperioden om 

50 milj. kr. i fast penningvärde (1981/82 års prisläge) har uppnåtts. Utrikes

förvaltningen, liksom övrig statlig förvaltning, skall genom effektivisering 

och rationalisering reducera sina anslag. För utrikesförvaltningen har fast

lagts ett nytt sparmål, som innebär en minskning av anslagen med 42.5 
milj. kr. (i 1986/87 års prisläge) för perioden 1987/88 - 1989/90. Som en följd 

härav kommer utrikesförvaltningens verksamhetsområden åter att ses 

över. Härvid nödvändiggörs nedläggning av ett antal utlandsmyndigheter. 

Arbetet härmed kommer på sedvanligt sätt att ske i samråd med personal
organisationerna. Vid nedläggningar av konsulat och ambassader kan 

olönade konsulat komma att upprättas, som av förklarliga ski:il har en lägre 

ambitionsnivå. Om denna verksamht!t blir omfattande kan stöd ges i form 
av kontorskostnadsbidrag, vilkas kostnader kommer att belasta anslaget 

A 6. Olönade konsuler. 
Det nya sparmålet kommer att krä·va en fortsatt aktiv organisations- och 

personalutveckling. För att förbättrn i första hand det administrativa och 

konsulära arbetet på utlandsmyndigheterna har under året en personalpoli

tisk reform genomförts som medger befordran av biträdande personal som 
har god kunskap och långvarig erfarenhet av sådant arbete till handläggan

de befattningar inom dessa arbetsområden. 
Med minskade reala resurser blir det i fortsättningen än mer angeläget 

att bedriva ett aktivt förändrings- och förnyelsearbete inom utrikesförvalt

ningen. Den administrativa utvecklingen i vid bemärkelse inkl. införandc:t 
av ADB är i detta sammanhang av största betydelse. En kontinuerlig 
omfördelning av resurser måste inbegripa en förstärkning av den operativa 
verksamheten på bekostnad av de administrativa resurserna. 

Den instabila situation som råder i många länder har medfört att flykting
strömmen till Sverige har ökat. Det talrika antalet asylsökande flyktingar 
har resulrerat i ett stort behov av utredningar på utlandsmyndigheterna i 
flyktingarnas respektive hemländer. För att nedbringa ärendebalansen av 
asylärenden på hårt belastade utlandsmyndigheter och därigenom medver
ka till snabbare beslut av asylärendena i Sverige föreslår jag att utrikesför

valtningen tillförs 2 milj. kr. som ett engångsbidrag för budgetåret 1987/88. 

För första gången har under år 1986 en särskild pensionsersättning 

utbetalats till medföljande make till t.iänsteman inom utrikesförvaltningen. 

Reformen trädde i kraft i december år 1985 genom att regeringen utfärdade 

en förordning. Ersättningen utgår sr•m kompensation för den tjänstepen

sion som den medföljande inte kunnat intjäna under maken~ utlandstjänst. 

Reformi;:n, som meddelades till riksdagen i föregiit:ndc <lrs budgetproposi

tion. omfattar makar med mer än tio 11edföljandeår. Rdormen har finansi

erats inom ramen för utlandslöneförrnånerna. 

Utrikesdepartementet 

I november 1986 har en utvidgning oi;h omorganisation av avdelningen för 

internationellt utvecklingsarbctc genomförts. Härvid har en tredje enhet 
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för budget-, forsknings-, statistik- och informationsfrågor tillskapats. En 
departementsråds- och en kanslirådstjänst har tillförts organisationen. 

Det internationella miljövårdssamarbetets ökade betydelse har medfört 
att en särskild tjänst som förhandlare för internationella miljövårdsfrågor 

har inrättats. På samma sätt har den växande förhandlingsverksamheten 

rörande internationella skattefrågor lett till att en särskild förhandlartjänst 
för sådana frågor inrättats. 

Utrikesdepartementets administrativa avdelning är föremål för en över
syn som beräknas komma att medföra en omorganisation under år 1987. 
Arbetet tar bl. a. sikte på att förbättra styrfunktionerna för verksamhets
och budgetplanering samt för den administrativa utvecklingen. Målsätt

ningen är vidare att kunna minska administrativa avdelningens personal
stat genom rationaliseringar och ett utvidgat datorstöd för vissa admini
strativa rutiner. Hänsyn tas även till den rationella arbetsmiljö som er
hålles vid inflyttningen i nya kontorslokaler i kvarteret Brunkhuvudet år 

1988. 

Utrikesrepresentationen 

Ambassaden i Beirut stängdes i december 1985 med hänsyn till säkerhets
läget. Stängningen är ej att betrakta som definitiv utan prövas fortlöpande 
mot bakgrund av säkerhetssituationen. Bevakningen av Libanon avses ske 
från ambassaden i Damaskus, som förstärks. 

Det lönade generalkonsulatet i Amsterdam nedlades den I januari 1986. 
Samntidigt upprättades ett olönat generalkonsulat. 

Den svenska ambassadt:n i Musrnt, Oman. öppnades den 15 september 
1986. Myndigheten består av en förste ambassadsekreterare (tillika charge 
d'affaires) och två lokalanställda. Ambassadören i Riyadh är som hittills 
även ackrediterad i Museal. 

Med anledning av ESK:s tredje uppföljningsmöte inrättades i november 
1986 en svensk delegation i Wien. Delegationen består av chef. tre hand
higgare. ett utsänt biträde samt två lokalanställda. 

För att försUirka bevakningen av de transportpolitiska frågorna i samar
betet mellan Sverige m;h EG kommer en tjänst härför att inrättas vid den 
svenska delegationen i Bryssel. 

Översynen av systemet med swckholmshaserade amhassadiirer. som 
anmiildes i budgetpropositionen 1986 kommer att fortsätta och beslut 
avses fattas att åter placera en ambassadör i Kinshasa med samma ackredi
teringsområde som hittills. Ambassaden skall ges formen av en regionam

bassad. 
U D har under föregående budgetår granskat den expor(fi·iimjande 1wk

su111het,·11 i Östeuropa. vilket lett till beslut om förstärkningar av ambassa
derna i Warsn1wa och Iklgrad samt införande av avgiftsdebitcring av 

exrortfrämjande tjiinster pä dessa ambassader och på ambassaderna i 
Sofia och Berlin. Under år 1987 kommer förutsättningarna för införande av 
avgiftsdebitering vid ytterligare nftgra myndigheter i Asien att prövas. 
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Aktuella utredningsfrågor m. m. 

Under hösten 1985 har inom statens utlandslönenämnd påbörjats en över
syn av bostadsnormerna för personal inom utrikesförvaltningen, som är 

stationerad utomlands. Syftet med översynen är att få fram förenklade 
regler för en god bostadsstandard :nom ramen för tillgängliga resurser. 
Arbetet beräknas vara klart år 1987. 

En översyn pågår av systemet for representationsbidrag vid utlands
myndigheterna. Syftet är att underlätta för cheferna att samordna repre
sentationsverksamheten vid utland5myndigheterna, att mer effektivt ut
nyttja tillgängliga medel samt att förenkla administrationen. Vidare avses 
redovisningsrutinerna förbättras. B·~slut om ändrade bestämmelser och 
rutiner förväntas under första halvåret 1987. 

En översyn av det allmänna informations- och kulturutbytet med utlan
det har påbörjats. Då utrikesdepartementets informationsbyrå lämnar bi
drag till vissa mottagare för informationsinsatser av olika slag kommer 
även informationsbyråns insater inom detta område att belysas. 

Inom översynsarbetet ryms ocksi1 en rad mera övergripande problem, 

som representerar förändringsfaktorer av vikt för utrikesdepartementets 
organisation och framtida arbetsmiljö såsom 
- effekterna av datoriseringsarbetet bl. a. hur införandet av ord- och text
bchandlingsutrustning påverkar personalbehov och arbetsinnehåll 
- användandet av externa databas~r (svenska och internationella) för 
komplettering av exempelvis politisk och handelsfrämjande information 
(försöksverksamhet har påbörjats i begränsad utsträckning såväl inom 
departementet som vid några utland~;myndigheter) 
- långsiktiga ekonomiska konsekvenser av datoriseringen avseende inves
terings- och driftsbudgeten. Uppdrag till statskontoret att delta i denna 
utredning förbereds. 

Teknisk utveckling och rationaliserin1~ 

En genomgång av utrikesförvaltning·~ns användning och behov av ny tek
nik gjordes i den utredning om en långsiktig ADB-strategi, som lades fram i 
början av år 1985 i betänkandet (Ds UD 1984: 7) Administrativ utveckling 
och ADB inom utrikesförvaltningen. Sedan enheter och myndigheter inom 
utrikesförvaltningen beretts tillfälle ;:,tt lämna synpunkter har inriktningen 

av det fortsatta arbetet preciserats i en åtgärdsplan. 

Tyngdpunkten i utrikesförvaltningens teknikutveckling ligger på breda 

lösningar, med förutsättning att förenkla och dTcktivisera arbetet på de 
många, spridda och ofta relativt små arbetsställen förvaltningen består av. 

På kommunikationsområdl!t har detta sedan länge möjliggjort en hög 
teknisk standard. där datoriseringen av tdextrafiken också innefattat ut
provning av ny teknologi. I anspråkstaganden av relästationer för radiotra
!ikcn medför en betydande effektivisering av beskickningarnas kommuni
kationer med Stockholm. Nya kommunikationsformer, t. ex. närsatellit, är 

under utredning. 
I en textintensiv verksamhet som utrikesförvaltningen innebär ord- och 
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textbelzandling en kraftig rationalisering av arbetet. Framgångsrika försök Prop. 1986/87: 100 

vid beskickningarna i New York, Geneve och Bonn m. fl. har visat att Bil. 5 
denna teknik möjliggör en omfördelning av resurserna inom och mellan 

utlandsmyndigheterna. 

V nder budgetåret 1987 /88 kommer förvaltningens informationslzante

ring att prioriteras. En grund för detta arbete har lagts med den sedan 

några år pågående datoriseringen av departementets arkivrutiner. Ett vik

tigt syfte 'är att göra den värdefuHa information som produceras inom 

utrikesförvaltningen lättare och snabbare tillgänglig för användare både 

inom och utom utrikesdepartementet. Arbetet bedrivs bl. a. med sikte på 

att inrätta en VD-databas. Formerna för dess finansiering undersöks för 

närvarande. Samtidigt pågår försök att utnyttja det material som samlas i 

svenska och utländska databaser. Denna rationalisering av informations

tillförseln bör så småningom möjliggöra såväl besparingar som en koncen

tration av förvaltningens resurser för att analysera och sprida den insamla

de informationen i det svenska samhället. 

En viktig förutsättning för framgångsrik ADB-användning är emellertid, 

att de rutiner som datoriseras från början är ändamålsenliga. Införandet av 
ADB-stöd kombineras därför med en fortgående översyn av organisation 
oclz rutiner, bl. a. på de ekonomi- och personaladministrativa områdena. 

Åtskilliga av de funktioner som datoriseras inom utrikesförvaltningen är 

av en sådan karaktär, att säkerlzet.~frågorna måste ägnas betydande upp

märksamhet. I åtgärdsplanen förutsätts särskilda resurser tas i anspråk för 

att hålla ADB-säkerheten på en tillfredsställande nivå. 

Statlig kreditgaranti 

I enlighet med riksdagens beslut har för utrikesförvaltningen beviljats en 

engagemangsram om 50 milj. kr. Kreditgarantin avser lån till utrikesför

valtningens personal i samband med omstationering. Det förutsätts att 

tjänstemännens behov av kredit i samband med omstationering skall kunna 
tillgodoses genom lån. 

Då systemet med statlig kreditgaranti varit i bruk i enbart ett år har 

endast 7 milj. kr. ianspråktagits av engagemangsramen. Under året har 
inga förluster uppkommit. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört. hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Utri/.:e.1:f(ir\'il/tni11ge11 för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slag av I 013 576 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 
1085/86 Litgif t 
HJ8li/8tl tins lng 
1M87/88 Förslng 

13 ~00 641 
[.) 704 000 
j5 527 000 

Reservation 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr /00. Bilaga 5 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksamhet, Prop. 1986/87: 100 
som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltningen Bil. 5 
och av tjänstemän i utrikesdepartementet som, utan att omstationeras, tas 
i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbeloppen fastställs av 
departementschefen. 

Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1987/88 till 15 527000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresULr riksdagen 
att till Ut/andstjänstemiinnens representation för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 15 527 000 kr. 

A 3. Inköp, uppförande och i5tåndsättande av fastigheter för 
utrikesrepresentationen 

Hl85/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

48 948 054 
33 600 000 
51 000 000 

Reservation l 734 734 

Från anslaget bestrids kostnader för kanslilokaler för ambassader, delega
tioner och konsulat samt för bostäder åt tjänstemän inom utrikesrepresen
tationen i enlighet med riktlinjcrn;;, i prop. 1952: 152. Större delen av 
föreslagna rm:dcl avses tas i anspråk för att bygga nya kanslilokakr och 
bostäder samt för vissa om- och tillbyggnader. Härutövt:r beräknas medel 
för köp av fastigheter och vissa upprustningsarbeten samt för oförutsedda 
behov och projekteringsarbeten. 

Byggnadsstyrelsen 

I. Pågående projekt 

Ombyggnad av de statsägda fastigh1:terna vid Park Avenue i New York 

igångsattes i augusti 1984 och återflyttning skedde under tiden oktober 
1985 - januari 1986. Kostnadsramen 43 milj. kr. i prisläge den I januari 

1985 föreslås oförändrad i prisläge dt:n I januari 1986. 
Uppförande av kanslibyggnad för ambassaden i Luanda påbörjades i 

augusti 1984 och inflyttning skedde i januari 1986. Byggnadsstyrelsen 

föreslår i avvaktan p[1 slutredovisning en oförändrad kostnadsram om 13 

milj. kr. i prisläge den l januari 1986. 
Nybyggnad av ambassadkansli och bostäder i Alr;a påbörjades i novem

ber 1985. Anläggningen beräknas kunna färdigställas i god tid före den l 
juli 1987. då nuvarande kansli måste utrymmas. Byggnadsstyrelsen före

slår en uppräkning av kostnadsramen från 30,3 milj. kr. till 31,8 milj. kr. i 

kostnadslägc den I januari 1986. Oc!nna uppräkning motsvarar svenskt 
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2. Projekt som avses påbörjas budgetåret 1986/87 

Regeringen har den 30 april 1986 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra 

projektering till och med bygghandlingar av ett nytt ambassadkansli och 
övernattningsrum i Lusaka inom en kostnadsram av 19 milj. kr. i prisläge 

den 1 januari 1986. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för kansliet 
till 15 milj. kr. och för övernattningsrummen till 4 milj. kr. Byggnadsstyrel

sen räknar med att redovisa bygghandlingar i början av år 1987 och bygg
start bör ske i april månad 1987 för att inflyttning skall kunna ske före juli 
månad 1989, då kontraktet löper ut för nuvarande inhyrda lokaler. 

3. Projekt som kan starta budgetåret 1987/88 

Byggnadsstyrelscn fick den l 7 juni 1976 och den 11 oktober 1979 regering
ens uppdrag att projektera en om- och tillbyggnad av den i slutet av 

1950-talet färdigställda ambassadanläggningen i New Delhi. Under projek
teringen uppstod oklarheter om den framtida biståndsverksamhetens om
fattning i Indien. Projekteringsarbetet avbröts år 1980. Byggnadsstyrelsen 
har upprättat ett nytt lokalprogram, som omfattar bl. a. ändring och till
byggnad av nuvarande kansli, nybyggnad av personalbostäder, om- och 
tillbyggnad av befintliga personalbostäder, ändring av bostäder för lokal
anställda, samlingslokal för lokalanställda, om- och tillbyggnad av service
byggnad för tekniska installationer och förråd, ändringsarbete i chefsbo
staden samt markarbeten. Installationer för VVS och el behöver bytas ut 
på grund av förslitning. Byggnadsprogram med begäran om projekterings
uppdrag har lämnats till regeringen den 14 juli 1986. Byggnadsstyrelsen 

räknar med att anbudsinfordran skall ske under våren 1987 och byggstart i 
oktober 1987. Produktionstiden beräknas till 18 månader. Byggnadsstyrel
sen fört:slår att projektet förs upp i investeringsplanen för budgetåret 
1987/88 med en kostnadsram på 27,4 milj. kr. i prisläge den l januari 1986. 

Svenska staten äger i Haag ett komplex bestående av tre fastigheter; 
Lange Voorhout 28 och 30 samt Kazernestraat 35-37. Fastigheterna an
vänds för närvarande till chefsbostad, bostäder till lokalt anställd service
personal samt till garage. Utnyttjandegraden är låg. En utredning pågår för 
att utröna möjligheterna att genom en om- och tillbyggnad kunna inrymma 
kansli och bostiider jämte garage. Byggnadsstyrclsen räknar med att redo
visa byggnadsprogram i böi:ian av år 1987. Byggstarten är beräknad till 
februari månad 1988 och byggtiden till 20 månader. Hyggnadsstyrelsen 
föreslår att projektet förs upp i investeringsplanen för budgetåret 1987/88 
med en preliminär kostnadsram på 20 milj. kr. i prisläge den 1 januari 1986. 

Fastigheten vid 3900 Nebraska Avenuc i Washington har en areal på ca 
32 000 111

2
. Den anskaffades 1948 och är bebyggd med bl. a. chefsbostad 

och personalbostad. Hyrorna i Washington är mycket höga och det blir allt 
svårare att till rimliga kostnader hyra lämpliga bostäder åt den utsända 
personalen. För att pä sikt sänka bostadskostnaderna för utrikesrepresen
tationen har en utredning påbö1jats med sikte på att bygga tio enfamiljshus 
på chefsbostadens tomt. På detta sätt ökar andelen fasta bostäder. arbetet 
med förhyrningar minskar och en anpassning till personalens behov kan 
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ske. Projektet bedöms som omeddbart lönsamt. Byggnadsprogram kom
mer att redovisas före utgången av budgetåret 1986/87. Byggnadsstyrelsen 
räknar med att redovisa ärendet gmndat på totalentreprenad. Byggstart är 
beräknad till oktober 1987 och med en byggtid på 8 månader beräknas 
inflyttning ske i juni 1988. Byggnadsstyrelsen föreslår att projektet förs 
upp i investeringsplanen för budgetåret 1987/88 med en preliminär kost
nadsram på 15 milj. kr. i prisläge den I januari 1986. 

För ambassaden i Washington hyrs lokaler i Watergate-komplcxet. Des
sa lokaler är utrikesrepresentation.!ns dyraste anläggning. Hyreskostnads
utvecklingen har varit en av de smtbbaste i världen. En fortsatt förhyrning 
efter den I juni 1991, då kontraktet löper ut, bedöms vara ekonomiskt 
ofördelaktig jämfört med ett statsägt alternativ. En utredning har därför 
påbörjats om att bygga kansli p:i egen mark, inrymmande kontor för 
utrikesrepresentationen och de andra svenska huvudmän, som inom am
bassadens ram är verksamma i Washington. Byggnadsstyrelsen hedömer 
att det är möjligt att köpa en lämplig tomt för ca 20 milj. kr. Byggnadskost
naden uppskattas till ca 40 milj. kr. i prisläge den I januari 198f.. Verket 
anser att tomt bör köpas redan under budgetåret 1986/87, bl. a. för att 
utnyttja det nuvarande relativt förmånliga marknadsliiget. Ett köpeavtal 
kan utformas sa all tillträde sker tidigast den I juli I 987. Om köp genom
förs bör byggnadsprogram kunna redovisas i novemher 1987 och byggan
det påbörjas hösten 1989. Inflyttning skall då kunna ske i god tid före den I 
juni 1991, då kontraktet på nuvarande lokaler löper ut. Ryggnadsstyrelsen 
föreslår att projektet förs upp i iilvesteringsplanen för budgetåret 1987/88 
med en preliminär kostnadsram på 20 milj. kr. i prisläge den I januari 1986. 

4. Diverse objekt 

Under rubriken, Diverse objekt. uppförda medel får disponeras av bygg
nadsstyrelsen, dels för att utföra upprustnings- och iståndsättningsarbe
ten, som inte är att hänföra till löpande underhåll, och dels, efter samråd 
med utrikesdepartementet, för anskaffningar eller ombyggnader av fastig
heter, när dessa bedöms som särskilt gynnsamma och kostnadsram i övrigt 
inte finns inom anslaget. Ianspråktagande av medel kan beslutas av bygg
nadsstyrelsen, om beloppet i varje enskilt fall inte uppgår till mer än 
2 milj. kr. Om denna gräns överskrids krävs beslut av regeringen. Om 
beloppet överstiger 4 milj. kr. krävs riksdagens medgivande. 

Byggnadsstyrclsen föreslår att en kostnadsram på 14 milj. kr. förs upp i 

investeringsplanen för budgetåret 1987/88 under rubriken. Diverse objekt. 
samt att av denna ram 4 milj. kr. reserveras för anskaffning av bostäder åt 
biståndsförvaltningen och ca 1 milj. kr. för mindre upprustningsarbetcn i 

befintligt fastighetsbestånd. 
Byggnadsstyrelsen föreslår vidan: att de ovan angivna beloppsgränserna 

bör följa de gränser, som gäller för inrikes byggproduktion. Verket fört: slår 
i annat sammanhang att bemyndigandegränserna som en minimit11gärd bör 

prisomräknas för det fall en reviderad handläggningsordning i enlighet med 
lokalförsörjningsutredningens intentioner inte kan träda i kraft från bud

getåret 1987 /88. 
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5. Projekteringsmedel 

Byggnadsstyrelsen beräknar behovet av projekteringsmedel till 3 milj. kr. 
för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser det angeläget att pågående och redan beslutade byggnadsarbeten 
följer uppgjorda tidsplaner och att begärda medel ställs till byggnadsstyrel
sens förfogande. 

Med den snabba hyreskostnadsutveckling, som pågår i de flesta huvud
städer i världen, är det fortfarande angeläget att, där det bedöms lönsamt, 
successivt utöka den statsägda andelen av fastighetsbeståndet. Detta leder 
dessutom till ökade möjligheter att anpassa kanslilokaler och bostäder till 
de verkliga behoven och överytor i dåligt disponerade lokaler kan undvi
kas. 

Kraven på ökad säkerhet och vissa andra smärre åtgärder måste tillgo
doses på ambassaden i New Delhi. Jag har därför beräknat 2 milj. kr. för 
dessa under kostnadsposten Diverse objekt. 

Den låga utnyttjandegraden vid det statsägda fastighetskomplexet i 
Haag, gör det angeläget att utredningsarbetet med sikte på en ombyggnad 
av fastigheterna fortsätter. 

Den snabba hyreskostnadsutvecklingcn i Washington gör att det fram
står som angeläget att på ett bättre sätt utnyttja den statsägda chefsbo
stadstomten där och att flytta ambassadkansliet till egna av statsverket 
ägda lokaler, när kontraktet på de nuvarande lokalerna löper ut. Vad gäller 
kansli och bostäder är det angeläget att särskild uppmärksamhet ägnas åt 
arbets- och boendemiljön. Jag beräknar medelsbehovet under 1987/88 för 
bostadsprojektet till 10 milj. kr. och för köp av kanslitomt till 20 milj. kr. 

Jag förordar att 16 milj. kr. anvisas under rubriken. Diverse objekt, var
av 4 milj. kr. reserveras för anskaffande av bostäder åt biståndsförvalt
ningen och ca I milj. kr. för mindre upprustningsarbeten i befintligt fastig
hetsbcstånd samt att 3 milj. kr. anvisas för projekteringskostnader. Jag 
stöder också förslaget om att samma bemyndigandegräns skall gälla för 
utrikes som för inrikes byggproduktion. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1987/88 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 
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Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

Investeringsplan 11000--tal kronor) 

Byggnadsobjekt Kostnads:c·am Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

85-01-0 l 86--01-01 Faktisk Beräknad för 
t. 0. m. 
86--06--30 86/8i 87/88 år/mån år/mån 

Slutredovisade projekt 
per 1986--06--30 26 959 22 3lll 0 0 

Projekt färdigställda 
före 8~07-01 men ännu 
ej slutredovisade 71 650 71 650 69 779 1 871 0 

Pågående projekt 

1272 
New York 
Park Avenue. Ombygg-
nad 43 000 43 000 38 861 3 500 638 84/08 86/02 

1261 
Luanda 
Nybyggnad av kansli 13 000 13 000 12 736 264 0 84/09 86/01 

3725 
Alger 
Nybyggnad av kansli 
och bostäder 30 :ioo 31 800 16 867 10 000 4 000 85/ 11 87/06 

Projekt som avses 
påbörjas 1986/87 

4306 
Lusaka 
Nybyggnad av kansli 18 000 1: 19 000 898 4 000 6 000 87/04 88/11 

Projekt som kan 
påbörjas 1987/88 

4979 
Washington 
Utnyttjande av tomt 
Nybyggnad av bostäder (12 0001 (ll 10 000 87/10 88/06 

4908 
Köp av tomt för kansli (20 000) 1) 20 000 

Diverse objekt och 
tillkommande projekt 
Nya myndigheter mm 
t o m 1985/86 19 445 19 050 8 301 10 457 200 
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Investeringsplan {1000--tal kronorJ 

Byggnadsobjekt 

Diverse objekt 86/87 

Förslag för 1987/88 

Diverse objekt 87/88 

Projekterings
kostnader 

Delsununa 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av medels
behovet 

Sununa 

Kostnadsram 

85-01-01 

12 000 

234 354 

234 354 

Medelsförbrukning 

86-01-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
86-06-30 86/87 87/88 

12 000 12 000 0 

16 000 0 0 16 000 

203 3 000 3 000 

257 500 1 70 006 45 092 59 838 

. I. 8 558 . I. 8 838 

257 500 170 006 36 534 51 000 
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Anslagsberäkning (1000-tal kronor) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1986-07-0 I 

Anslag 1986/87 
Förslag 1987/88 

Summa 

Hemställan 

2934 

33600 
51000 

87 534 

(avrundat) 

1986/87 
1987/88 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen att 

36534 
51000 

87 534 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbetcn 
m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 
utrikesrepresentationen för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 5 I 000 000 kr. 

A 4. Inventarier för beskickniff1gar, delegationer och konsulat 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 460 273(1) 
11 534 000 (2) 
11 131 000 

Reservation 

( 11 Inkl. reservation från budgetåre·t 1984/85 691 314 kr. 
\2) Varav 350 000 kr. avser engångs2nsvisning 

1 248 731 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, ersätt
ning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepresenta
tionen. Jag beräknar ett minskat medelsbehov för dessa ändamål med 
403 000 kr. Vid min beräkning av anslags beloppet för nästa budgetår har 
jag dragit ifrån en engångsanvisning på 350 000 kr. 

Anslaget disponeras av byggnadsstyrelsen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föres.lår riksdagen 
att till Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 11 131 000 kr. 

A 5. Kursdifferenser 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 42\l 557 
l 000 
1 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 
kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursdifferenser för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av I 000 kr. 

A 6. Olönade konsuler 

1985i86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 458 348 
9 310 000 
9 962 000 

Anslaget används för s. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon
suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 
skall finnas på svenska olönade konsulat. Från anslaget bestrids även 
s. k. tjänsteutgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina 
uppgifter samt konsulskonferenser. 

Anslaget bör räknas upp med 652000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Olönade konsuler för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslags

anslag av 9962000 kr. 

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 
internatione!J organisation 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

34 019 433 
32 960 000 
34 608 000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 
stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 
Anslagen administreras och disponeras av utrikesdepartementet för hela 
regeringskansliets räkning. 

En grundläggande genomgång av kostnaderna inleddes under år 1985. 
Resultatet av denna har blivit ett mer restriktivt anslagsutnyttjande. 

Jag har beräknat en ökning av anslaget med 1648 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda förlwndlingar med annan stat eller inom interna
tionell organisation för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag 
av 34 608 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

25 



A 8. Nordiskt samarbete 
1985/86 
1985/86 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 476 661 
1 030 000 
1 413 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 
inom ramen för Nordiska ministerrildet (samarbetsministrarna) och Nor
diska ministerrådets ställföreträdarl:ommitte samt för deltagande i vissa 
andra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samar
betet. Jag beräknar medels behovet för nästa budgetår till I 413 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiskt samarbete för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av I 413 000 kr. 

A 9. Vissa nämnder m. m. 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

537 130 
600 000 
600 000 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl. a. utrikesdeparte
mentets antagningsnämnd. möbleringsråd, det tekniskt-vetenskapliga rå
det för klassificeringfrågor som ställt:; till krigsmaterielinspektionens förfo
gande samt den rådgivande nämnder,, i krigsmaterielexportfrågor. 

Av an slagsbeloppet avser 400 000 kr. bidrag till handelsproccdurrådet. 
Detta inrättades den I juli 1975 genom avtal mellan svenska staten och 
Sveriges industriförbund. Ett nytt avtal, som reglerar rådets verksamhet, 
trädde i kraft den 1 juli 1985 och g.iller t. o. m. den 30 juni 1990. Enligt 
avtalet skall staten bidra med 400000 kr. per budgetår. Näringslivet svarar 
för ett kontantbidrag av lägst 742 000 kr per år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 600 000 kr. 

A 10. Utredningar m. m. 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 176 9871.1 i 
4 983 000 (2) 
2 743 000 

(lJTilläggsbudget l 025 000 Jrr. 

Reservation 

(21Anslaget innefattar även medel som fr.o.m. budgetåret 1987/88 
redovisas under anslaget F 1. 

530 088 
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Anslaget föreslås uppgå till 2743000 kr. budgetåret 1987/88 efter att delar Prop. 1986/87: 100 
av verksamheten flyttats till anslaget F I. Bil. 5 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 743 000 kr. 

A 11. Extra utgifter 
1985/86 
1985/86 
1986/87 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

663 054 
700 000 
700 000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 700 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

l 017 

att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 700 000 kr. 

A 12. Officiella besök m. m. 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 126 749 
6 760 000 
7 636 000 

Anslaget utnyttjas företrädesvis för kostnader i samband med besök i 
Sverige av statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör 
visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget 
används även i samband med motsvarande svenska officiella besök i 
utlandet och i samband med svenskt deltagande i vissa förhandlingar 
utomlands. Jag föreslår att anslaget förs upp med 7 636 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Officiella besök m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 7 636000 kr. 
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A 13. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet Prop. 1986/87: 100 
m. m. Bil. 5 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 939 67.l 
3 600 000 ( ll 
3 740 000 

( 1) I budgetpropositionen 1986 upptag·~t som anslag F 1. 

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i utlan
det, främst i Sydamerika. bosatta svenska medborgare. Därutöver bestrids 
från anslaget eftergifter och avskrivningar av fordringar för utgivet tillfäl
ligt ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för bistånd i brottmål och 
kostnader vid dödsfall. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 3 740000 kr. 
I anslaget finns en medelsram på ::00000 kr. för särskilda informations

insatser riktade till utlandsresenärer, främst ungdom, för att belastningen 
på utrikesförvaltningens konsulära rf:surser inte skall öka. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiskt histånd till svenska medhorgare i utlandet 

m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3 740000 

kr. 
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8. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B 1. Förenta nationerna 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

92 061 632 
102 700 000 

79 025 000 

Sveriges ordinarie bidrag till FN:s reguljära budget för kalenderåret 1987 

har ännu inte fastställts men beräknas till 60,3 milj. kr. med en bidragsan

del om 1,25 %. 
Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern (UNDOF), som på 

beslut av FN: s säkerhetsråd upprättades år 1973, har beräknats till ca 

35 milj. dollar för år 1986. För budgetåret 1987 /88 beräknas kostnaderna 

för Sveriges del uppgå till ca 3 milj. kr. 

År 1978 beslutade FN: s säkerhetsråd att sända en fredsstyrka till södra 
Libanon (UNIFIL). Den totala kostnaden har för år 1986 preliminärt 

beräknats till 140 milj. dollar. På grund av den rådande situationen i Li
banon kan inget säkert sägas om fredsstyrkans framtida ställning och 

uppgifter. Sveriges bidrag för budgetåret 1987 /88 kan för närvarande be

räknas uppgå till ca 12, I milj. kr. Därvid förutsätts att styrkan numerärt 

förblir på en reducerad nivå. 

Finansieringen av FN:s fredsbevarande verksamhet på Cypern 
(UNFICYPl sker - till skillnad från de tidigare nämnda - med frivilliga 
bidrag. Finansieringen har länge varit otillfredsställande. FN har ett väx

ande underskott för denna verksamhet. Den totala kostnaden för år 1986 

har beräknats till närmare 100 milj. dollar. Det svenska bidraget var under 
en lång tid oförändrat 0,4 milj. dollar per år, men ökades från budgetåret 

1983/84 till 0.45 milj. dollar. För budgetåret 1987 /88 räknas med ett oför
ändrat bidrag på 0,45 milj. dollar motsvarande 3,1 milj. kr. Det svenska 
bidraget utnyttjas uteslutande för avräkning mot Sveriges krav gentemot 

FN för kostnader avseende den svenska truppkontingenten. 

FN :s plan för ett fritt Namibia kan komma att förverkligas, i vilket fall 
en fredskår (UNT AG) med både civila och militära enheter kommer att 
insättas för övervakning av vapenstillestånd, genomförande av val m. m. 
Kostnaderna för UNT AG torde komma att ligga i storleksordningen 400 
milj. dollar för ett år efter initialkostnader på ca 220 milj. dollar för de två 

första månaderna. Det svenska bidraget till UNTAG skulle då komma att 
uppgå till ca 6 milj. dollar under det första året. Några medel för budgetåret 
1987/88 beräknas inte i detta skede. Jag avser att återkomma till denna 

fråga när en förhandlingslösning iir nära förestående. 

Jag förordar vidare att inom anslaget fortsatt avsätts en medelsram om 
5~5 000 kr. att användas för insatser till stöd för det allrniinna FN-arbetet, 

medan medel for FN-insatser på nedrustningsomdidet. som tidigare anvi

sats medel fr'.in detta anslag. upptas på anslaget F ! . Utredning::ir inom det 

nedrustnings- och siikerhetspolitiska området. Si'ttlana insatser för det all

miinna FN-arbetet kan giilla skyddet av de miinskliga riittigheterna, be

kiimp::indet av apartheid, det internationella miljösamarbetet, nationella 
förberedelser rn.:h bidrag till genomförandet av seminarier, utredningar 
m. m. i anslutning till olika FN-aktiviteter. I denna medclsram ingår 
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75 000 kr. för täckande av resekostnader för stipendiater från Sverige som 

utses av Förenta nationerna i Geneve och New York, som överförs från 
anslaget F 2. Resekostnader för inom FN utsedda svenska stipendiater. 

Eftersom Sveriges åtaganden om bidrag till FN alltid görs i US-dollar är 

anslaget svårberäknat. Med hänsyn till den lägre dollarkursen beräknas 

anslagsbehovet till 79 025 000 kr. dvs. en minskning med 23 675 000 kr. i 

förhållande till anslaget för innevarande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta nationerna för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 79 025 000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådet 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

96 105 444 111 
mo ooo ooo 
175 000 000 

11.J Avser äldre anslag 82. Nordiska r.1inisterrådets allmänna budget. 

Fr. o. m. budgetåret 1986/87 har anslagen för Nordiska ministerrådets 

verksamhet under den IIl:e resp. vm:e huvudtiteln sammanförts till ett 

gemensamt anslag under lll:e huvuCtiteln benämnt B 2. Nordiska minis

terrådet. Från detta anslag bestrids kostnader för Sveriges andel till Nor

diska ministerrådets budget inkl. bidraget till Nordiska hälsovårdshögsko

lan. 
Nordiska ministerrådets budgetiir :;ammanfaller med kalenderåret. 

Nordiska ministerrådet fastställde den 23 april 1986 Nordiska minister

rådets budget för år 1987. Budgeten ·1ppgår till 536,8 milj. danska kronor. 

Härutöver tillkommer anslaget till :\fordiska hiilsovårdshögskolan, som 

uppgår till 14,7 milj. kr. 
Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget för verksamhetsåret 

1987 beräknas till 37. I% enligt den f.':irdelningsnyckel som tillämpas. Den 

svenska andelen till 1987 års budget kan därför beräknas till 167 milj kr. 

ffarutöver tillkommer det svenska bidraget till Nordiska hälsovårdshög

skolan, som beräknas uppgå till 5,8 milj. kr. 

Enligt den nya proct:dur för behandlingen av Nordiska ministerrådets 

budget som fastställdes av Nordiska ministerrådet och Nordiska rådets 

presidium i maj 1986 kommer budgetfrågorna på det nordiska planet hä

dandtcr att behandlas under hösten. Detta innebär att Nordiska ministt:r

ddets budget för i'tr 1988 kommer att fastställas först i november 1987. Det 

finns däifor för närvarande inte n[1got tillg~ingligt beriikningsunderlag som 

anger budgetens närmare omfattning för verksamhetsåret 1988. 
Bl. a. mot bakgrund av den beräkrude anslagsbelastningen för 1987 bör 

anslaget uppföras till 17.5 000 000 kr. för budgetåret 1987/88. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 175 000 000 kr. 

B 3. Europarådet 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 231 846 
14 200 000 
16 500 000 

Det svenska bidraget till Europarådets ordinarie budget kan beräknas till 
ca 13,6 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Förutom bidraget till Europarådets ordinarie budget tillkommer kostna
der om ca 2,9 milj. kr. för pensionsbudgeten. för amortering av byggnads

lån, obligatoriska och frivilliga bidrag till europeiska ungdomsfonden, det 
europeiska farmakopesamarbetet, administrativa kostnader för Sveriges 

deltagande i "Partial Agreement Public Health Committee", årligen lö
pande kostnader för deltagande i Europarådets fond för bosättning och 
regional utveckling samt för bidrag till den s. k. Pompidougruppen för 

narkotikabekämpning. 
Anslaget bör med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag räknas upp 

med 2,3 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europarådet för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 16 500 000 kr. 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) 
1935/86 Utgift 
1980/87 Anslag 
1087/88 Förslag 

15 88,1 271 
17 000 000 
15 500 000 

Fr. o. m budgetåret 1987/88 avser Sveriges bidrag till OECD endast sekre

tariatets verksamhet samt arbetet i dess olika kommittccr och till organisa

tionen knutna samarbetsorgan. Det svenska bidraget till ckn fortsatta 
avvecklingen av det europeiska bolaget för upparbetning av bestrålat kärn

bränsle, Eurochemic som tidigare belastat OECD-anslaget. kommer från 
och med år 1987 att avgiftsfinansieras (prop. 1985/86: 132. NU 25 rskr. 
323). 

OECD:s budgetår sammanfaller med kalenderåret. 

Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnaderna för sekretariatet och 
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verksamheten i dess olika kommit teer, såsom kommitten för ekonomisk 
politik, handelskommitten, industrikommitten och jordbrukskommitten. 
Samtliga medlemsländer bidrar till finansiering av denna del efter en skala 

framräknad på basis av BNP per capita under föregående treårsperiod. För 
OECD:s budgetår 1986 är sålunda elen svenska andelen 1.53 %. 

Resterande del av OECD-budgeten gäller frivilligt samarbete inom till 
OECD anslutna samarbetsorgan mm det internationella energiorganet 

(IEA). OECD:s utvecklingsinstitut (Development Ccntre), atomenergior

ganct (N EA) samt dess programbibliotek och centrum för sammanställning 

av neutrondata, centrum för utbildningsforskning (CERI) och europeiska 

transportministerkonferensen (ECMT) samt vissa andra program, såsom 

vägforskningsprogrammet, skolbyggnadsprogrammet och det speciella 

programmet för kemikaliekontroll. Beroende bl. a. på antalet deltagande 

länder varierar Sveriges bidrag till dessa organ mellan 1,53 % och 3 .21 %. 

Anslagsbelastningen budgetåret 1985/86 uppgick till omkring 16 milj. kr., 

varav ca 4 milj. kr. avsåg Eurochemic-projektct och återstoden. ca 12 
milj. kr. utgjorde ordinarie svenskt bidrag till OECD för verksamhetsåret 

1986. För budgetåret 1986/87 förutses endast Sveriges ordinarie bidrag till 

OECD, vilket uppskattas till 14,4 milj. kr., komma att belasta anslaget. Då 

budgeten för OECD:s verksamhet år 1988 fastställs först i december 1987. 
är beräkningsgrunden oviss vad gäller bidragets storlek för budgetåret 

1987/88. Anslaget bör dock för 1987/88 kunna minskas med 1,5 milj. kr.jäm

fört med innevarande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 
att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utl'eckling 

(OECD) för budgetåret g187/88 anvisa ett förslagsanslag av 

15 500 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (E FT A) 
1985/Btl 
1986/87 
1987 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 184 162 
12 200 000 
l3 400 000 

Sveriges bidrag till EFT A:s budget för innevarande budgetår har fastställts 
till 3 069 617 schweiziska francs eller ca 12.2 milj. kr.. vilket enligt gällande 

bidragsskala motsvarar 25.25 "J{ av EFTA:s totala budget. 

Organisationens hudget för budgetåret 1987/88 fastställs i juni 1987. Med 

ledning av tillgängligt hcräkningsunderlag finner jag att anslaget bör r<iknas 

upp med 1,2 milj. kr. för budgetåret 1987/88. dvs. till 13.4 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresJi;r riksdagen 

att till Europeiska frihandd.1·samma11.1-/11tni111;en ( EFT AI för bud

getåret 1987/88 anvisa ett för~;lagsanslag av 13 400 000 kr. 
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B 6. Organisationer för internationell handel och 
råvarusamarbete m. m. 
1985/86 
Hl86/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 174 094 
6 305 000111 
7 004 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationel
la organ. För budgetåret 1987/88 torde medel beräknas enligt följande. 

···--·--------------- ------

l. GATI--0rganisationen 

2. Internationella rådet för sam
arbete på tullområdet 

3. Internationella tulltariff
byrän 

4. Internationella kaffeorganisationen 
1IC01 1prop. 1962: I bil. 12 s. 2811 

5 Internationella kakaoorganisa
tionen 1ICC01 iprop. 1973: 361 

6. Internationella rådgivande 
bomul lskommi tten 1 ICACI 1prop. 
1951: 471 

7. Internationella gurnmistudie
gruppen 1 IRSG1 1prop. 1966: 1 bi 1 12 
s. HH\I 

8. Internationella naturgumrni
organisationen 1 INH01 
iprop. 1979/80:1071 

9. Organisationen för de jarnmalms
exporterande länderna iAPEF1 
1prop. 1975/76:241 

10. Internationella studiegruppen 
för bly- och zinkfrågor 1LZ1 1prop. 
1960:1. bil. 12 s. 2841 

l l. Intcrnationel la tennnrganisat ionen 
I ITOI iprop. 1981/82: 1171 

12. Internationella juteorgani
sat icmen 1 I.101 1prop. lfl82.1S:J: 1061 

13. Internat1oncl la orgru1isatinnen 
for tropiskt tinmer 1.ITIO: 1prop. 
L983i84: 1211 

14. Internationella nickelstudie
!,'l"Uppen i l:-!SG1 1prnp. 1985/86: 100. 
bil. 5 s. :!11 

3 Riksda,::efl 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

1986/87 

3 900 000 

57'.{ 000 

176 000 

!i35 000 

78 000 

77 000 

17 001) 

;{5 000 

555 000 

89 000 

78 000 

30 000 

50 1)1)() 

141 

Beräknad 
ändring 

1987,'88 

- 500 000 

+ 20 000 

+ 2·l 000 

of 

of121 

of 

of 

of 1:J1 

+ 100 000 

+ 5 000 

of 

of 

of 

50 000 
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------------- --------------·----·--· ---

llPräknad 
;indring 

15. Internationella byrån i Paris 
för utstal lningar 1prop. 1!147 l bi I 
12 s. 156i 

Hi. Övrigt 

l!lHfi/87 

42 1.llJO 

11) 000 

1987/tiH 

of 

of 

Summa ti 30::; onn + föHl 000 

111 Organisationen för intellektuell äganderatt 1WIPO/IJIRPI1 
överfördes budgetåret 1986/87 till XII: e huvudtiteln. Anslaget 
reducerades därför med 2 290 000 kr. 

(21 Prop. 11986/87: 411 om godkännande av 1986 års 
internationella kakaoavtal m. m. förelagd riksdagen i. november 
1986. 

131 Avtalet, som efter förlängning jöper ut i oktober 1981, 
omförhandlas för närvarande. Om nytt avtal trilffas våren 1987, 
kan proposition komma att föreläggas riksdagen under år 1987. 

141 Enl i.gt prop. 1985/8fi: 100 ti l lkor.lffier kostnader för en 
nickelstudiegrupp med högst 50 000 kr. 

Inom ramen för UNCTAD (Uniled Nations Conference on Trade and 
Development) har konsultationer ägt rum om att upprätta studiegrupper 
för koppar resp. tenn. Om fortsatta förberedelser ger resultat och Sverige 
beslutar att deltaga beräknas medel behöva tas i anspråk från detta för
slagsanslag med 100 000 kr. under budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att till Organisationer för i11ternatio11ell lzande/ och råvam.rnmar

bete m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

7 004 000 kr. 

B 7. Internationell råvarulagring 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Pörslag 

814 049 
3 700 000 
3 ooo 000 

Två råvaruavtal belastar anslaget: 1979 års internationella naturgummiav
tal och det sjätte internationella tennavtalet. 

1979 års internationella nat11rg1111u11iartal trädde provisoriskt i kraft den 
23 oktober 1980 och definitivt den 15 april 1982 (prop. 1979/80: 107, NU 40, 

rskr. 273). Avtalet skulle ha löpt ut i oktober 1985, men har förlängts två år 

till oktober 1987. En FN-konferens avseende omförhandling av naturgum
miavtalet har hittills haft tre förhandlingssessioner, varav den senaste i 
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oktober 1986, utan att man lyckats komma överens. Då parterna dock 
fortfarande är intresserade av ett nytt avtal, kommer troligen en fjärde 

förhandlingsomgång till stånd under första kvartalet 1987. Sammanlagt har 

Sverige hittills bidragit med ca 5 milj. kr. till buffertlagerkontot. Om ett 
nytt avtal kommer till stånd, kan ytterligare medel för lagerfinansiering 

aktualiseras. Sveriges bidrag härtill torde beräknas till ca 2 milj. kr. 
Det sjätte internationella tennavtalet trädde provisoriskt i kraft den I 

juli 1982 (prop. 1981/82: 117, NU 32, rskr. 247) och löper ut den I juli 1987. 
Sverige deltar för första gången i ett tennavtal. 

I enlighet med avtalet har ca 3,4 milj. kr. inbetalats till buffert\agerkon
tot. Några bidrag därutöver har inte erlagts. Medel har varit anslagna men 
ej utnyttjats budgetåren 1984/85 och 1985/86 (I 250 000 resp. 

1 700 000 kr.). För innevarande budgetår är I 700 000 kr budgeterade. 
Sedan internationella tennrådets (lTC) operationer inställdes den 24 ok

tober 1985 på grund av otillräckliga resurser att hålla tennpriset inom en av 
medlemsländerna bestämd ram är tennavtalets bufferlager under avveck
ling. Medlemmarna i tennrådet har beslutat att något nytt avtal med ekono
miska artiklar inte skall förhandlas inom den närmaste framtiden. Vissa 
banker och mäklare har påkallat rättslig prövning i samband med avveck
lingen av buffertlagret. Hur lång tid avvecklingen kommer att ta och till 
vilka kostnader är dänör oklart. Den rättsliga prövningen kräver biträde av 
engelska advokater. Jag föreslår att I milj. kr. avsätts. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationell råvarulagring för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

B 8. Övriga internationella organisationer m. m. 

1985/86 
1986/87 
1087 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

666 606 
900 000 

1 205 000 

under detta anslag beräknas bidrag till verksamheter och organisationer 
av delvis helt olika karaktär. 

Bidrag utgår till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter 
såsom det internationella institutet för mänskliga rättigheterna i Strasbourg 
(Fondation Rene Cassin) och den internationella juristkommissionen i 
Geneve. Bidragen beräknas till 370 000 kr. Härutöver beräknas bidrag utgå 
till den Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag och 
Haag-akademien för internationell rätt samt det internationella institutet 

för humanitär rätt i San Remo. Dessa tre bidrag kan beräknas till 65 000 kr. 
Sverige deltar tillsammans med EG och sex andra västeuropeiska länder 

i det s. k. COST-samarbetet (tekniskt-vetenskapligt). Sveriges deltagande i 
COST är exempel på samarbete med EG även på områden utanför frihan
delsavtalet. En tredje COST-fond om 50 milj. belgiska francs motsvarande 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

35 



ca 7,5 milj. kr. har upprättats. Ett första avrop på 10 milj. belgiska francs 
gjordes i slutet av år 1984. Sveriges bidrag uppgick till 339 000 belgiska 
francs eller 55 000 kr. och avsåg en treårsperiod. Ett bidrag av samma 
storleksordning förväntas erläggas .i slutet av år 1987, dvs. 55 000 kr. 

Det europeiska forskningssamarbetet EUREKA omfattar 19 europeiska 
länder samt EG-kommissionen. Det syftar till att höja Europas teknolo
giska nivå och öka industrins internationella konkurrenskraft. Under år 
1986 har ett permanent EUREKA-sekretariat etablerats i Bryssel. Varje 
medlemsland bidrar till sekretariatet enligt en bestämd fördelningsnyckel. 
Det svenska bidraget för budgetåre;l 1987/88 uppskattas till 200 000 kr. 

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag även anvisats medel att 
användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella. icke-statliga orga
nisationer (NGO) samt forskning~.- och studiegrupper m. m. (jfr prop. 
1976/77: 100 bil. 6, s. 14). Stödet gå; i första hand till enskilda organisatio
ner och rörelser som verkar för mänskliga rättigheter, fred och nedrust
ning. Jag förordar en medelsram på 515 000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ö1•riga internationella organisationer m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsam;lag av I 205 000 kr. 
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C. INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE 

V-ländernas situation 

Stora förändringar i det ekonomiska läget för u-länderna 

Den internationella ekonomin har präglats av stora förändringar under det 
gångna året. Dollarns värde, de internationella räntorna och oljepriserna 

har sjunkit kraftigt. Detta har påverkat u-ländernas ekonomiska situation. 

Medan dollarkursens och räntenivåns fall anses ha haft en allmänt positiv 

verkan på u-ländernas ekonomi har effekterna av oljeprisfallet varit blan

dade. 
Även om dollarns värde redan börjat falla från sin toppnotering senvin

tern 1985 var det framför allt sedan de fem stora industriländerna vid ett 

möte i september samma år aktivt gått in för att pressa ner dollarkursen 

som de stora sänkningarna kom. Som ett resultat av fortsatt sjunkande 
inflation sänktes också de internationella marknadsräntorna. Inflationen 

för 1986 beräknas nu bli den lägsta i i-länderna på 20 år. Men om de 
nominella räntorna sjunkit avsevärt så har de reala minskat i en betydligt 

mera begränsad omfattning. De internationella marknadsräntorna befann 

sig i reala termer alltjämt på den historiskt höga nivån av drygt 4 % under 

1986. 
Den mest dramatiska förändring som inträffade i världsekonomin var 

oljepris fallet under första hälften av I 986. Inom denna korta tidsperiod 
halverades oljepriset från 30 till 15 dollar per fat. Den därav följande 

förändringen i bytesförhållandet mellan oljeexporterande och oljeimpor

terande länder beräknas ha motsvarat 90 miljarder dollar (ca 630 miljarder 

kr. l under 1986. Såväl de oljeimporterande västliga industriländerna som 
de oljeimporterande u-länderna har gynnats av denna utveckling. Bland de 
senare återfinns de flesta av Sveriges huvudmottagarländer. 

A ven om förändringarna över lag har varit gynnsamma för industrilän
derna har de ännu inte omsatts i en högre BN P-tillväxt. Från en till växttakt 
på 4,7 % för 1984 sjönk takten till 2,7 % under 1985 och förväntas sjunka 
något ytterligare både för 1986 och 1987. 

Arbetslösheten, som fortsatte att öka i de västliga industriländerna un
der lågkonjunkturen 1980-82, har legat kvar på en mycket hög nivå i 
många av länderna trots de senaste årens ekonomiska återhämtning. Sam
tidigt har det redan i utgångsläget mycket allvarliga syssclsättningsläget i 

u-länderna ytterligare förvärrats under första hälften av 1980-talet. Detta 

växande sociala problem i u- länderna är resultatet av en alltför svag 

ekonomisk utveckling i förhållande till den snabbt ökande tillgången på 

arbetskraft. 
Världshandelns volymtillväxt stannade vid 3 % 1985. Resultatet för

utses endast bli marginellt bättre för såväl 1986 som 1987. Många u-länder 

har under l 986 tvingats till oväntat stora nedskärningar av sin import på 

grund av sjunkande exportintäkter. Råvaruprisernas fall har i detta sam
manhang haft 'en negativ effekt på många u-länder. Priserna på råvaror, 

exkl. olja, ligger nu på en historiskt sett låg nivå efter att under 1985 ha 
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fallit med 12 %. Någon nämnvärd återhämtning har inte inträffat under 

1986. En annan osäkerhetsfaktor när det gäller exportutsikterna för u-län
derna är protektionismen. Visserligen har enighet nu uppnåtts om att 

inleda en ny multilateral handelsförhandling inom GATT:s ram. Men even

tuella positiva effekter av en sådan GATT-runda kommer under alla förhål

landen inte att märkas förrän betydligt längre fram. 

Förändringarna i världsekonomin under det senaste året har således haft 

såväl negativa som positiva effekter på den tredje världen. Variationerna 

är dock stora från land till land beroende på de individuella omständighe

terna och förutsättningarna. För den grupp u-länder som i absoluta tal är 

de mest skuldtyngda har 1986 inneburit en halvering av tillväxttakten 1985 

eller från ca 3 % till ca 1,5 %. Spännvidden är dock stor även inom denna 

ländcrkrets. Medan det för de oljeexporterande länderna sannolikt är fråga 

om en tvåprocentig minskning av BNP under 1986 beräknas de oljeimpor

terande kunna få en ökning på 3 %. 

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara har under en 

lång följd av år varit svag. Med en BNP-tillväxt på i genomsnitt mindre än 

2 % per år under perioden 1965- 1984 har per capita-inkomsten fått vid

kännas en avsevärd sänkning. Som jämförelse kan nämnas att Indien 

lyckats hålla en genomsnittlig årlig tillväxt av 4 % alltsedan 1965. Medan 

Indien i genomsnitt kunnat öka sin BNP per capita med 1.6 % per år under 

tiden 1965-84 har Afrika söder om Sahara för motsvarande 20-årsperiod 

fått vidkännas en minskning av per capita-inkomsten på i genomsnitt O, I % 
om året. För att Afrika söder om Sahara skall kunna bibehålla nuvarande 

per capita-inkomst krävs en årlig BNP-tillväxt om drygt 3 % med den takt 

som befolkningsökningen visar idag,. Dagens per capita-inkomst har fallit 

tillbaka till den nivå som rådde vid tidpunkten för Afrikas frigörelse från 

kolonialt beroende. 
Under 1985 och enligt preliminära uppskattningar för 1986 har det dock 

gått betydligt bättre för flertalet länder söder om Sahara. Detta beror på att 
god nederbörd gav rekordskördar i många av länderna under 1985. Enligt 

preliminära rapporter har väderleksförhållandena varit gynnsamma också 

för 1986. vilket skulle innebära ytkrligare ett år med god skörd i många 

länder. Om man till detta fogar effekterna av det ekonomiska reformarbete 

som påbörjats i ett växande antal fattiga afrikanska länder beräknas 1986 

ge en BNP-tillväxt på uppemot 4 %. För de oljeimporterande länderna i 

Afrika söder om Sahara har oljepri~fallet dessutom medfört ett förbättrat 

externt bytesförhållande under 1986 vilket beräknas resultera i att per 

capita-inkomsten för dessa länder stiger med 2 %. 

U-ländernas samlade underskott i bytesbalansen minskade från en topp 

på över I 05 miljarder dollar 1981 till en nivå strax under 40 miijarder dollar 

år 1985. Detta var till stor del resultatet av en åtstramningspolitik. Latin

amerikas import var i dollar räknat omkring 40 % lägre 1985 än 1981. För 

Afrika söder om Sahara gällde att värdet av importen år 1985 endast 

uppgick till omkring 80 % av nivån i 981. 

V-ländernas samlade utlandsskuld beräknas ha överskridit I 000 mil

jarder dollar (ca 7 000 miljarder kronor) vid slutet av 1986. Utflödet av 

räntor och amorteringar på utlandsskulden överstiger sedan 1984 inflödet 
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av nya utlandslån för u-länderna. Enligt senast tillgänglig världsbankssta

tistik resulterade u-ländernas långfristiga utlandsupplåning i en nettoöver

föring från u-länderna på 22 miljarder dollar 1985 medan nettoöverföring

en till u-länderna år 1981, före skuldkrisens början, var 35 miljarder 

dollar. Omsvängningen mellan 1981 och 1985 uppgick således till nästan 

60 miljarder dollar och har i första hand drabbat Latinamerika. Denna 

förändring förklaras huvudsakligen av de privata Jångivarnas kraftigt redu

cerade nyutlåning till u-länderna. Utbetalningarna från privata långivare 

sjönk från en topp på 90 miljarder dollar 1981 till 45 miljarder dollar 1985. 

Under samma period ökade u-ländernas skuldtjänst med 15 miljarder dol

lar, vilket således svarar för resten av omsvängningen i nettoöverföringar

na. 

För de oljeimporterande länderna i Afrika söder om Sahara har den 

samlade utlandsskulden nått en nivå som motsvarar 65 % av denna länder

grupps totala BNP. Många av dessa länder står idag inför mycket stora 

skuldproblem. De för utvecklingen nödvändiga resurstillskotten utifrån 

måste mot denna bakgrund i första hand ta formen av ökat bistånd. 

U-ländernas anpassningspolitik fordrar tillväxt i ekonomin 

I den internationella diskussionen har en utveckling skett av synen på vad 

som utgör en lämplig strategi för att u-länderna på sikt skall kunna ta sig ur 

skuldkrisen. Erfarenheterna från åren efter den internationella skuldkri

sens början hösten 1982 hade givit vid handen att ekonomisk åtstramning 

inte räckte till för att komma till rätta med de grundläggande problemen. 

Enighet kan sägas ha uppnåtts vid Internationella valutafondens och 

Världsbankens gemensamma årsmöte i Seoul hösten 1985 om att en fram

gångsrik ekonomisk anpassningspolitik kräver en tillväxtorientering för att 

skuldkrisen på sikt skall kunna lösas. Från amerikansk sida presenterades 

då det s. k. Bakerinitiativet som även om det i sak inte representerade 

något nytt ändå har haft betydelse för det fortsatta agerandet på grund av 
USA:s stora internationella inflytande. 

Grundtanken bakom den tillväxtorienterade anpassningsmodellen är att 

en långsiktig anpassning inte kan ske utan ekonomisk tillväxt. Den ekono

miska tillväxttakten måste vara tillräckligt hög för att undvika fortsatta 

nerskärningar i den inhemska konsumtionsnivån och samtidigt skapa ett 

tillräckligt stort exportöverskott. Detta bedöms som nödvändigt för att de 
sociala spänningarna inte skall bli alltför stora samtidigt som förmågan att 

återbetala skulden byggs upp. En rimlig tillväxt förutsätter emellertid 

kraftigt ökade investeringar. Då skuldtjänsten tar en del av det inhemska 

sparandet i anspråk, behöver sparkvoten på sikt höjas kraftigt för att de 

nödvändiga investeringarna och betalningarna på utlandsskulden skall 

kunna klaras. Ett ökat importbehov blir därtill en oundviklig följd av en 

höjd ekonomisk aktivitet. I ett övergångsskede krävs därför ett avsevärt 

tillskott av resurser utifrån. Svårast för de skuldtyngda u-länderna är 

emellertid att exporten måste uppvisa en avsevärd årlig volymtillväxt. 

Denna tillväxtorienterade anpassningsmodell kan i sina huvuddrag till

lämpas på såväl Latinamerika som på Afrika söder om Sahara. Två grund-
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förutsättningar enligt modellen är att en betydande ökning av resursflödet 
till dessa u-länder kommer till stånö och att länderna finner avsättning för 
sina exportvaror. Även om möjligheterna att nå dithän varierar avsevärt 
mellan de båda ländcrgrupperna i 11ger den hittillsvarande utvecklingen 
vissa farhågor om att grundförutsättningarna inte kommer att kunna upp
fyllas i någotdera fallet. 

Inte minst från latinamerikansk sida har det framförts kritik mot att de 
tänkta resurstillskotten är alltför kmtppa för att möjliggöra den nödvändiga 
tillväxten. Samtidigt tyder aktuella uppgifter från den Internationella reg
leringsbanken (BIS) på att redan en nyutlåning från affärsbankerna av den 
storleksordning som Bakerinitiativet förutser kan visa sig mycket svår att 
uppnå. 

Den skuldkonsolidering som hösten 1986 genomfördes för Tanzania, 
inom ramen för den s. k. Parisklubben, kan tjäna som illustration av 
behovet att finna mera långtgående lösningar för många av de fattiga 
u-ländernas svåra skuldsituation. Dessförinnan hade Tanzania träffat en 
överenskommelse med Internationella valutafonden (JMF) om ett ekono
miskt anpassningsprogram för 1986-87. Vid sidan om Tanzanias eget 
naturliga ansvar för att detta program skall lyckas är det väsentligt att 
tillräckliga finansiella resurser skjLts till utifrån för att den beräknade 
miniminivån på Tanzanias import skall kunna uppnås. Utöver de extra 
resurser som utfästes av IMF, av Viirldsbanken genom Internationella 
utvecklingsfonden (IDA) och den sär5kilda lånefonden för Afrika samt av 
bilaterala givare ägde en skuldkonsolidering rum. Skuldkonsolideringen 
medför att Tanzania under programperioden 1986-87 måste avsätta bortåt 
100 milj. dollar av sina knappa valu·;arcsurser för räntebetalningar, något 
som torde utgöra en svår belastning för landets ekonomi. Redan före 
skuldkonsolideringen hade Tanzania förlorat sin återbetalningsförmåga. 
Därför kunde Tanzania inte fullgön bctalningsförpliktelserna på sin ut
landsskuld som nu uppskattas till 4 miljarder dollar, vilket är lika mycket 
som landets BNP. Fram till konsolideringen släpade Tanzania efter med 
förfallna räntor och amorteringar orr. sammanlagt nära 800 milj. dollar. 

Syftet med en skuldkonsolidering ;:ir självfallet att återställa det berörda 
landets möjlighet till ny upplåning. För ett land som Tanzania är det 
emellertid inte möjligt att genom skuldkonsolidering återställa den interna
tionella kapitalmarknadens förtroende för landets kreditvärdighet. I stället 
föreligger behov av effektivare skuldlättnadsåtgärder för att lindra skuld
bördan för fattiga u-länder med svåra skuldproblem. 

Afrika söder om Sahara står inför nödvändigheten av att genomföra 
tillväxtorienterade anpassningsprogram. I så måtto föreligger en likhet 

med situationen för det skuldtyngda Latinamerika. Men det som särskiljer 
Afrika söder om Sahara är den höga graden av fattigdom. den närmast 
fullständiga avsaknaden av kreditvärdighet och det stora beroendet av 
råvaruexport. Detta ställer särskilda krav på omfattningen och arten av de 
resurstillskott utifrån som är en förutsättning för att dessa länder skall ha 

rimliga framtidsutsikter. I detta avseende är Bakerinitiativet inte tillräck

ligt, vilket bl. a. framgår av beräkninpr som Världsbanken gjort. 
Även vid optimistiska antaganden kommer det enligt Världs banken att 
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uppstå en brist på flera miljarder dollar om året i de resurser som behövs 

för att de fattiga afrikanska länderna skall få en möjlighet att till år 1990 
hejda den trendmässiga minskningen av konsumtionen per invånare. Detta 

förutsätter en ekonomisk tillväxt på minst 3-4 % om året vilket knappast 
uppnås om inte importkapaciteten återställes. Med hänsyn till de fattiga 

afrikanska ländernas starka råvaruberoende är exportutsikterna för den 
närmaste framtiden inte gynnsamma. Lägger man därtill den snabbt väx

ande skuldtjänsten på utlandslånen och bristen på kreditvärdighet för nya 
lån, står det klart att det fattiga Afrika är närmast helt beroende av bistånd 

på mycket förmånliga villkor. Eftersom det inte finns anledning att räkna 

med sådant bistånd i tillräcklig omfattning. finns det behov av ett komple

ment i form av internationella aktioner för skuldlättnader. 

Vid det trettonde särskilda mötet med FN:s generalförsamling i maj 1986 
demonstrerades de afrikanska regeringarnas vilja att söka rätta till de 
brister i den egna ekonomiska politiken som nu allmänt anses ha bidragit 
till den ekonomiska krisen i Afrika. Denna vilja har kommit till uttryck i 
det program för Afrikas ekonomiska återhämtning som antogs av Organi
sationen för afrikansk enhet (OAU) i juli 1985 och som bekräftades i den 
aktionsplan som antogs vid generalförsamlingens särskilda möte. Det poli
tiskt svåra men ekonomiskt nödvändiga reformarbetet har inletts i ett stort 
antal länder i Afrika söder om Sahara. Detta utgör en nödvändig men inte 
tillräcklig grund för en långsiktig ekonomisk utveckling. 

Det är viktigt att den industrialiserade världen lämnar sitt bidrag till att 
skapa förutsättningar för att länderna i Afrika söder om Sahara skall ha 
möjlighet att rehabilitera och reformera sina ekonomier. Kraftigt ökat 
bistånd till Afrika söder om Sahara är nödvändigt om FN:s aktionsplan 
skall kunna förverkligas. Därtill finns behov av internationellt samordnade 
lösningar för direkt skuldlättnad. 

Men även industriländernas jordbruks- och handelspolitik har betydelse 
för Afrikas utveckling. Tillväxt- och exportmöjligheterna för Afrika söder 
om Sahara är för överskådlig framtid förknippade med betingelserna för 
den helt dominerande jordbrukssektorn. Regeringarna i många afrikanska 
länder är nu i färd med att söka rätta till den diskriminering av jordbruks
sektorn som den ekonomiska politiken tidigare inneburit. Den jordbruks
politik som förs av många industriländer bidrar till att priserna på jord
bruksvaror på världsmarknaden pressas ner som ett resultat av dumpad 
överskottsproduktion. Därtill kommer de handelshinder som införts för att 
skydda den egna subventionerade jordbruksproduktionen. Industriländer
nas nuvarande jordbrukspolitik kan således i viss mån sägas bidra till att 
begränsa de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna i Afrika söder om Sa
hara. Detta medför en avsevärd misshushållning med världens produk
tionsresurser och leder till effektivitetsförluster när de komparativa förde
lar som u-länderna, inte minst i Afrika söder om Sahara, faktiskt besitter 
inom jordbruket inte till fullo utnyttjas. 
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Förhandlingarna mellan Nord och Syd 

Multilateral samverkan krävs för att främja ekonomiskt och socialt framåt
skridande i alla delar av världen. Detta är särskilt uppenbart i dagens 
världsekonomiska situation med ett klart samband mellan u-ländernas 
skulder, protektionismen på handelsområdet, balansproblemen inom och 
mellan i-länderna samt de låga råvarupriserna. 

Den politiska och ekonomiska ulvecklingen i världen under 1980-talet 

har lett till att nord-syd-dialogen har ändrat karaktär. Strävandena att 
utforma nya principer för det internationella ekonomiska samarbetet har 

kommit i bakgrunden och dialogen har koncentrerats på enskilda problem
områden. 

Världshandeln och de monetära cch finansiella frågorna dominerar dis
kussionen tillsammans med katastrofsituationen i Afrika. I den föreståen
de multilaterala handelsförhandlingen inom GATT:s ram kommer en rad 
för u-länderna viktiga områden att behandlas. Dit hör handeln med jord
bruksprodukter och tropiska produkter samt frågan om privata direktin
vesteringar. Enligt svensk uppfattning är en viktig uppgift i den nya för
handlingsrundan att u-länderna tillförsäkras förbättrat och säkrat mark
nadstillträde. Sverige eftersträvar också en närmare integrering av de mer 
utvecklade u-länderna i det internationella handelssystemet. 

De avgörande diskussionerna om monetära och finansiella frågor, där
ibland skuldproblemen, äger rum inom ramen för IMF och Världsbanken. 
Många u-länder skulle föredra att dessa samtal fördes i FN-organ där 
u-länderna har större inflytande, såsom FN:s generalförsamling och UNC
TAD. U-länderna har även förordat en internationell konferens i syfte att 
åstadkomma reformer av det internationella monetära systemet. 

De senaste årens utbredda och i flera fall akuta skuldproblem utgör en i 
viss mån ny företeelse. Det har därför blivit nödvändigt att finna delvis nya 
metoder för att ta itu med problemen. De mer utvecklade mekanismer som 
efter hand utkristalliserats har kommit att läggas fram och sanktioneras i 
IMF och Världsbanken. Det var vid dessa båda organs årsmöten i oktober 
1985 som det tidigare nämnda s. k. Eakerinitiativet fördes fram. 

Det särskilda mötet om Afrika med FN:s generalförsamling visade att 
viktiga förhandlingar kan föras i en konstruktiv anda och att det inom 
FN-systemet var möjligt att följa upp organisationens förtjänstfulla sam
ordning av katastrofinsatserna i Afrika med ett handlingsprogram för kon
tinentens långsiktiga utveckling. Hanteringen av situationen i Afrika har 

stärkt respekten för FN och dess förmåga att genomföra en komplicerad 

och utdragen förhandling om hjälpinsatser. Det är nu väsentligt att hand
lingsprogrammet får genomslag i såväl mottagar- och givarländer som hos 

de internationella biståndsorganen. 

Behandlingen av krisen i Afrika är ett exempel pa de multilaterala 
bistånds- och finansieringsinstitutionernas betydelsefulla roll i det globala 

utvecklingssamarbetet. Sverige har länge hävdat att dessa organisationers 

resurser måste ökas. Detta är särskilt angeläget i en situation där bl a 

skuldproblemen och läget i Afrika kräver betydande internationella insat

ser. 
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Samtidigt är det uppenbart att flera av de stora biståndsorganisationerna 

har fortsatta finansieringsproblem. IDA:s resurser under åttonde påfyll

nadsperioden kommer att uppgå till ca 12 miljarder dollar, vilket i reala 

termer innebär en minskning i jämförelse med IDA:s sjunde påfyllnad och 

den särskilda s. k. Afrikafaciliteten. IDA:s utlåningskapacitet i nominella 

termer kommer vid slutet av 1980-talet att endast obetydligt överstiga 

motsvarande belopp ett decennium tidigare. Detta innebär en urholkning 

av det re;:tla värdet. Vidare skärps villkoren för IDA:s utlåning genom en 

beslutad förkortning av återbetalningstiden. 

Problemen är ännu allvarligare för FN :s samordnande organ för utveck

lingsbistånd ( UNDP) som drabbas hårt främst av stora nedskärningar av 

USA:s bidrag. Denna urholkning av resurserna för FN:s tekniska bistånd 

har inte bara direkta negativa effekter i form av minskat resursflöde. 

UNDP:s resurskris försvårar även det allmänna nord-syd-samarbetet. ef

tersom u-länderna uppfattar den som ett utslag av bristande samarbetsvilja 

hos berörda i-länder. 

En annan organisation som drabbats av nedskärningar är Internationella 

jordbruksutvecklingsfonden (lFADl som bildades på 1970-talet. lFAD var 

det första konkreta exemplet på ambitiös bördefördelning mellan 

OPEC-länder och OECD-länder. Den samarbetsformel som då antogs har 

utsatts för svåra prövningar under senare år i takt med oljeprisutveckling

en och IFAD har tvingats att drastiskt skära ned sin verksamhet. 
Inom vissa av de enskilda områden i världsekonomin som är föremål för 

förhandlingar i särskilda fora har framsteg gjorts. I andra fall krävs fortsat

ta ansträngningar för att godtagbara resultat skall nås. Det sjunde mötet 

med FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTADJ kommer att ge 

möjligheter att på hög nivå diskutera de frågeställningar som förknippas 

med nord-syd-dialogen. Ett konferensresultat som både u-länder och 

i-länder finner acceptabelt skulle bidra till att stärka FN: s roll i nord-syd

samarbetet. 

Det internationella biståndet 

Det samhu.le internationella biståndet ökade något i nominella termer un
der 1985 och uppgick till ca 36, 7 miljarder dollar. 

Ökningen beror på en expansion av biståndet från de länder som är 

medlemmar i OECD:s biståndskommitte !DAC).Detta bistånd ökade med 

ca 700 miljoner dollar till 29.4 miljarder dollar 1985. medan biståndet från 

OPEC-länderna fortsatte att minska kraftigt. Öststaternas biståndsutbetal

ningar var enligt tillgängliga uppgifter oförändrade. DAC-ländernas bi

ståndsökning under 1985 förklaras huvudsakligen av omfattande katastrof

bistånd och stöd till strukturanpassningsprogram i mottagarländerna 

främst i Afrika. 

DAC-W.mlernas bistånd räknat som andel av bruttonationalinkomsten 

minskade dock från 0,36 % till 0,35 % vilket är 0,03 % lägre än 1982 års 

nivå. 
De fyra traditionellt största biståndsgivarna uttryckt i procent av BN I 

inom DAC - Norge. Nederländerna. Sverige och Danmark - fortsätter 
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att vara de enda OECD-länder som uppnått det av FN uppsatta 0.7 %-må

let för det offentliga biståndet. Norge redovisade de högsta biståndsutbe
talningarna 1985 motsvarande 1,03 % av BNI. De svenska utbetalningarna 

ökade från 0,80 % år 1984 till O,H6 % av BNI 1985. Sverige kommer 

därmed på tredje plats efter Norge::: och Nederländerna. Några stora bi

dragsgivare som USA. Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien 

befaras fortsätta att minska sin andel av BNI för bistånd under senare 
delen av 80-talet. USA:s biståndsmdel av BNI har sjunkit till nästan 

samma låga nivå som Sovjetunionens. 

Sovjetunionens och de östeuropeiska staternas biståndsutbetalningar 
ligger enligt DAC:s statistik för I S85 kvar på en låg nivå motsvarande 

0,23 % av BNI eller ca 3,5 miljarder dollar, vilket är i stort sett oförändrat 

sedan 1980. 
Biståndet från givarländerna inom OPEC fortsatte att minska till ca 

3,5 miljarder dollar för 1985 jämfört med ca 4,5 miljarder 1984 och drygt 9 

Tabell 1: Biståndsutbetalningar 1985 från DAC-länderna, OPEC, 
Sovjetunionen och Östeuropa samt samma länders per capita-inkomster 

Andel \'olym Per 
av BNI capita 
(%) 1mi lj. $1 inkomst 

($) 

DAC-länderna 0.35 29 419 12 043 

Norge 1.03 575 13 412 
Nederländerna 0,91 1 135 8 605 
Sverige 0,86 840 11 668 
Darunark 0.80 440 LO 723 
Belgien 0,54 430 8 179 
Frankrike 0.54 2 688 9 251 
Australien 0,49 749 9 604 
Canada 0,49 1 631 l:J 093 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 0,47 ~ 942 10 235 
Finland 0.40 211 10 892 
Österrike 0,38 248 8 726 
Storbritannien 0, '.i4 l 531 8 019 
Italien o,:H l 099 6 224 
Schweiz 0,31 300 14 887 
Japan 0,29 :i 797 11 027 
Nya Zeeland 0,25 54 6 591 
Irland 0,24 39 4 688 
t:SA 0,24 !l 403 16 671 

OPEC-länderna 0,65 :i 528 2 530 
Ivar avi 

Kuwait 3,16 749 l:i 880 
Saudi-Arabien 2,88 ~! 646 7 980 

Sovjetunionen och 
Östeuropa 0,23 " 523 :i 900 

Käl la: or,co:s biståndskommitte iDACi 
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miljarder 1980. Räknat som andel av BNI nådde OPEC-biståndet 0.65 % 
1985 vilket bör jämföras med 1,84 % 1980. Det finns anledning räkna med 

att OPEC-ländernas bistånd för 1986 kommer att minska ytterligare som en 

följd av de förhållandevis låga oljepriserna. 

FN har antagit ett mål om 0,15 % av BNI som bistånd till de 36 minst 

utvecklade länderna. Sverige jämte några andra länder, bl. a. de nordiska, 

har överträffat detta mål medan DAC-länderna som helhet inte förmått öka 

biståndet till dessa länder från 1980 års nivå på 0,08 % av BNI. 

Prioriteringar i Sveriges bistånd 

Jag har hittills givit en allmän bakgrund för att peka på den problemfyllda 

verklighet biståndsarbetet omges av. Planeringen och genomförandet av 

det svenska biståndet påverkas starkt av denna miljö. och kräver kontinu
erlig anpassning och flexibilitet. 

Låt mig i detta sammanhang fastslå att de övergripande biståndspolitiska 

målen är oförändrade. Jag vill bland dessa särskilt fästa uppmärksamheten 
på strävandena för en demokratisk samhällsutveckling i mottagarländerna. 
Kvinnornas roll i u-länderna och i biståndet är också något som jag särskilt 
vill framhålla. Insatser för att främja u-landskvinnorna genomsyrar bi

stånds verksamheten för att möjliggöra förbättringar för hela befolkningen 
och inte bara kvinnorna själva. 

Innan jag behandlar enskilda anslagsposter vill jag något närmare redo

visa vissa prioriteringar och tyngdpunkter i Sveriges bistånd. 

Jag ämnar koncentrera min redovisning till följande punkter: 

- biståndet till södra Afrika 
- FN och det multilaterala biståndssamarbetel 

- demokratimålet i biståndet 

- miljö och utveckling 
- bistånd till flyktingar 
- de ömsesidiga intressen som biståndet kan främja. 

Ökade insatser i södra Afrika 

Som jag tidigare har redovisat har den ekonomiska utvecklingen i Afrika 
söder om Sahara varit särskilt ogynnsam under en lång följd av år. Länder
nas finansiella problem, den stagnerande efterfrågan på många exportpro

dukter, minskningen av biståndet och andra finansiella bidrag har jag 

tidigare berört. Till detta kommer att befolkningen i Afrika växer i snab

bare takt än i övriga delar av världen. Det stora antalet barn gör att 

belastningen på utbildningssystem, livsmedelsproduktion och hälsovård 
blir större än vad den vuxna delen av befolkningen mäktar med ekono

miskt. Inflyttningen till städerna skapar förslumning. sociala problem och 

fattigdom. Befolkningstillvaxten skapar också miljöproblem, nilgot som 
jag kommer att utveckla i ett senare avsnitt. 

Förhållandena för länderna som omger Sydafrika är särskilt svåra. An
gola har drabbats av sjunkande oljepriser. samtidigt som UNIT A-rebel-
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lerna ökat sin aktivitet med stöd fr.ln såväl Sydafrika som USA. Mrn;:am- Prop. 1986/87: 100 
bique befinner sig i en akut ekonomisk kris. som fördjupas av RNM-rebel- Bil. 5 
lernas och Sydafrikas sabotage- oc:h destabiliseringsåtgärder. Människor 
har dödats i sydafrikanska raider mot Lesotho, Botswana, Swaziland. 
Zimbabwe och Zambia. Varutillför~;eln till flera av Sydafrikas grannländer 
har störts och ständiga hot förekommer om olika sanktionsåtgärder. 

Antalet flyktingar i regionen har ökat på grund av de svåra förhållan
dena. Tusentals människor befinr,er sig på flykt undan apartheid och 

gerillakrig. 
Nio av länderna i södra Afrika har slutit sig samman i samarbetsorgani

sationen Southern African Development Coordination Conference 

(SADCC). Sverige stöder dessa länder på olika sätt. Av de nio länderna är 
Angola, Botswana, Lesotho, Mo\:ambique. Tanzania, Zambia och Zim
babwe programländer med vilka Sverige har slutit samarbetsavtal om 
utvecklingssamarbete. Samtliga dessa länder och de övriga två, Malawi 
och Swaziland. kan erhålla svenskt bistånd genom regionala insatser. 
katastrofhjälp och genom enskilda organisationer. Vidare utgår humanitärt 
bistånd till södra Afrika. Till detta kommer insatser via multilaterala organ. 
Mer än 43 % av Sveriges bilaterala bistånd går till dessa nio länder. Ande
len har ökat under senare år. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka ett omfattande samarbete med län
derna i södra Afrika. Biståndssamarbetet med Tanzania och Zambia inled
des redan i mitten av 1960-talet. Successivt har därefter antalet samarbets
länder byggts ut och insatserna ökats. Enligt min mening finns det mot 
bakgrund av det krisartade läget i n:gionen skäl att ytterligare öka bistån
det till denna del av världen. 

Uppgiften att komma till rätta med situationen för dessa länder är svår. 
Externa resurser i form av bistånd eller genom privata investeringar från 
utlandet kan aldrig ensamma driva fram önskvärda förändringar. Biståndet 
måste därför passas in i en realistisk utvecklingsplanering där den ekono
miska och politiska miljön i mottagarlandet stöder insatserna. Landpro
grammen för samarbetsländerna måste fortsätta att anpassas till den krissi
tuation som råder. Det gäller speciellt i Angola. Mo~ambique. Tanzania 
och Zambia. där programmen måste ges ett stort inslag av importstöd, för 
att avhjälpa det akuta behovet av konvertibel valuta. Sverige bör också 
delta i kommande samordnade internationella aktioner för att lindra pro
blemen för länder med akuta betalni ngssvårigheter. 

Ett av målen för biståndet är att s1.ärka SADCC-ländernas oberoende av 

Sydafrika. Betydelsefullt därvidlag är framför allt att länderna får ett 

transportsystem som gör att de utan transitering genom Sydafrika kan 

handla med varandra och med ut•andet. Svenska biståndsinsatser har 

redan nu denna inriktning. Bl. a. stöds hamnbyggen i Mrn;:ambique och 

Tanzania, järnvägsbyggen i Botswana och Tanzania och mikrovågslänkar 

mellan Botswana, Zimbabwe och Zambia och mellan Tanzania och 

Malawi. 

Länderna behöver också på sikt bygga upp en egen industriproduktion. 

som kan ersätta importen främst från Sydafrika. Inom SADCC förbereds 
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nu produktiva investeringar inom jordbruk, gruvnäring och tillverkande 

industri. 

I samarbete med SADCC arbetar Sverige, tillsammans med de övriga 

nordiska länderna. på att stimulera industriinvesteringar och handel i re
gionen. Jag bedömer det som angeläget att svenska företag kan delta med 

egna investeringsinsatser i regionen. helst i samverkan med företag i 
SADCC-regionen. Fördelen med en sådan företagsmedvcrkan är att 
SADCC-länderna på ett naturligt sätt får del av vår tekniska utveckling. 
Nordiska insatser behövs vidare för att stimulera handel inom SADCC-re

gionen och mellan Norden och SADCC-regionen. Ett vidgat kulturutbyte 
bör också ingå i samarbetet mellan de nordiska länderna och SADCC-län

derna. 

Sydafrika har den senaste tiden trappat upp destabiliseringspolitiken 
mot grannländerna. Till detta kommer att sanktioner mot Sydafrika också 
kommer att drabba grannländerna och därigenom ytterligare försvåra si
tuationen. Jag anser det därför naturligt att Sverige nu ökar sitt bistånd till 
länderna i södra Afrika och till de människor som kämpar mot apartheid. 

FN :s roll är utomordentligt viktig för situationen i södra Afrika. Från 
svensk sida kommer alla möjligheter att utnyttjas för att påverka olika 
FN-organ att intensifiera biståndsi'.1satserna till SADCC-länderna och till 
dem som direkt drabbas av apartheidpolitiken. 

Med hänsyn till de stora biståndsbehoven i södra Afrika kommer jag 

senare att föreslå betydande höjningar av medelsramarna för de flesta 
programländer i södra Afrika och av medlen för regionalt samarbete och 
humanitärt bistånd i södra Afrika. Jag anser vidare att medlen för kata
strofbistånd bör ökas främst med hänsyn till hjälpbehoven i regionen. 

FN och det multilaterala biståndssamarbetet 

Sverige tillhör de länder som ger störst bidrag till multilateralt bistånd. De 
senaste åren har en knapp tredjedel av biståndsbudgeten avsatts för stöd 
till u-länderna genom multilaterala kanaler. dvs. FN-systemets biståndsor
gan och finansinstitutioner som Världsbanken och regionala utvecklings

banker. 
Idag befinner sig FN i den allvarligaste finansiella och politiska krisen i 

organisationens historia. Dess framtid beror på medlemsstaternas politiska 
vilja. De måste i ord och handling sluta upp bakom FN-stadgan och 
utnyttja världsorganisationen för att finna lösningar på gemensamma pro
blem. Många av utvecklingsproblemen kan inte avhjälpas effektivt annat 
än genom samordnade internationella insatser. oftast genom FN: s olika 
organ. Detta gäller exempelvis miljöproblem. befolkningstillväxt, hälso
vil.rd. utveckling av nya energikällor, forskning och livsmeddsbrist. Det 

finns inte något alternativ till förbättrat internationellt samarbete. och FN 
har därvid en nyckelroll. 

För Sveriges del har stödet till FN länge varit en av hörnstenarna i 
utrikespolitiken och biståndspolitiken. Den aktuella krisen gör det nödvän
digt att noggrant pröva hur detta stöd skall utformas i fortsiittningen. 
Därvid hör man enligt min mening se krisläget inte bara som en risk utan 
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även som en möjlighet. Situationen kan och måste tas till vara genom att 
tillfället grips för reformer och förbättringar. 

Vad gäller FN:s biståndsverksamhet är mina utgångspunkter dels att 
Sverige bör ge ett starkt stöd åt multilateralt samarbete och FN-systemet, 
dels att detta stöd inte kan vara förbehållslöst. Det måste kombineras med 

en välgrundad och fast hållning i M.gor som rör FN-systemets effektivitet 
och en noggrant avvägd insats av S'verige i den finansiella bördefördclning
en inom biståndet. 

FN:s finanskris har flera olika element. Den är dels en akut likviditets
kris, dels har till denna kopplats krnv på ett effektivare FN och förslag till 

reformer av FN:s arbetssätt. Slutligen har FN:s finanskris många drag 
gemensamma med den svåra resurskrisen hos internationella biståndsor
ganisationer i allmänhet, inom och utom FN-systemet. 

Huvudorsakerna till de två förstnämnda elementen är, förutom dålig 
betalningsdisciplin från många länders sida, dels att bidrag hålls inne av 
politiska eller principiella skäl, dels att FN:s största bidragsgivare Förenta 
Staterna under 1986 och 1987 genomfört och planerar mycket kraftiga 
nedskärningar av sin andel. 

FN kan i värsta fall inom kort drabbas av en akut likviditetskris. De 
förslag till effektivisering av FN som lämnats av en internationell expert

grupp har antagits av generalförsamlingen. An nu kvarstår dock ovissheten 
om det politiskt viktigaste elementet i krisen, nämligen resultaten av den 
amerikanska kongressens starkt kritiska hållning till FN och multilateralt 
samarbete inom FN-systemet. Sovj,etunionens uteblivna betalningar av
speglar en liknande attityd. Genom Sovjetunionens avsevärt mindre bidrag 
har den dock inte fått lika dramatiska följder. 

Sverige verkar för att allomfattande och konkreta reformer kommer till 
stånd för att säkerställa FN :s effektivitet och finansiella bas. Program- och 
budgetprocessen för FN:s verksamhet behöver förbättras. Föråldrade och 
mindre angelägna program bör utmönstras ur organisationens verksamhet. 
Sekretariatet bör rationaliseras och effektiviseras. Medlemsländer som 
häftar i skuld till organisationen måste förmås fullgöra sina förpliktelser 
enligt gällande regler. Generalsekret1~raren bör aktivt verka för att nödvän
diga reformer vad gäller FN: s administration och program kommer till 
stånd. Den nuvarande högsta bidragsandelen om 25 'J'o för enskilt med
lemsland bör sänkas. På så sätt skulle bättre kunna markeras att FN är en 
organisation för alla stater, som bör göras mindre beroende av enstaka 
bidragsgivare. 

Insikten om det nödvändiga sambandet mellan reformkrav och finans

kris i FN har fått betydande anslutning. Emellertid kommer det att dröja 

avsevärd tid innan resultaten av den påbörjade processen kan skönjas. 

I motsats till de delar av FN-systemet som har fastställd bidragsskala 
bygger flertalet biståndsorgan inom FN, såsom UNDP, UNHCR och 

UNICEF, sin finansiering på frivillip, ettåriga bidrag. I tider av nedskär
ningar, eller vid långsam medelsökning parad med snabbt växande behov, 

blir ofta dessa organ mest utsatta. I Världsbanken och de regionala utveck

lingsbankerna märks följderna först på längre sikt, eftersom deras resurser 

är överenskomna för tre-fyra år åt gången. I dessa institutioner iir proble-
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met i första hand att deras möjlighet att göra utfästelser om nya lån Prop. 1986/87: 100 

minskar i takt med sjunkande bidrag. Bil. 5 
De amerikanska nedskärningarna av bidragen till FN kommer att drabba 

också biståndsorganen, trots att USA:s regering anser att dessa ofta är de 
effektivaste delarna av FN-systemet. För Sverige och några andra länder, 

som svarar för en stor andel av dessa organs resurser. medför detta ett 
avvägningsproblem mellan ambitionen att stödja FN-organen och risken 
att behöva bära en orimligt stor bidragsbörda. 

Jag vill betona att multilateralt bistånd har betydande fördelar. Det 

markerar dels Sveriges stöd åt internationellt samarbete och tilltron till FN 

som ett instrument för fred och säkerhet, dels att alla u-länder kan göra 
anspråk på resurserna, även de som annars skulle falla utanför de flesta 

biståndsprogram. Resurserna förknippas inte med ett enskilt givarlands 
politiska eller ekonomiska villkor. I stället har u-länderna ett ofta stort 
inflytande över hur medlen används av FN-organen och de övriga multila
terala organisationerna. Vidare kan Sverige spara administrativ kapacitet 
genom att lämna biståndsmedel genom internationella organ vars allmänna 
mål ligger i linje med dem Sverige ställt upp för sitt bistånd. 

Många strävanden i svensk biståndspolitik. som social rättvisa och 
ekonomisk utjämning, har under årens lopp mött ett växande gensvar i 
multilaterala biståndsorgan. Exempel på detta är många organisationers 

inriktning på fattiga befolkningsgrupper, landsbygdsutveckling och syssel
sättning. Andra exempel utgör FN-systemets satsningar på primärhälso
vård och UNDP:s införande av landprogrammering för ca 15 år sedan. 

Inte minst med hänvisning till vad jag inledningsvis framhöll om globala 
lösningar på svåra utvecklingsproblem anser jag att Sverige även i fortsätt
ningen starkt bör stödja de multilaterala biståndsorganen. Dessa har kun
nat påverkas i en från svensk utgångspunkt önskvärd riktning genom att 
betydande resurser ställts till förfogande. Bidragen bör öka även fram
deles. Detta gäller både i de FN-organ där varje land har en röst (UNDP, 
UNICEF, fackorganen) och i de institutioner som finansieras efter en 
förhandl<id bidragsskala och har en efter kapitalinsats vägd rösträtt 
(Världsbanken, IDA, regionalbankerna). Enligt min mening bör Sverige 
förena en fortsatt hög bidragsvilja med krav på ökade andelar från de 
större länder som har både låga totala biståndsöverföringar och låga bi
dragsandelar i vissa multilaterala organ. 

I det nu aktuella krisläget är det mer angeläget än någonsin att den 
traditionella svenska uppslutningen bakom FN ges formen av välunder
byggda och konstruktiva insatser, som inte utesluter kritiska stånd
punkter. Den vilja till effektivisering och reformer som uppstått i finanskri
sens spår har skapat ett unikt tillfälle som måste tas till vara. 

För att uppnå en vitalisering av FN-systemet kommer det att krävas 
hård budgetgranskning i samtliga FN-organ och väl genomtänkt priorite
ring mellan olika verksamhetsgrenar. Detta är nödvändigt för att på längre 

sikt stärka FN. 
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Demokrati och mänskliga rättigheter 

Sveriges stöd till u-ländernas utvecklingsansträngningar har som mål re
surstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk 
självständighet samt demokratisk utveckling i mottagarländerna. 

Dessa fyra biståndspolitiska m@.I kan inte tillgodoses inom samtliga 
biståndsinsatser. Oftast är ett eller ett par av dem vägledande för ett 

program eller projekt. Ibland måst·~ ambitionen begränsas till att ett mål 
tillgodoses och att de övriga inte motverkas. 

Demokratimålet vidrör det mest grundläggande i biståndsarbetet: män
niskors frihet från förtryck och utsLgning och vår strävan att stärka förut
sättningarna för mera rättvisa och öppna samhällen för alla, inklusive de 
svagaste i samhället. En samhällsutveckling i demokratisk riktning är en 
grundläggande om iin inte tillräcklig förutsättning för att biståndet skall ge 
varaktig och långsiktig effekt. Det folkliga intlytandet i u-länder har utfor
mats olika beroende på historiska och kulturella skillnader. Begreppet 
demokratiutveckling måste ses i ett vidare sammanhang än vad våra egna 
erfarenheter kan ge anledning till. Det biståndspolitiska målet att främja en 
demokratisk utveckling bör ses som uttryck för en önskvärd rörelserikt
ning snarare än som ett näraliggand·~ slutmål. 

Den svenska övertygelsen om demokratins utvecklande kraft är grundad 
på egna erfarenheter. Det är dock lätt att konstatera att de flesta u-länder 
inte har utvecklat sådana demokratiska styrelseformer och faktiska med
borgerliga rättigheter som vi anser cmistliga i vårt land. Genom det svens
ka biståndet kan vi medverka till att öka förståelsen för demokratiska 
lösningar och respekt för mänskliga rättigheter. 

Biståndet skall också främja fr:imväxten av demokratiska styrelse
former, ett fritt organisationsväsende samt självständiga massmedia. 

Trots många svårigheter att föra ned demokratimålet till det praktiska 
planet har betydande landvinninga~ gjorts. Jag vill exempelvis peka på 
svenska insatser för att främja folkligt deltagande i utvecklingsprojekt. 
såsom markvårdsprojekten i Kenya ·:>eh Indien. Negativa enarenheter från 
projekt med bristande deltagande från den lokala befolkningen i planering 
och drift har där och i andra projekt kunnat vändas vilket resulterat i både 
ökad förståelse för en demokratisk beslutsprocess och i förbättrad drift. 
Utbildningsinsatser i Botswana, Etiopien. Tanzania, Zambia, Zimbabwe 
och andra länder kan också ses som ett stöd till förbättrade förutsättningar 
för ett brett och demokratiskt deltagande i samhällets utveckling. Det
samma gäller de kampanjer för läskunnighet Sverige finansierat i många av 

mottagarländerna. 

I vissa fall är forskningsstöd och bistånd till massmedia och kultur 

verksamma instrument för att främja ökad pluralism i u-länder. Genom 

SAREC och under anslagsposten för försöksverksamhet och metodut

veckling ges stöd till kvinnoforskning, samhällsvetenskaplig utvecklings
forskning med tonvikt på Latinamerika, stärkande av självständiga mass
media och publicistisk verksamhet s·Jm kan bidraga till att öka medborgar

nas frihet, initiativkraft och inflytande i samhället. Förvaltningsbiståndet 
till flera samarbetsländer bidrar till decentralisering av statlig förvaltning, 

underlättar valförbcredclser och främjar regionalt och lokalt självstyre. 
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Stora delar av det humanitära biståndet i södra Afrika och Latinamerika 

syftar också till att främja demokratisk utveckling. Detta är det helt domi

nerande syftet med det humanitära biståndet till apartheidregimens offer 

och till kampen mot apartheid. Detta bistånd innefattar bl. a. rättshjälp och 

fackfön:ningsstöd samt bidrag till folkrörelser och kyrkliga organisationer, 

informationsverksamhet och försvar av mänskliga rättigheter. 
Det finns ytterligare ett antal bilaterala svenska insatser som i en vidare 

bemärkelse innebär ett stöd till en fördjupning av en demokratisk samhälls
utveckling. Dit hör jämstiilldhcts- och kvinnobiståndet samt stödet till 

samarbetsländernas egna folkliga organisationer. Som exempel kan näm

nas stöd till indiska kvinnoorganisationer, lokala landsbygdsutvecklings

initiativ i Bangladesh. bondekooperation i Nicaragua och medverkan i 

kooperationsutveckling i Kenya, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. 

Inom det multilaterala biståndet är förutsättningarna något annorlunda. 

Uesluten fattas i regel enhälligt efter kompromisser mellan samarbetspar

terna, vilket sätter vissa gränser för Sveriges möjligheter att få brett stöd 
för en profilerad politik rörande demokrati och mänskliga rättigheter. 

Detta hindrar inte Sverige att tillsammans med likasinnade länder i orga

nens styrelser verka för att biståndet ges en utformning som stöder en 

utveckling i demokratisk riktning. 
Vidare har Sverige i FN-organen sedan länge arbetat för att stärka 

normsystemet till skydd för de mänskliga rättigheterna. Målet är att dels 

utarbeta nya internationella överenskommelser i särskilt angelägna frågor, 
dels få alla stater att respektera dessa överenskommelser. Det kan nämnas 
alt den nyligen antagna konventionen mot tortyr bygger på ett svenskt 

initiativ. FN :s generalförsamling har också vidgat sin kritik av kränkningar 

av mänskliga rättigheter i olika länder. 
Den mängd av bilaterala projekt och program jag tidigare redovisat visar 

att Sverige har givit stöd som befrämjar en demokratisk samhällsutveck
ling i u-länder. Enligt min mening kan dock detta arbete utvecklas ytterli

gare. 
För det första avser jag verka för att utrikesförvaltningen och SIDA mer 

systematiskt använder den regelbundna dialogen med samarbetsländerna 
till att betona demokratimålet och diskutera olika medel att främja det. 
Den svenska linjen sedan tidigare ligger fast. Kränkningar av grundläggan
de rättigheter påtalas. därför att de utgör brott mot överordnade internatio
nellt vedertagna principer och således inte enbart är en för den enskilda 
staten intern angelägenhet. Vid överläggningar och andra kontakter med 
programländerna bör enligt min uppfattning än starkare understrykas den 

vikt Sverige fäster vid demokratimålet och den inverkan allvarliga och 

långvariga brister härvidlag kan få på bistånds viljan. Verkligheten är dock 

den att även när ökad uppmärksamhet ägnas åt dylika frågor inom den 

normala biståndsdialogen kan framsteg endast förväntas komma till stånd 

stegvis och under en följd av år. 

För det andra anser jag att det finns utrymme för ökade ansträngningar 

även inom det på demokratiprocessen direkt inriktade biståndet, såsom 
stöd till folkrörelser. fackföreningar och kvinnoprojekt. Mot bakgrund av 

de svenska folkrörelsernas stora betydelse inom biståndet - och särskilt 
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på det aktuella området - har jag hösten 1986 tillkallat ett folkrörelseråd Prop. 1986/87: 100 
för biståndsfrågor som samrådsorgan mellan regeringen och folkrörel- Bil. 5 
serna. Rådet ägnade sitt första sammanträde åt att diskutera erfarenheter-
na av arbetet för att främja en utveckling i demokratisk riktning. 

För det tredje bör biståndet även fortsättningsvis inriktas på sådana 
sektorer som till sin karaktär är demokratifrämjande. Biståndsinsatserna 
bör utformas och genomföras på ett sätt som ökar befolkningens deltagan
de, ansvar och engagemang. 

Miljö och utveckling 

Miljöproblemen i u-länderna har uppmärksammats alltmer. Flera studier 
har påvisat att miljöförstöringen i u-länderna har delvis andra orsaker än i 
i-länderna. 

Fattigdomen, ofta kombinerad med en snabb folkökning leder till en 
tilltagande nötning på miljön och särskilt marken. Allt sämre jordar utnytt
jas för jordbruksändamål och mera skog utnyttjas för bränsle och bygg
nadsvirke. Återplantering försummas, och återväxt motverkas av stigande 
betestryck från växande kreaturshjordar. Detta innebär minskad vegeta
tion på det tunna jordtäckct och ökad erosion. Markens produktionsför
måga försämras. 

En sådan process försvårar den ekonomiska och sociala utvecklingen 
ytterligare. Den fattiga befolkningen får försämrade möjligheter att bryta 
den negativa trenden. En växelverkan uppkommer mellan utvecklingens 
stagnation och naturens nedslitning. Detta leder på sikt ofrånkomligen till 
en sjunkande materiell levnadsstandard. 

I vissa u-länder förorsakas miljöproblemen av en kortsiktig och otill
räckligt genomtänkt utvecklingspolitik som tillåter ekonomiska vinstin
tressen att gå före hänsynen till väsentliga ekologiska samband och till 
långsiktiga utvecklingsaspekter. Som exempel kan nämnas okontrollerade 
utsläpp från industrier och skövling av tropiska skogar. 

Miljöförstörelse förekommer också i samband med väpnade konflikter 
och genom bristande kontinuitet i fråga om politiska beslut och åtgärder. 

Direkta åtgärder för att förbättra miljön i u-länder - trädplantcring och 
återbcskogning, förbättrad bränsleekonomi, terassering av åkerjord. för
bättrade fodergrödor och vattenreglering - ingår sedan åtskilliga år, och i 
en ökande omfattning, i svenskt bistånd. 

Det räcker emellertid inte med irnlerade åtgärder, som i bästa fall kan 

leda till ett uppskov med den fortskridande naturförstörelsen på vissa 

geografiskt begränsade platser. Det krävs en helhetssyn och åtgärder som 

på många områden tillsammans främjar en ekologiskt balanserad miljö i 

u-länderna. 
Utvecklingsproblem med miljöaspekter i u-landsstädernas slumområden 

har blivit allt mer uppmärksammade på senare är. Urbaniseringsproble
men blir alltmer brännande i många u-länder. 

V-länderna har själva ansvaret för att utforma en sammanhängande 

utvecklingspolitik som kan angripa grundorsakerna till stagnationen och 

miljönedslitningen. Sverige kan och bör emellertid, enligt min mening. på 52 



olika sätt främja och stödja en rationell och långsiktig politik i u-länderna 
för att bevara och förbättra miljön. U-landsregeringar tvingas ofta till följd 
av en nödsituation att föra en kortsiktig politik. I denna situation är det en 
viktig uppgift för Sverige att hålla fast vid ett långsiktigt betraktelsesätt i 

dialogen med mottagarländerna och understryka att utvecklingssamarbetet 

måste syfta till varaktigt förbättrade förutsättningar för befolkningens väl
färd. Strävandena att främja ekonomisk tillväxt måste innefatta hänsyn till 

ekologiska samband. 
Många miljöproblem sträcker sig långt över nationella gränser vilket 

understryker behovet av att miljövårdsaspekter och miljöinsatser utgör en 

lika betydelsefull del av det svenska agerandet i internationella biståndsor

ganisationer som i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Vikten av ett 

långsiktigt betraktelsesätt och av att den fysiska miljön bevaras och för

bättras bör betonas. 
Vidare finner jag det angeläget att erfarenheterna från industrins och 

jordbrukets utveckling i i-länderna beaktas i dialogen med u-ländema. så 
att de miljömässiga misstagen i möjligaste mån undviks , när u-länderna 
går in i motsvarande utvecklingsprocess. 

Från svensk sida bör större ansträngningar göras för att få till stånd 
utredningar om skadliga miljökonsekvenser av utvecklingsprojekt. Sådana 
utredningar bör kunna stödjas med biståndsmedel. Syftet bör härvid vara 
att undvika att miljöskadliga projekt genomförs. 

Svenska biståndsresurser bör i ökad utsträckning användas för insatser 
som återställer redan skadad miljö - skogsplantering, terassering m. m. -
och för skydd av miljö, som löper risk att allvarligt skadas. Bistånd bör 
dessutom kunna lämnas för sådana inventeringar av olika naturresurser 
som kan utgöra underlag för samhällsplaneringen. Målsättningen med des
sa olika åtgärder bör vara att öka de enskilda u-ländernas medvetenhet om 
miljöaspekternas betydelse i utvecklingen så att de så småningom beaktas 
som självklara inslag i den nationella planeringen. 

Jag finner det vidare angeläget att Sverige understödjer information i 
u-länderna om utvecklingens miljöaspekter. Även utbildning av personal 
bör främjas. 

Miljöfrågorna har nära samband med katastrofsituationer i u-länderna. 
Flertalet regeringar och organisationer är numera medvetna om vikten av 
förebyggande åtgärder för att bevara den produktiva miljön och därmed 
undvika eller lindra de allt oftare förekommande torkkatastroferna. Mark
vården är härvid särskilt angelägen. Inte minst enskilda organisationer har 
tagit värdefulla initiativ. Sådana initiativ bör stödjas. 

I föregående års budgetproposition behandlade jag utförligt frågan om 
u-ländernas forskningskapacitet inte minst på miljöområdet. Det långsik
tiga arbetet på att bygga upp en inhemsk forskningskapacitet i u-länderna 
måste ges hög prioritet som ett komplement till de insatser som görs inom 
andra delar av den svenska biståndsverksamheten. Det femåriga forsk
ningsprogram på 100 milj. kr. som inrättades förra året med särskild inrikt
ning på forskning rörande avskogning och ökenutbredning har nu börjat 
genomföras med SAREC som huvudansvarig. 
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Det är angeläget att u-länderna för möjlighet att själva bedriva forskning 
om miljöproblemen. Sådan forskning kan också på sikt stärka deras egen 
kapacitet alt bedöma dels inhemska utvecklingsinsatser i miljöperspektiv 
och dels hur stödet från bilaterala cich multilaterala biståndsorganisationer 
bäst skall inriktas och utnyttjas. 

Inom ramen för det nordiska bi~1tåndssamarbetet har miljöproblemen i 
u-länderna särskilt uppmärksammats. Det är enligt min mening fruktbart 
att i detta liksom i andra biståndspolitiska sammanhang beakta möjligheten 
till praktisk nordisk samverkan. P~'. svenskt initiativ kommer under våren 
1987 en nordisk konferens om miljöproblemen i tredje världen att anord
nas. Konferensen kommer bl. a. att dryfta möjligheterna att ytterligare 
integrera miljöaspekterna i utveckli ngssamarbetet. 

De svenska bidragen för direkta miljövårdande ändamål uppskattar jag 
till ca 270 milj. kr budgetåret 1985/86. Dessa medel har använts till mark
vårdsprojekt. byskogsprogram, skogsplanteringar och skogsvård i pro
gramländerna. bidrag till enskilda organisationers biståndsverksamhet, 
försöks- och metodutveckling, forskning, regionala insatser, katastrofföre
byggande åtgärder samt bidrag till internationella organisationer. 

De insatser som görs från svensk sida för att främja ett ökat hänsynsta
gande till u-ländernas miljö kan dock inte enbart mätas i ekonomiska 
termer. Sverige deltar aktivt i de multilaterala organisationernas arbete att 

utforma riktlinjer som kan få bred internationell anslutning. Andra insatser 
vilkas värde är svårt att närmare uppskatta rör utbildning och information. 

Jag anser att Sverige kan lämna väsentliga bidrag till en förbättrad miljö i 
u-länder. Detta bör ske genom ökad prioritering av dylika insatser och 
genom en fortsatt stark betoning av miljöaspekternas betydelse för utveck
lingen. såväl i den bilaterala dialogen med mottagarländerna som i de 
internationella organisationernas st:rrande organ. 

Flyktingar 

Flyktingsituationen i världen fortsätter att inge oro. Allt fler människor 
tvingas på flykt. En av de främs'.a orsakerna till flyktingströmmar är 
väpnade konflikter mellan eller in.Jm länder. Hjälpbehovet blir alltmer 
omfattande samtidigt som större resurser krävs för att åstadkomma varak

tiga lösningar på flyktingarnas probkm. Den ökade flyktingströmmen visar 

att det finns behov av oförminskade ansträngningar inom det internationel

la fredsarbctet. 
Uppgifter om det totala antalet flyktingar i världen varierar. Enligt 

uppskattningar inom FN är det sammanlagda antalet 14 miljoner. Till detta 

skall emellertid läggas ett stort antal människor som befinner sig i flykting

liknande situationer i grannländer eller i sitt eget hemland. Det största 

antalet flyktingar, över 4 miljoner, kommer från Afghanistan. Cirka 4 mil
joner flyktingar och hemlösa finns i Afrika, där flertalet befinner sig i 

Sudan och Somalia. Palestinat1yktingarna beräknas till 2 miljoner. 

Majoriteten - 11.5 miljoner - av världens flyktingar finns i u-länder. Fle

ra u-länder som tagit emot ett stort antal flyktingar har redan hårt ansträng

da ekonomier. Eftersom varaktiga lösningar ofta är svåra att uppnå kan 
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flyktingsituationen för många människor bli bestående under lång tid. 

Flera länder kommer även fortsättningsvis att behöva hjälp för att kunna 

bistå flyktingarna. Detta stöd bör i så stor utsträckning som möjligt förenas 

med långsiktigt utvecklingsbistånd, på sådant sätt att lokalbefolkningen 

och flyktingarna i ett område får del av hjälpen. 

Förföljelse, konflikter och katastrofer kommer sannolikt även i framti

den att leda till att människor lämnar sina hem och flyr. Det är svårt att 

åstadkomma en förändring av denna utveckling så länge orsakerna till flykt 

består. Respekten för mänskliga rättigheter måste upprätthållas och eko

nomisk och social rättvisa främjas i de länder som ger upphov till flykting

strömmar. 
Sverige har under åren lämnat omfattande och ökande stöd till flykting

ars skydd och bistånd. Under senare år har detta uppgått till närmare 

500 milj. kr. per år och lämnats genom FN:s flyktingkommissarie 

( UN HCRJ. FN :s hjälpprogram för Palestinaflyktingar ( UN RW Al och ett 
stort antal enskilda organisationer. Flyktingarna är i många avseenden de 

mest utsatta av alla nödlidande. Enligt min mening måste Sverige därför 

fortsätta att stödja det humanitära arbetet bland flyktingar. Jag kommer 

senare att föreslå en kraftig uppräkning av flyktingbiståndet. 

Bistånd i ömsesidigt intresse 

En växande insikt om det ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder och 

det gemensamma intresset av ett vidgat samarbete har utgjort en grundval 

för det bredare perspektiv på den svenska u-landspolitiken som utvecklats 

sedan mitten av 70-talet. V-länderna har i olika sammanhang krävt att 
industriländerna anlägger ett vidare synsätt på förbindelserna mellan nord 
och syd. Detta har varit vägledande för Sveriges ambitioner att utvidga och 

fördjupa relationerna med u-länderna. 

Biståndet spelar en betydelsefull roll i denna breddning av den bilaterala 
u-landspolitiken. Inom ramen för biståndet har nya instrument tillkommit 
som innebär en ökad tonvikt på ett vidgat ekonomiskt. tekniskt och veten
skapligt samarbete liksom ökad stimulans till kulturutbyte. institutions
samarbete och personkontakter. Verksamheterna styrs av u-ländernas 
behov och prioriteringar men även av de resurser och den kompetens som 
finns i Sverige för att möta dessa. 

Jag vill understryka att internationell solidaritet är och skall alltfort vara 
det bärande motivet för det svenska biståndet. Nationella intressen får 

icke innebära avsteg från biståndspolitikens mål eller från omsorgen om 

biståndets kvalitet. 
Biståndet ger samtidigt positiva effekter för det svenska samhället. 

Genom att bistånd används för upphandling i Sverige stimuleras exporten, 

vilket också är gynnsamt för sysselsättningen. Av det totala biståndet är 

cirka 15 % formellt bundna till upphandling i Sverige. Det gäller en del av 

importstödet. livsmedelsbiståndet och u-krediter. Trots detta blir det s. k. 

återflödet betydande. Av det bilaterala biståndet genom SIDA beräknas 
t. ex. återflödet uppgå till ca 50 % av utbetalningarna eller drygt 2 mil
jarder kronor under 1985/86. Återflödet av Sveriges totala bidrag till de 
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internatonella utvecklingsinstitutionerna (inkl. Sveriges bidrag till Världs
banken) beräknas under senare år ha legat i genomsnitt på omkring 40 %. 
Den export som biståndet genom BITS ger upphov till - för såväl u-kre
diter som tekniskt samarbete - uppskattas till tre gånger utbetalningarna. 
De medel som användes för u-krediter under 1985/86 möjliggjorde en 

export på ca 2 miljarder kronor. Därtill kommer indirekta exporteffekter 
genom ökade kunskaper om och erfarenheter av de svenska resurserna. 
Den svenska exporten till invesceringarna i de joint venture-projekt 
SWEDFUND har engagerat sig i bt:räknas uppgå till över 500 milj kr. eller 
drygt tre gånger fondens finansiella åtaganden. 

Många verksamheter i biståndet innebär att olika svenska företag och 
institutioner engageras i u-landssamarbetet och därmed tillför tekniskt och 
annat kunnande, som bidrar till u-ländernas ekonomiska och sociala ut
veckling. Genom detta engageman;~ får det ömsesidiga intresset ett kon
kret innehåll. De positiva återverkningarna är till nytta även för de företag, 

institutioner och inte minst de många människor i Sverige som är direkt 
eller indirekt engagerade i dessa aktiviteter. 

Ett ökat samarbete mellan olika institutioner i Sverige och u-länderna 
liksom ett livligare kulturutbyte och en mångfald personkontakter på olika 
områden bidrar också till en ökad förståelse för u-ländcrnas behov och 
utvecklingens ofta svåra villkor lihJm till en ökad insikt om de kunskaper 
och resurser Sverige kan bidra med. Detta liksom de enskilda organisatio
nernas engagemang i biståndsarbetet är också värdefullt för att upprätthål
la och stärka biståndsviljan i Sverig•!. 

Mångsidiga och fördjupade kontakter mellan vårt land och omvärlden 
inklusive de fattiga länderna, leder till ökad insikt om det ömsesidiga 
beroendet mellan alla länder och vikten av ett utökat samarbete i världen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen före~;lår riksdagen att 
godkänna de riktlinjer för det internationella utvecklingssamarbe

tet som jag förordat under rubriken Prioriteringar i Sveriges bistånd. 

Biståndsanslagen m. m. 

Enprocentmålet för biståndet står fä.st. Jag föreslår att biståndsramen för 

budgetåret 1987/88 uppgår till 9870 milj. kr. Det motsvarar l % av den 
beräknade bruttonationalinkomsten l BN I) för kalenderåret 1987. Beloppet 

utgör en ökning med 930 milj. kr. i jämförelse med biståndsramen för inne

varande budgetår. 
Ökningen av ramen kommer främst att utnyttjas för anslagen C I. Bi

drag till internationella biståndspro~;ram och C 2. Utvecklingssamarbete 

genom SIDA. Inom anslaget för utvecklingssamarbete genom SIDA bör 

ökningen användas främst för det l:;.ndprogrammerade biståndet, för en
skilda organisationers biståndsverhamhet och för katastrofbistånd. De 

multilaterala bidragen föreslås öka med 265 milj. kr. och uppgå till 28,5 % 
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av den totala biståndsvolymen vilket är samma andel som budgetåret 

1986/87. Ökningen av biståndsramen används vidare för ökat stöd till 

forskning samt ökade medel för u-krediter genom BITS. 
Vissa utgifter för bistånds- och u-landsverksamhet, som i statsbudgeten 

belastar andra anslag än biståndsanslagen, bör på samma sätt som under 

tidigare budgetår räknas av mot biståndsramen. För budgetåret 1987/88 

föreslår jag att 189.7 milj. kr. för sådana ändamål räknas av mot biståndsra

men. För innevarande budgetår har motsvarande utgifter beräknats till 

179,9 milj. kr. 
Planeringsramarna för utvecklingssamarbetet under budgetåren 1988/89 

och 1989/90 bör utgöra en i förhållande till budgetåret 1987/88 oförändrad 

andel av bruttonationalinkomsten. 

Tabell 2. Biståndsanslag 1984/85-1987/88 (milj. kr.) 

c l. Bidrag 
till interna-
tionella 
bis tands-
program 
c 2. Ut veck-
lingssam-
arbete genom 
SIDA 
c 3. In forma-
tion 
c 4. Styrelsen 
för interna-
tioncll ut veck-
1 ing ISIDAI 
c 5. Nämnden 
for u-lands-
utbildning 
c 6. Styrelsen 
för t1-lands-
forskning 
iSARECI 
c 7. Nordiska 
Af r i kai nst i tulct 
c 8. övriga u-
tandspolitiska 
insatser m. m. 

Biståndskostnader 

Anvisat 
1984/85 

2 088,0 

3 967.6ill 

23,8 

164,5 

lfi, 9 

162.4 

2,8 

469.0 

6 895.0111 

som finansieras över 
andra huvudtitlar 
el ler anslag 151,0 

7 046,0 
···-------

Anvisat 
1985/86 

2 280.0 

4 226, I 

24,6 

181,6 

17. 8 

173.7 

3.2 

1 oon.o 

7 907,0 

153.0 

8 060,0 

Anvisat 
1986/87 

2 550,0 

4 tl4H,5 

2ti, l 

195, g 

20.4 

231.1 

3,5 

1 083,0 

8 760.1 

179, g 

8 940,0 

Förslag 
1987/88 

2 815.0 

5 026,3 

27, 2 

200,8 

21. 1 

265,0 

3.8 

1 321,0 

\J 680,3 

189. 7 

9 870,0 

( 11 Härutöver kom 55 milj. kr. av ointecknade 
reservationsmedel efter budgetåret 1982/83 att under 1984/85 
tas i anspråk för bidrag under anslaget C 2. De totala 
bidragen uppgick därmed till 4 022,6 milj.kr. 

Förändring 
1986/87 
1987/88 

+ 265,0 

+ 376,8 

+ 1, 1 

+ 4,9 

+ 0,7 

·- :l3, 3 

+ o.:i 

+ 2:J8,0 

+ \J20,2 

+ \J, 8 

+ 930,0 
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De administrativa anslagen har prövats med stor restriktivitet. Huvud

förslaget har tillämpats på myndighetsanslagen. 
Följande förändringar av anslagsteknisk natur föreslås. Bidraget till 

stiftelsen Svenska UNICEF-kommitten har tidigare anvisats under ansla
get F 3. Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden 

och andra utrikespolitiska frågor. fog föreslår i det följande att bidraget till 
svenska UNICEF-kommitten budgetåret 1987/88 skall anvisas över ansla
get C I. Bidrag till internationella b:ståndsprogram. 

Inom anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram görs ytter

ligare några ändringar av anslagspo~;ter. Stödet till flyktingar förs samman 

under en ny anslagspost och några ·:>rganisationer som tidigare redovisats 
under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag förs över till anslagspos
terna Världsbanksgruppen respektive Övriga organisationer. 

Inom anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA upprättas en ny 

anslagspost benämnd Särskilda program. Denna post innehåller delposter 
för försöksverksamhet och metodutveckling, olika delposter för ämnesin

riktad verksamhet samt insatsförberedelser och resultatvärdering. 

Jag föreslår vidare att nämnden för u-landsutbildning som redovisas 
under anslaget C 5 ombildas till styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö U-centrum). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen före~;lår riksdagen 

att godkänna vad jag förordat under rubriken Biståndsanslagen 

m.m. 

C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 
1985/86 Utgift 1 871 924 601 Reservation 571 fö9 683 

Utestående 
skuldsedlar 2 808 011 766 

1986/87 Anslag 2 550 000 000 
1987/88 Förslag 2 815 000 000 

Sverige har genom åren givit ett starkt finansiellt stöd till ett antal organisa

tioner inom FN-systemet och andra internationella biståndsorganisationer. 

Fördelningen av medlen inom anslaget C I. grundas på de allmänna värde

ringar som jag tidigare redovisat avseende FN och multilateralt bistånds

samarbete. Fördelningen innebär ock så en avvägning av Sveriges insatser i 

förhållande till andra bidragsgivare så att Sveriges del av de samlade 

insatserna i de internationella organe1 blir rimlig. Likaså beaktas möjlighe

terna att i dessa organ nå de svenska biståndspolitiska målen. 

Av anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram föreslår jag 

att omkring en tredjedel lämnas som bidrag till de organisationer som i 

tabell 3 finns upptagna under rubriken FN :s operativa verksamhet. Lägger 

man därtill bidrag till vissa andra FN-organ, i första hand Världslivsme

delsprogrammet \WFP). UNHCR och UNRWA. vilka redovisas under 
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andra poster på detta anslag svarar de föreslagna bidragen till FN-systemet 

för omkring 45 % av anslaget. 
De föreslagna bidragen till de internationella finansieringsorganen, i 

första hand IDA och de regionala utvecklingsbankerna/fonderna svarar för 

en betydande del. ca 40 %, av det svenska biståndet genom internationella 

organisationer. 
Sverige har sedan länge gjort utfästelser om fleråriga bidrag till i första 

hand de större utvecklingsorganisationerna. Detta ger dessa organisationer 

större säkerhet beträffande bidragen och underlättar deras planering. Sve

rige bör fortsätta att göra flerårsutfästelser. Jag föreslår dock i det följande 
att de svenska bidragen i några fall liksom innevarande budgetår skall delas 

upp i dels ordinarie bidrag av mer långsiktig natur dels extra bidrag avseen

de endast ett budgetår. 
De i det följande nämnda utfästelserna är gjorda med förbehåll för 

riksdagens godkännande. 
Vid utgången av budgetåret 1985/86 redovisas under detta anslag 

1871924601 kr. som utgift, 571659683 kr. som reservation och 

2 808 011 766 kr. som utestående s. k. skuldsedlar. Det senare beloppet 
utgörs av bidrag som Sverige lämnat till IDA, regionala utvecklingsbanker 

och -fonder samt IFAD. 
Sveriges stöd till de internationella finansieringsorganen sker genom 

deltagande i olika påfyllnadsförhandlingar varvid görs flerårsutfästelser 
om bidrag. Sveriges, liksom övriga givares, årliga bidrag till flertalet av 

dessa organisationer lämnas genom att en skuldsedel utfärdas och depone
ras i riksbanken. När en skuldsedel utfärdas belastas biståndsbudgeten 
med motsvarande belopp. Det är sedan organisationerna som efter egna 
beslut använder medlen genom att dra på de deponerade skuldsedlarna i 

riksbanken. 

Tabell 3. Multilateralt bistånd budgetåren 1986/87 och 1987/88 fördelat på 
organisationer (milj. kr.) 

Anslag Förslag Föränd-
1986/87 1987/88 ring 

FN:s operativa ver~samhet 

FN:s utvecklingsprogram i\JJl,1JPJ 515,0 560,0 + 45,0 
varav 
- ordinarie bidrag 1405, OJ (150, OJ i+ 45, OJ 
- extra bidrag 40, OJ I 40, 0) ( 0) 
- Sahelkontoret (UNSOJ 20, OJ ( 20, OJ OJ 
-- UNDP: s verksamhet i de 

minst utvecklade länderna 50,0; 50, OJ OJ 
FN: s kapitalutvecklingsfond 40,0 40,0 0 
FN:s befolkningsfond (\JJl,'FPAJ 65,0 75,0 + 10,0 
FN:s barnfond iUNICEFJ 220,0 245,0 + 25,0 
- ordinarie bidrag 1185,0J (210, 0) l+ 25, 01 
- extra bidrag I 35. 01 I 35, 0) 0) 

840,0 920,0 + 80.0 
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Internationella f inansieringsorgan 

Världsbanksgruppen 
Afrikanska utvecklings
banken rAfDBJ 
Afrikanska utvecklingsfonden 
iAfDFJ 
Asiatiska utvecklingsbanken 
!AsDBl 
Asiatiska utvecklingsfonden 
iAsDFJ 
Internationella jordbruks
utvecklingsfonden tIFADJ 

Anslag 
1986/87 

,377, 9 

18,3 

182,0 

63,1 

65,0 

Förslag Föränd
l!J87 /88 ring 

787.6 +lO!l, 7 

20.0 + 1, 7 

181.5 0,5 

0 

91. 4 + 28,3 

27,0 - 38,0 

1 006,3 107,5 +101, 2 

Internationellt livsmedelsbistånd 

Världslivsmedelsprogrammet 
(\\'FPJ 
Konventionen om livs
medelshjälp IFAC) 
Internationella beredskapslagret 
av livsmedel för katastrof
insatser ( IFFRJ 
Merkostnad 

Flyktingbistånd genom FN 

FN:s hjälpprogram för 
palest inaflyktingar ilJNRWAJ 
FN:s flyktingkonunissarie 
(l!'NHCRl 

övriga organisationer 

Internationella familje
planeringsfederationen (lPPFl 
UNCTAD/GATt·. s internationella 
handelscentrum (ITC.i och andra 
handelsrelaterade insatser 
FN: s narkotikafond lL"NFDACl 
Internationella sjöfarts
universi tetet 

övriga multilaterala bidrag 

Totalt 

;_oo. o 

68,0 

110,0 
60.0 

~.38, 0 

70,0 

~o.o 

160,0 

75,0 

14,0 
8,0 

12,0 

109,0 

115. 0 

52.0 

74,0 
65.0 

306,0 

75,0 

110. 0 

185.0 

75,0 

19,0 
11,0 

14,0 

119,0 

96,7 177,5 

2 550,0 2 815,0 

+ 15,0 

- Hi,O 

- 36,0 
+ 5,0 

- 32,0 

+ 5,0 

+20.0 

+25,0 

0 

+ 5,0 
+ 3,0 

+ 2.0 

+ 10,0 

+ 80,8 

+265,0 
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FN:s utvecklingsprogram (UNDP), kapitalutvecklingsfond (UNCDF) och 

befolkningsfond (UNFPA) 

Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 
varav 

Ordinarie bidrag till L'NDP 
Extra bidrag till UNDP 
Sahelkontoret (UNSO) 
Bidrag till UNDP:s verksamhet 
i de minst utvecklade u-länderna 
Kapitalutvecklingsfonden \UNCDFI 
Befolkningsfonden (UNFPAl 

620 000 000 
675 000 000 

450 000 000 
40 000 000 
20 000 000 

50 000 000 
40 000 000 
75 000 000 

FN:s utveck/ingsprogram ( UNDP) har till syfte att vara FN-systemets 

centrala organ för finansiering av tekniskt bistånd. UNDP har även ett 

ansvar för att FN-systemets samlade verksamhet inom detta område sam

ordnas i de olika mottagarländerna. Under första hälften av 80-talet för

satte inflation, stigande dollarkurs och stagnerande bidrag organisationen i 

en allvarlig resurskris, som ledde till att UNDP:s roll både som central 

fond och som samordningsorgan för FN-systemets biståndsverksamhet 

delvis kom att undergrävas. Trots att dollarkursen f. n. är gynnsammare 

för UNDP gör bidragsnedskärningar att den finansiella situationen alltjämt 

är mycket allvarlig. 

Under 1970-talet sjönk andelen U!'1 DP-finansierat tekniskt bistånd inom 

FN-systemet från 56 % till 33 %. Samtidigt har givarländernas direkta 

bidrag till FN:s fackorgan. s. k. multi/bi-projekt, ökat i omfattning. Även 

om sådana projekt i vissa situationer har sitt värde så finns det också 

avigsidor härmed. De kan vara både resurskrävande för givaren och splitt

rande för FN-systemet liksom för mottagarlandet vars möjligheter till en 

samordnad och prioriterad utvecklingsplanering kan försvåras. Erfarenhe

terna av fackorganens samordningsproblem under 1960-talet ledde till att 

UNDP i början av 1970-talet gavs en samordnande roll för FN-systemets 

tekniska bistånd. 

Det svenska förtroendet för UNDP har alltid varit stort. Det grundar sig 
huvudsakligen på att UNDP har en inriktning som stämmer väl överens 

med svenska biståndspolitiska mål. UNDP gör långsiktiga åtaganden gent

emot mottagarländerna inom ramen för landprogram och ger rent gåvobi
stånd som dessutom främst går till de fattigaste länderna. En nordisk 

utredning om UNDP:s fältkontor, vilken gjordes 1985, visade också att 

UNDP trots knappa resurser utför ett gott arbete. 

Som jag tidigare nämnt är UNDP:s finansiella situation fortfarande 

allvarlig. UNDP:s styrelse har rekommenderat att bidragsgivarna åtmin

stone skall vidmakthålla sina bidrag i reala termer. Styrelsen har vidare 

rekommenderat att UNDP:s resurser bör ökas med 8 % årligen. 

I en tid då behovet av samordnade biståndsinsatser blir allt mera uppen

bart, inte minst i Afrika, bör UNDP:s roll inom FN-systemet enligt min 

mening förstärkas. Detta var också en av slutsatserna i den nordiska 

utredningen. för att förbättra samordningen av FN-biståndet på fältet 

krävs ökade resurser till UNDP. 
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Mot denna bakgrund anser jag det motiverat att Sveriges ordinarie 

bidrag till UNDP för budgetåret 1987/88 höjs med 45 milj. kr. till 

450 miij. kr. och att Sverige därutöver lämnar ett oförändrat extrahidrag på 

40 milj. kr. för att medverka till att avvärja akuta finansiella krissitua

tioner. För att understödja U N DP: s handlingsprogram för torkdrabbade 

länder i Afrika bör Sverige för budgetåret 1987/88 ge ett oförändrat bidrag 
på 20 milj. kr. till FN:s Salzdkontor (UNSO). 

Regeringen har utfäst ett ordinarie bidrag på 450 miij. kr. per år till 

UNDP för vart och ett av budgetåren 1987/88-1989/90. Regeringen har 

därutöver utfäst ett extrabidrag om 40 milj. kr. till UNDP för budgetåret 

1987/88 och ett bidrag till UNSO på 20 milj. kr. för samma budgetår. 

UNDP spelar en viktig roll för uppföljningen av FN:s konferens om de 
minst utvecklade liinderna som hölls i Paris 198 l. Genom särskilda medel 

finansieras biståndsinsatser i dessa länder utöver ordinarie anslag inom 

UNDP. UNDP medverkar också till att få till stånd ökat och samordnat 

bistånd till de minst utvecklade länderna genom s. k. rundabordskonferen

ser. Regeringen har utfäst ett oförändrat bidrag på 50 milj. kr. för budget

året 1987/88. 

FN:s kapitalutvecklingsfond ( U1\'CDF) ger finansiellt och tekniskt bi

stånd till småskaliga investeringsprnjekt som gynnar de fattigare befolk

ningsgrupperna i de minst utvecklade länderna. Fondens verksamhet har 

visat sig vara ett värdefullt komplement till UN DP:s tekniska bistånd och 

till de större projekt som de stora linansieringsorganen, t. ex. IDA, stödjer. 

Regeringen har utfäst ett oförändrat bidrag på 40 miij. kr. för budgetåret 

1987/88. 

FN:s hefolkningsfond (UNFPA) är det centrala finansieringsorganet 

inom FN-systemet för bistånd på befolkningsområdet. Dess verksamhets

område omfattar familjeplanering, folkräkningar, uppbyggande av system 
för folkbokföring och befolkningsstatistik samt utbildning och forskning. 

Sverige har traditionellt spelat en pådrivande roll för att få till stånd 

internationella insatser för familjeplanering i u-länder. Det svenska bistfrn

det på detta område har i allt större msträckning lämnats genom internatio

nella program som UNFPA och internationella famiijeplaneringsfedera

tionen (lPPF). Den internationella bdolkningskonfcrensen i Mexico 1984 

framhävde behovet av ökade resur,er för befolkningspolitiska åtgärder 

och betonade särskilt UNFPA:s roll. En redogörelse för konferensen gavs 
i prop. 1984/85: 100 bil. 5. Konferens~n har resulterat i en ökad medveten

het i u-länderna om sambandet mellan befolkning. resurser, miljö och 

utveckling. 

En snabb befolkningstillväxt kan utgöra ett hinder för utveeklingsan

strängningarna. Insikten härom ha~ förstärkts av försörjningskrisen i 

många afrikanska länder. Detta har lett till en stigande efterfrågan på 

bistånd från UNFPA. Samtidigt har fonden tvingats göra nedskärningar i 

verksamheten på grund av att Förenta staterna beslutat att inte utbetala 

sitt bidrag för 1986. 

I det handlingsprogram för AfrikLs ekonomiska återhämtning och ut

veckling som antogs vid FN:s trettonde extra generalförsamling läggs vikt 

vid de afrikanska ländernas befolkningspolitik och åtgärder på befolk-
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ningsområdet. Vidare betonas i programmet att de internationella utveck

lingsorganen bör beredas möjlighet att öka sitt bistånd till de afrikanska 

länderna. Enligt min uppfattning har UNFPA en betydelsefull roll i upp

följningen av den extra generalförsamlingen om Afrika. Fonden bör därför 

få ökat svenskt stöd. 

Det svenska bidraget för budgetåret 1986/87 är 65 milj. kr. Med hänsyn 

till behovet av förstärkta insatser på befolkningsområdet. inte minst i 

Afrika, har regeringen utfäst ett bidrag på 75 milj. kr. till UNFPA för vart 

och ett av budgetåren 1987/88 och 1988/89. 

FN:s barnfond (UNICEF) 

Budgetåret 1986/81 
varav 
Ordinarie bidrag 
Extra bidrag 

Budgetåret l\J87 /88 
varav 
Ordinarie bidrag 
Extra bidrag 

220 000 000 

185 000 000 
35 000 000 

2·1Ci 000 O<JO 

210 000 000 
35 000 000 

FN:s barnfond, UNICEF, upprättades av FN:s generalförsamling för 40 år 
sedan för att bistå barnen i det krigshärjade Europa. Fondens verksamhet 

är idag inriktad på att genom långsiktigt utvecklingsbistånd åstadkomma 

sociala förbättringar för de fattigaste och mest utsatta barnen och mödrar

na i u-länderna. 
UNICEF:s verksamhet som till övervägande delen är förlagd till de 

minst utvecklade länderna bedrivs i samarbete med regeringar inom ramen 
för !leråriga tandprogram. Verksamheten omfattar främst hälso- och sjuk

vårdsinsatser, vattenförsörjning, förbättring av näringsstandarden och ut

bildning. UNICEF har framgångsrikt engagerat i- och u-länder i kampen 
för att minska barnadödligheten genom enkla hälsovårdsåtgärder såsom 

vaccinering. Barnfonden tar också ansvar för barn i särskilt svåra omstän
digheter och bistår barn i katastrofdrabbade områden, gatubarn i storstä
derna och barn i väpnade konflikter. 

Ett övergripande mål för UNICEF är att öka medvetenheten om bar
nens behov och mobilisera politiskt engagemang och folkligt deltagande till 
stöd för förbättringar av barnens situation. Opinionsbildande åtgärder är 

dätför en viktig del av UNICEF:s verksamhet. 
UNICEF beräknar att omkring 40000 barn i åldrarna under fem år dör 

varje dag i u-länderna, men att åtminstone hälften av dödsfallen med små 

medel skulle kunna undvikas. Kampen för barns överlevnad och utveck

ling kräver därför också i fortsättningen stark uppmärksamhet. Det är 

därför viktigt att det bland de internationella biståndsorganen finns en 

fältinriktad, effektiv och engagerad organisation som UNICEF som sätter 

barnen i centrum. 
Sverige har under många år varit en av UNICEF:s största bidragsgivare. 

Mot bakgrund av vad jag nyss redovisat anser jag det angeläget att UNI

CEF:s arbete för barns överlevnad och utveckling får ett fortsatt starkt 
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svenskt stöd och att Sveriges ordinarie bidrag för budgetåret 1987/88 höjs 
med 25 milj. kr. till 210 milj. kr. 

Regeringen har utfäst ett ordinarie bidrag till UNICEF på 210 milj. kr. 
för vart och ett av budgetåren 1987/88-1989/90. 

Katastrofsituationen i Afrika ha; visat behovet av förebyggande och 

långsiktiga insatser för bl. a. hälsoYård, vattenförsörjning och förbättrad 
näringsstandard, områden där UNICEF har särskilda förutsättningar att 
bistå. För att göra det möjligt för lJNlCEF att öka sina tidigare insatser 

främst i de krisdrabbade länderna i Afrika, har regeringen därför utfäst ett 
extra bidrag på 35 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Världsbanksgruppen 

Budgetåret 1986/81 
varav 
Internationella utvecklings
f onden (IDA 1 

Internationella finansierings
bolaget (IFCl (1) 

Budgetåret 1981/88 
varav 
Internationella utvecklings
fonden (IDA) 
varav 
IDA 7 
TDA 8 

Internationella finansierings
bolaget {IFCJ 

ti11 900 000 

(i61 500 000 

16 400 000 

087 620 000 

174 420 000 

224 420 000 
550 000 000 

13 200 000 

(1) Bidraget til I IFC har tidigare redovisats 
upptaget under anslagsposten övriga multilate
rala bidrag. 

Internationella uti·ecklingsfonden (IDAj 

IDA är världsbanksgruppens organ för utlåning på särskilt förmånliga 
villkor till de fattigaste u-länderna. Utlåningen finansieras genom bidrag 

från ett drygt 30-tal länder. i första hand i-länder. 
Överenskommelsen om den sjunde påfyllnaden av lDA:s resurser 

(IDA 7) slöts ijanuari 1984 och omfattar perioden 1984/85-1986/87. Påfyll

naden uppgår totalt till 9 miljarder dollar av vilka Sveriges andel är 2,5 % 
eller sammanlagt l 757 ,68 milj. kr. Utbetalningarna av det svenska bidraget 

sker i form av fyra lika stora årsbidrag. De tre första utbetalningarna har 

skett under budgetåren 1984/85-1986/87. Den Gärde utbetalningen om 

439,42 milj. kr skall verkställas under budgetåret 1987/88. För att minska 

budgetbelastningen under det budgetåret då dels denna sista utbetalning 

under IDA 7 dels den första utbetalr1ingen under den åttonde IDA-påfyll

naden skall göras, har efter riksdagens bemyndigande under budgetåren 

1984/85-1986/87 avsatts totalt 215 milj.kr.till en reserv. Medelsbehovet 

för den fjärde och sista utbetalningen under IDA 7 är därför 

224,42 milj. kr. 

IDA:s resurser under den åttonde påfyllnadsperioden 1987/88-1989/90 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 
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kommer att uppgå till omkring 12,4 miljarder dollar. Därav utgör 11,5 mil
jarder dollar det av bidragsländerna gemensamt överenskommna beloppet 
för IDA 8. Resterande belopp utgörs av ytterligare bidrag som lämnas på 

frivillig basis. Regeringen har under förhandlingarna om IDA 8 utfäst en 
svensk andel om 2,62 % av 11,5 miljarder dollar. På basis av den dollar
kurs som enligt överenskommelsen skall tillämpas motsvarar detta 
2 151,19 milj. kr. Detta belopp skall utbetalas under en treårsperiod. Första 
årets bidrag uppgår till 550 milj. kr. Återstående två utbetalningar planeras 
kunna ske lika fördelat mellan de därpå följande budgetåren. Medelsbeho
vet för den första utbetalningen under IDA 8 som skall ske under budget
året 1987/88 är således 550 milj. kr. 

Under förhandlingarna om IDA 8 har beslut fattats om kortare löptider 
för IDA-krediterna. Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i 
låntagarländerna argumenterade främst Sverige och övriga nordiska länder 
mot de från amerikansk sida framförda förslagen om en skärpning av 
IDA:s utlåningsvillkor. För att nå en uppgörelse om IDA 8 fick emellertid 
en viss skärpning av IDA:s utlåningsvillkor accepteras. De nya villkoren 
innebär att löptiderna för IDA-lån reduceras från nuvarande 50 till 40 år för 
de fattigaste låntagarländerna och till 35 år för övriga låntagare. 

Mer än 90 % av IDA:s utlåning går till de fattigaste länderna och är i 
första hand inriktad på landsbygdsutveckling, utbildning, hälsovård och 
vattenförsörjning. IDA:s utlåning stämmer väl överens med svenska bi
ståndspolitiska mål. 

Internationella jinansieringsbolage t (I FC) 

År 1985 beslöts att höja IFC:s kapital med 650 milj. dollar. Därmed ökar 
världsbanksgruppens möjligheter att främja investeringar inom den privata 
sektorn i u-länderna. Motivet för svenskt deltagande i denna kapitalhöj
ning är den förändring av IFC:s verksamhet som har konstaterats och som 
bl. a. innebär en ökad satsning på Afrika samt på jordbrukssektorn. Sveri
ges andel av kapitalhöjningen är 1,27 % vilket motsvarar 8,27 milj. dollar 
eller drygt 50 milj. kr. Betalningen erläggs i fem lika stora årsbidrag, 
dvs. ca 1,7 milj. dollar per år. De två första utbetalningarna har verkställts. 
Medclsbehovet för den tredje utbetalningen som skall verkställas under 
budgetåret 1987/88 beräknas till ca 12 milj. kr. 

Under 1986 inrättade IFC i samarbete med UNDP och den Afrikanska 
utvecklingsbanken en särskild fond kallad African Project Development 
Facility. Denna fonds uppgift är att bistå enskilda företagare i afrikanska 
länder söder om Sahara att bilda små och medelstora företag. Fonden skall 
hjälpa till med förberedelser och att finna bank- och biståndsfinansiering 
för sådana företag. Kostnaden för fondens verksamhet under en inledande 
försöksperiod på fyra år har beräknats till omkring 14 milj. dollar. Rege
ringen har beslutat lämna ett bidrag på 1,2 milj. kr per år under budgetåren 
1985/86 och 1986/87, samt utfäst ytterligare 1.2 milj. kr. för budgetåret 
1987/88. 

5 Riksdagen 1986!87. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Regionala utvecklingsbanker 

Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 
varav 

Afrikanska utvecklingsbanken 
Afrikanska utvecklingsfonden 
Asiatiska utvecklingsfonden 

263 336 879 
292 912 895 

20 000 000 
181 500 000 
91 412 895 

Sverige är sedan 1982 medlem i Afrikanska utvecklingsbanken (AjDB). 
Bankens kapitalram uppgår till ca 5,9 miljarder dollar varav Sveriges andel 

är l ,3 % vilket motsvarar 365 634 072 kr. Av detta skall 25 % inbetalas 
vilket motsvarar 91408518 kr. Det sista av fem lika stora årsbidrag om 
18281704 kr. utbetalades i decembt:r 1986. 

Förhandlingarna om den fjärde allmänna kapitalökningen i banken som 

inleddes i maj 1986 har ännu inte slutförts, men en överenskommelse om 

en ökning av nuvarande kapital med 200 % har beräknats kunna nås före 
1986 års utgång. Mot bakgrund av Afrikas ekonomiska kris och med 
hänsyn till att AfDB utgör ett viktigt instrument för att förse denna konti

nent med utvecklingsresurser är det angeläget att stödja en expansion av 
bankens verksamhet. Överenskommelsen kommer också att innebära att 

den andel av kapitalet som skall inbetalas sänks från nuvarande 25 % till ca 
6 %. Sveriges andel av den fjärde kapitalökningen avses bli oförändrad 
jämfört med hittillsvarande kapitalc,ndel, dvs. 1,3 %. Eftersom förhand

lingarna inte slutförts kan jag inte ange den exakta storleken på Sveriges 

totala bidrag till kapitalökningen. Jag har dock beräknat att det kommer att 
uppgå till högst 80 milj. kr. Bidraget skall utbetalas årligen under de fem 

budgetåren 1987/88 - 1991/92. För den första utbetalningen som skall verk
ställas under budgetåret 1987 /88 beräknar jag medelsbehovet till omkring 

15 milj. kr. 
I budgetpropositionen för budgetåret 1984/85 avsattes 5 milj. kr. för att 

finansiera svenska experter i AfDB. Sedan andra hälften av 1984 tjänstgör 
tre experter i banken inom skogs- . transport- , resp. miljösektorn. Erfa
renheterna av dessa experters arbete är hittills goda. De av riksdagen 
beviljade medlen har nu utnyttjats fullt ut. Banken har uttryckt starka 
önskemål om fortsatt finansiellt stöd för rekrytering av svenska experter. 
Jag föreslår att 5 milj. kr. avsätts för detta ändamål för budgetåret 1987/88. 

Sverige koncentrerar traditionellt ~;itt stöd till utvecklingsfonderna vilka 

har en mer utpräglad fattigdomsinr.:ktning än bankerna och ger lån på 

mjukare villkor. Således motiveras det kraftiga stödet till Afrikanska ut
veck/ingsfonden (AfDF) av de stora behoven av utvecklingskrediter på 

förmånliga villkor hos många afrikam;ka länder. Inom AfDF träffades 1984 

en överenskommelse om en fjärde resurspåfyllnad för perioden 1985-87. 

Påfyllnaden uppgår till ca I ,5 miljarder dollar. Sveriges bidrag om 

545,5 milj. kr. motsvarar 4,76 % av påfyllnaden och gör Sverige till en av 
fondens största bidragsgivare. De två första utbetalningarna om vardera 

182 milj. kr. gjordes under budgetåren 1985/86 och 1986/87. För den tredje 

och sista utbetalningen som skall verkställas under budgetåret 1987/88 är 

medelsbehovet 181,5 milj. kr. 

Förhandlingar om den femte påfyllnaden av fondens resurser beräknas 

Prop. 1986/87: lOO 
Bil. 5 
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kunna inledas under 1987. En kraftig ökning av påfyllnadsstorleken kan Prop. 1986/87: 100 

förväntas. Bil. 5 
Överenskommelse om en tredje allmän kapitalökning i Asiatiska utveck

lingshanken (AsDB J träffades i april 1983. Sveriges andel av ökningen 

uppgår till drygt 4 milj. kr. och skall betalas i fyra lika stora årsbidrag. 

För budgetåret 1983/84 beviljade riksdagen medel om sammanlagt 

14,5 milj. kr. bl. a. för betalning av dessa årliga bidrag. Den sista utbetal
ningen om totalt ca 1 milj. kr. skall verkställas under budgetåret 1987 /88 

och finansieras med dessa tidigare anslagna medel. 

För budgetåret 1987 /88 föreligger därför inget behov av ytterligare medel 

för bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken. 

Förhandlingarna om den tjärde påfyllnaden av Asiatiska utvecklingsfon
dens (AsDF! resurser slutfördes i april 1986. Givarländerna skall bidra med 

3,6 miljarder dollar under fyraårsperioden 1987-90, vilket i reala termer 
innebär en minskning med 5 % jämfört med föregående påfyllnad. 

Regeringen har under förhandlingarna utfäst ett totalt bidrag på 
365 651 580 kr för fyraårsperioden 1987-1990, vilket motsvarar 1,37 % av 

den totala påfyllnaden. Då utvecklingsfonderna, som jag nyss framhållit 
har en mer utpräglad fattigdomsinriktning än bankerna och då behoven av 

utvecklingskrediter på förmånliga villkor också är stora hos många länder i 
Asien anser jag det kraftiga stödet från svensk sida till den överenskomna 
påfyllnaden väl motiverat. För den första utbetalningen som skall verkstäl

las under budgetåret 1987/88 är medelsbehovet 91412895 kr. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 

65 000 000 
27 000 000 

Den internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) upprättades 1977 

för att, genom förmånliga lån. främja jordbruksutvecklingen i de fattigaste 
u-länderna. IFAD:s program finansieras enligt en överenskommen formel 
för bördefördelning mellan OPEC-länder och OECD-länder (f. n. 40 % 
resp. 60 %). 

Genom överenskommelsen om den andra påfyllnaden av IF AD:s re
surser, som träffades i januari 1986, har IFAD tillförts 460 milj. dollar för 
verksamhetsperioden 1985-87. Detta belopp är knappt hälften så stort 
som föregående påfyllnad. Anledningen till denna drastiska sänkning är 
OPEC-ländernas försämrade förmåga att bidra ekonomiskt. OECD-län

derna har ansett sig tvungna att minska sina bidrag i motsvarande grad. 

Diskussion mellan medlemsländerna om IFAD:s framtida finansiering på
går. 

Sveriges andel av den andra påfyllnaden är oförändrad jämfört med 
andelen i föregående påfyllnad. dvs. 3, 1 % , vilket motsvarar 117 ,3 milj. kr. 

De två första årsbidragen till den andra påfyllnaden har utbetalats. De 

uppgår till sammanlagt 76,3 milj. kr. Under 1987 kommer det tredje och 

sista års bidraget på 41 milj. kr. att utbetalas. Riksdagen har tidigare anvi

sat medel för samtliga dessa bidrag. För budgetåret 1987/88 föreligger 
därför inget behov av ytterligare medel för Sveriges deltagande i den andra 
påfyllnaden. 
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IF AD: s styrande församling beslöt i januari 1986 att inrätta ett särskilt Prop. 1986/87: 100 
program för de afrikanska länderna söder om Sahara, vilka drabbats av Bil. 5 

torka och ökenutbredning. Progr<ommet syftar till att förbättra jordbruks

produktionen genom att främja traditionella grödor. förbättra småskaliga 
bevattningsanläggningar och vidta miljövårdande åtgärder. Det särskilda 
afrikaprogrammet gäller för perioden 1986-88 och beräknas uppgå till 

300 milj. dollar. Det särskilda afrikaprogrammet är också ett sätt att tillföra 
IF AD extra finansiella resurser utdver den ordinarie påfyllnaden. 

Sverige har hittills utfäst sig att bidra med 80 milj. kr. för perioden 
1986-88. För budgetåret 1986/87 bar avsatts medel för ändamålet. Det har 

skett dels genom att riksdagen godkände att medel som avsatts men ej 
utnyttjats för Sveriges bidrag till den andra påfyllnaden av IF AD fick tas i 

anspråk för afrikaprogrammet, dels genom att riksdagen anvisade 

65 milj. kr. för budgetåret 1986/87. Utbetalningen av det utfästa bidraget på 
80 milj. kr. skall ske under tre år. Det första årsbidraget som uppgick till 

26 milj. kr. har utbetalts. Det andraårsbidraget som skall utbetalas under 

budgetåret 1987/88 och för vilket riksdagen sålunda redan tidigare anvisat 

medel, uppgår till 27 milj. kr. 
I enlighet med besluten från FN:s extra generalförsamling om Afrika att 

bistå de särskilt drabbade länderna med den långsiktiga uppbyggnaden och 
med hänsyn till den betydelse Sverige tillmäter IF AD och dess inriktning 
på de fattigaste befolkningsgrupperna finner jag det angeläget att höja 

Sveriges tidigare utfästa bidrag på 80 milj. kr. till IFAD:s särskilda afrika

program med ytterligare 51,7 milj. kr. Därav kan 24,7 milj. kr. bestridas 

med återstående medel som riksdagen tidigare anvisat för Sveriges delta
gande i den andra påfyllnaden av IF AD: s resurser men som inte utnyttjats 

för detta ändamål. Det ytterligare medelsbehovet för budgetåret 1987/88 är 

således 27 ,0 milj. kr. 

Internationellt livsmedelsbistånd 

Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 
varav 

338 000 000 
306 000 000 

Världslivsmedelsprogrammet tWFPl 115 000 000 
Bidrag under konventionen om 
livsmedelshjälp tFACl 52 000 000 
Internationella beredskapslagret 
av livsmedel för katastrof insatser tIEF'Ri 74 000 000 
Merkostnad 65 000 ooo 

Vär/dslivsmede/sprogrammet (WFI') 

Förutom det ordinarie bidraget st·::idjer Sverige WFP genom att lämna 

övrigt multilateralt livsmedelsbistånd och viss katastrofhjälp genom WFP. 
Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsme

delsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll 

för att lindra verkningarna av katastrofer av olika slag. WFP utför ett 

effektivt biståndsarbete och har er: betydelsefull roll för samordning av 

livsmcdelslcveranser i internationeEa hjälpprogram. 68 



WFP:s bidragsmål för perioden 1985-1986 är 1350 milj. dollar. Sveriges 

årliga bidrag är 78 milj. kr. för budgetåren 1985/86-1986/87. Två tredjede

lar av bidraget är bundna till upphandling i Sverige. För perioden 1987-

1988 har WFP:s bidragsmål fastställts till 1400 milj. dollar. Regeringen har 

utfäst 83 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1987/88-1988/89. 

Mot bakgrund av vad jag nyss anfört om organisationens effektivitet och 
viktiga roll samt behov av ytterligare resurser föreslår jag för budgetåret 

1987 /88 att bidraget höjs med 10 milj. kr. utöver tidigare utfäst bidrag. 

Bidraget för budgetåret 1987/88 föreslås således uppgå till 93 milj. kr. 

WFP:s mottagarländer skall normalt svara för kostnader för lagring, 

transportfordon oehjordbruksredskap. Enligt WFP:s regler får dessa kost
nader inte finansieras med användning av reguljära bidrag för den händelse 

mottagarlandet inte kan svara för dem. I sådana fall måste WFP förlita sig 

på särskilda bidrag. Sverige har sedan budgetåret 1982/83 anslagit medel 
till detta ändamål. Medlen, som huvudsakligen använts till inköp av svens

ka transportmedel till WFP:s verksamhet i några av de fattigaste länderna, 

har enligt samstämmiga rapporter gjort stor nytta. Medelsbehovet för 

budgetåret 1987/88 är 22 milj. kr. 
Totalt föreslås därmed det svenska bidraget till WFP för budgetåret 

1987/88 uppgå till 115 milj. kr. 

Konventionen om lil·smede/slzjii/p (FACJ 

1980 års konvention förlängdes 1983 med tre år t. o. m. den 30 juni 1986. 
Den har nu ersatts av en ny treårig konvention om livsmedelshjälp. Under 

denna har medlemsländerna åtagit sig att ge bidrag som sammanlagt mot

svarar 7,5 milj. ton spannmål per år. Bidragen kan utgå i form av spannmål 
eller kontanter. Det svenska års bidraget motsvarar 40 000 ton vete. 

Medelsbehovet för det svenska bidraget för budgetåret 1987/88 som 
lämnas genom WFP beräknas till 52 miij. kr. 

Internationella beredskaps/agret av lh·smedelför katastrofinsatser (IEFR) 

Enligt FN:s rekommendationer skall IEFR uppgå till minst 500000 ton 
spannmål. Sverige har bidragit till lagret alltsedan dess tillkomst 1975. 
Sveriges bidrag ställs till WFP:s förfogande. Sverige lämnar även WFP 
ersättning för fraktkostnaderna. 

För budgetåret 1986/87 uppgår det svenska bidraget till 40000 ton vete 

och 2 500 ton vegetabilisk olja. Vid en bidragskonferens i mars 1986 avse
ende 1987- 1988 utfäste regeringen ett årligt bidrag motsvarande 40 000 ton 

vete och 2 500 ton vegetabilisk olja för budgetåren 1987/88-1988/89. För 

budgetåret 1987 /88 beräknar jag det sammanlagda medelsbehovet till 74 

milj. kr. 

Sveriges åtaganden inom livsmedelsbiståndet är delvis kvantitativa, var

för den exakta kostnaden inkl. frakt är svår att förutsäga. Eventuella extra 
medelsbehov bör bestridas från anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Prop. 1986/87: 100 
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Merkostnad 

Riksdagen beslutade 1985 att de kvantiteter spannmål som åtgår för att 
uppfylla Sveriges utfästelser i det internationella samarbetet mot världs
svälten bör ingå i den prisreglerade volymen (prop. 1984/85: 166, JoU 33, 

rskr. 393). Riksdagen beslutade vidare att kostnaderna för dessa åtaganden 
bör finansieras från biståndsanslagen (prop. 1984/85: 211, Jo U: 36. rskr 
404). Upphandling av svensk spannmål inom ramen för svenska multilate
rala utfästelser hade dittills skett till världsmarknadspris. Merkostnaden 
under budgetåret 1985/86 belastar innevarande års budget. 

Vid behandlingen av en motion rörande livsmedelsbistånd uttalade UU 
följande: "Utskottet har tidigare med anledning av motioner i ärendet 
framhållit att inköp av spannmål för livsmedelshjälp inte bör ske till svens
ka regleringspriser, eftersom en huvudregel måste vara att biståndsansla
gen i sin helhet skall användas för biståndsändamål. Riksdagen har uppre
pade gånger ställt sig bakom denna princip. Det ställningstagande som 
gjordes inom ramen för 1985 års jordbrukspolitiska beslut får betraktas 
som ett undantag från huvudregeln. Utskottet avstyrker föijaktligen mo
tion U 209 (s)" (UU 1985/86: 15). Riksdagen ställde sig bakom detta utta
lande (rskr 1985/86: 164). 

Jag delar riksdagens uppfattning att denna användning av biståndsmedcl 
bör ses som ett undantag från huvudregeln. I riksdagens beslut om riktlin
jerna för en samlad livsmedelspolitik (prop. 1984/85: 166) lades samhällets 
delansvar för överskottsarealens kostnader fast. Detta beslut omfattar fem 
år. Vid en kommande utvärdering bör finansieringen av det svenska spann
måls bi ståndet ses över. 

Budgetåret 1986/87 avsattes 60 milj. kr. för täckande av merkostnad som 
uppkom under budgetåret 1985/86. För budgetåret 1987/88 beräknar jag ett 
medelsbehov på ca 65 milj. kr. avs,~ende verksamhetsåret 1986/87. 

Flyktingbistånd genom FN1 

1 Bidragen till FN:s hjälpprogram för Pilestinaflyktingar (UNRWAJ och f.'N:s flyk
tingkommissarie (UNHCR) har tidigare redovisats under anslagsposten Ovriga or
ganisationer. 

Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 
varav UNRWA 

UNCHR 

160 000 000 
185 000 000 

75 000 000 
110 000 000 

FNs hjälpprogramför palestinaflyktingar (UNRWA) 

Sedan 1982 har UNRWA beräknat sina kostnader för verksamheten till 
omkring 250 milj. dollar per år. D~ssa budgetberäkningar har emellertid 
måst revideras varje år på grund av den låga bidragsnivån, som under 
senare år legat på cirka 180 milj. dollar. 1986 införde UNRWA en ny teknik 
för budgetering, som utgår från de 11inimibehov av resurser som erfordras 

för att kunna genomföra pågående program utan expansion eller förbätt
ringar av t. ex. skolbyggnader. Detrn innebär att ytterligare nedskärningar 
skulle medföra drastiska försämringar för flyktingarna. UNRW A har vi
dare infört ett rullande treårsprogram för planeringen av sin budget. 
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UNRWA beräknar medelsbehovet för verksamhetsåret 1987 till 
200 milj. dollar, vilket skall jämföras med 1986 års budget på 194 milj. dol

lar. 
Sveriges bidrag till UNRW A ökade för budgetåret 1986/87 (verksam

hetsåret 1986) med 10 milj. kr. till 70 milj. kr. 

Regeringen har utfäst ett ordinarie bidrag på 75 milj. kr. för vart och ett 
av budgetåren 1987/88 (verksamhetsåret 1987) och 1988/89 (verksamhets

året 1988). 

FN:s jlyktingkommissarie ( UNHCR) 

Som jag tidigare framhållit skall Sverige fortsätta stödja det viktiga huma

nitära arbetet att hjälpa världens flyktingar. Det svenska stödet till FN :s 
flyktingkommissarie (UNCHR) har därför ökat. UNHCR:s främsta upp
gifter är att ge rättsligt skydd åt flyktingar och att lämna materiellt bistånd. 
Flyktingproblemen har under den senaste tioårsperioden nått en mycket 
stor omfattning. Eftersom flertalet flyktingar finns i u-länder krävs allt 
större resurser. UNHCR:s arbetsuppgifter har därutöver under åren vid
gats till att bl. a. omfatta ökade insatser för flyktingar och hemlösa i Afrika. 

UNHCR:s totala budget för verksamhetsåret 1986 beräknas uppgå till 
drygt 450 milj. dollar. 

För verksamhetsåret 1986 (budgetåret 1985/86) lämnade Sverige ett re
guljärt bidrag på 75 milj. kr. till UNHCR. Dessutom utgick extra bidrag på 
45 milj. kr. till bl. a. UNHCR:s verksamhet i Afrika. Budgetåret 1986/87 
uppgår det reguljära bidraget till 90 milj. kr. för UNHCR:s program 1987. 

Behovet är stort att bistå u-länder som tagit emot ett stort antal flykting
ar. Vidare är det angeläget stödja UNHCR:s verksamhet för främjande av 
rättsskydd för flyktingar. Därför bör det reguljära bidraget höjas med 
20 milj. kr. Regeringen har för budgetåren 1987/88 (verksamhetsåret 1988) 
och 1988/89 (verksamhetsåret 1989) utfäst ett bidrag på 110 milj. kr. per år. 

Övriga organisationer 
Budgetåret l!l86/87 
Budgetåret 1987/88 

varav 

Internationella familjeplanerings-

lO!l 000 000 (l ) 

119 000 000 

fcderationen 1 lPl'FI 75 000 000 
UNCTAD/GATT:s internationella 
handelscentrum I lTCJ och andra 
handelsrelaterade insatser 19 000 000 
FN: s narkotikafond 1L"NFDAC1 11 000 000 
Internationella sjöfarts-
universi tetet 14 000 000 

111 Bidragen till lf.';'FDAC och Internationella 
sjöfartsuniversitetet har tidigare redovisats under 
anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 
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Internationel/afami/jep/aneringsfederationen (IPPF) 

IPPF är en federation av familjeplaneringsföreningar och en världsom
spännande frivilligorganisation. Familjeplanering har i många länder inletts 
på initiativ av frivilliga organisationer. Genom att de har en förankring i 
lokalsamhället har familjeplaneringsföreningar särskilda förutsättningar att 
informera om och verka för tillgång till familjeplanering. Vid den interna
tionella befolkningskonferensen i Mexico 1984 uppmärksammades de fri
villiga organisationernas viktiga ro!. i befolkningssammanhang. 

Sverige har under en följd av år bidragit till IPPF:s verksamhet. Använd
ningen av bidragen regleras i årliga avtal. För budgetåret 1986/87 har avtal 
ingåtts om ett bidrag på 75 milj. kr. En mindre del av bidraget anvisas för 
särskilda ändamål som kvinnans utveckling och integrering av familjepla
nering i den lokala hälsovården . .Jag finner det angeläget att fortsätta 
samarbetet med IPPF i denna omfattning. Medelsbehovet för budgetåret 
1987/88 är därför 75 milj. kr. 

UNCTADIGATT:s internationella liande/scentrum (ITC) och andra 

hande/srelaterade insatser 

Sveriges bidrag till UNCTADIGATT:s internationella handelscentrum 
(/TC) uppgår innevarande budgetår till 14 milj. kr., varav I milj. kr. till 
ITC:s råvaruprogram. För budgetår•!t 1987/88 föreslår jag en höjning av det 
totala bidraget med 2 milj. kr. Medelsbehovet för budgetåret 1987 /88 är 
därför 16 milj. kr., varav I milj. kr. avsätts för ITC:s råvaruprogram. Vi
dare föreslår jag att regeringen lämnar en motsvarande utfästelse för bud
getåret 1988/89. 

Under kommande sjunde möte med FN:s konferens för handel och 
utveckling (UNCTAD VII) kommer frågor om u-ländernas råvaruproduk
tion och deras begäran om ökade möjligheter för avsättning av denna 
produktion på i-landsmarknaderna att diskuteras. Jag anser det angeläget 
att Sverige bör ha beredskap att även finansiellt stödja vissa produktinrik
tade organisationers arbete inom detta område. Även stöd till UNCT AD:s 
särskilda organ för handelsprocedurfrågor (FALPROJ kan komma att ak
tualiseras under budgetåret 1987/88. F ALPRO:s verksamhet syftar till att 
rationalisera administrativa rutiner relaterade till internationell handel, 
främst därtill hörande dokumentation vid export och import av varor. För 
budgetåret 1987/88 föreslår jag att 3 milj. kr. avsätts för dessa handelsrela

terade insatser. 

FN:s narkotikafond, UNFDAC 

UNFDAC som har sin verksamhet i de narkotikaproducerande länderna i 
Sydamerika och Asien lämnar stöd till integrerad landsbygdsutveckling, 
utveckling av social- och hälsovård ~;amt utbildning. 

Med hjälp av bl. a. det svenska bidraget, som är en viktig del av våra 
internationella ansträngningar att bemästra narkotikaproblemet, kan 
UNFDAC stödja och uppmuntra producentländernas regeringar att bättre 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

72 



bekämpa den illegala narkotikaproduktionen. UNFDAC:s verksamhet in
nefattar också missbruksproblem, något som är växande i många u-länder. 
Genom det ordinarie bidraget på 8 milj. kr. och extra bidrag på 2 milj. kr. 
uppgår Sveriges bidrag till UNFDAC innevarande budgetår till 10 milj. kr. 
Jag anser det angeläget att Sverige ökar sitt stöd till UNFDAC:s verksam

het. Ytterligare bidrag kan bli aktuella som en följd av den FN-konferens 
om narkotikaproblem som hålls i Wien sommaren 1987. Jag föreslår ett 

bidrag på 11 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Internationella sjöfart suniversitetet 

Internationella sjöfartsuniversitetet som är beläget i Malmö drivs i den 

internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regi. Universitetet ger högre 
utbildning på sjöfartsområdet till personer som på relativ hög nivå är 
verksamma inom sjöfart och hamnadministration i sina hemländer. Dessa 
områden kännetecknas av en alltmer avancerad teknisk utveckling. Uni
versitetet stärker därmed de regionala utbildningscentra som finns i en rad 
u-länder. Sverige är en av universitetets största bidragsgivare. Medelsbe
hovet för budgetåret 1987/88 beräknas till 14 milj. kr. 

Övriga multilaterala bidrag 
Budgetåret 1986/87 
Budgetåret 1987/88 

96 700 000 (1) 
177 500 000 

(11 Under denna anslagspost redovisades budgetåret 1986/87 
bidragen till IFC, UNF"DAC och Internationella 
sjöfartsuniversitetet. Bidragen till dessa organisationer 
redovisas i föreliggande budgetproposition under andra 
anslagsposter. 

Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag har under gångna budgetår an
vänts för bidrag till en rad organisationer och ändamål. Den är också en 
reserv inom anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram, som 
är nödvändig för att Sverige skall kunna finansiera insatser inom interna
tionella organisationer som inte kan förutses eller exakt anges idag eller 
som kan ha betydelse för Sveriges agerande i nord/syd-samarbetet. 

Över denna anslagspost kommer under innevarande budgetår att finansi
eras svenska bidrag till bl. a. Röda Korsets internationella kommitte 
OCRCl, FN:s boende- och bebyggelsecenter (HABITAT), FN:s kvinno
fond, FN:s center för transnationella företag (UNCTC) samt FN:s utbild
nings- och forskningsinstitut (UN IT AR). De totala bidragen till dessa samt 
vissa andra mindre fonder och organisationer beräknas under budgetåret 
1986/87 komma att uppgå till omkring 25 milj. kr. Jag beräknar att bidragen 
även under budgetåret 1987/88 totalt kommer uppgå till omkring 
25 milj. kr. 

Under budgetåret 1986/87 har över denna anslagspost finansierats ett 
extrabidrag på 20 milj. kr. till UNHCR:s reguljära program. 

Jag har i ett inledande avsnitt framhållit u-ländernas miljöproblem och 
de krav som ställs på svenska biståndsinsatser med anledning härav. 
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Utöver de miljövårdsinsatser som görs via tidigare redovisade kanaler 
räknar jag med ett ökande behov c.v medel för särskilda internationella 
miljösatsningar. såsom bl. a. fortsatt stöd till internationella naturvårds
unionen <IUCN), kostnader i samband med den planerade nordiska konfe
rensen om miljö och bistånd samt uppföljning av den s. k. Brundtland
kommissionens rapport rörande ett l:lngsiktigt handlingsprogram för miljö
förbättringar och mål för det interna·:ionella miljösamarbetet. 

Vidare föreslår jag att medel hålls i reserv under denna anslagspost 
bl. a. för följande ändamål. 

Den svåra ekonomiska situationen i många afrikanska länder söder om 
Sahara och särskilt i södra Afrika kan komma att påkalla extrabidrag från 
svensk sida för att göra det möjligt t. ex. för vissa FN-organ att stärka 'lin 
kapacitet och utöka sin verksamhet i regionen. 

Vid Världsbankens årsmöte 1985 antogs en resolution att upprätta en till 
Världsbanken kopplad men fristående organisation kallad MlGA (Multila
teral lnvestment Guarantee Agency). MlGA skall främja investeringar för 
produktiva ändamål i u-länder genom att försäkra internationella investe
ringar mot politiska risker såsom n.:ttionaliseringar, transfereringshinder 
och förändrad lagstiftning som förhindrar företagen från att förfoga över 
investeringarna. MIGA innebär förbättrade förutsättningar för en ökad 
resurs- och tekniköverföring till de fattigare länderna, vilket är ett viktigt 
inslag i den svenska biståndspolitiken. Ett drygt 50-tal länder, varav ett 
stort antal u-länder. har hittills förklarat sig beredda bli medlemmar i 

MlGA. 
Sverige överväger att söka medlemskap i MlGA. Medel har reserverats 

inom anslagsposten för detta ändamål. 
Inom de nordiska länderna övervägs inrättande av en samnordisk låne

fond och andra former för samnordisk förmånlig kreditgivning för bi
ståndsprojekt i u-lii.nder. Ett belopp om 50 milj. kr. bör reserveras för detta 
ändamål. 

Som jag tidigare påpekat under ansiagsposten Internationellt livsmedels
bistånd är Sveriges åtaganden inom detta område till stor del kvantitativa 
varför den exakta kostnaden är svår att förutsäga. För att kunna bestrida 
eventuella extra mcdelsbehov som kan uppstå dels inom ramen för dessa 
ordinarie åtaganden dels för att be~trida ytterligare livsmedelshjälp för 
katastrofinsatser bör medel också hållas i reserv under denna anslagspost. 

Vidare finner jag det angeläget att ha en reserv för insatser av katastrof
förebyggande karaktär genom FN-systemet. Jag återkommer till denna 

fråga under anslagsposten Katastrofer m. m. på anslaget C 2. Utvecklings

samarbete genom SIDA. 
Under budgetåret 1987/88 beräknas vidare medel för internationellt han

dikappbistilnd under denna anslagspost. 
Inom anslagsposten skall också det statliga bidraget till svenska 

UNICEF-kommittens verksamhet finansieras. Medelsbehovet för budget

året 1987 /88 beräknas till 418 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, 
som jag har förordat i det föregående, 

2. godkänna de gjorda utfästelser som jag angivit i det föregående, 

3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser. åtaganden och 
utbetalningar som jag härutöver har föreslagit i det föregående, 

4. till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 2 815 000 000 kr. 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 
1985/86 Utgift 4 266 126 936 
1986/87 Anslag 4 649 545 000 
1987/88 Förslag 5 026 343 000 

SIDA:s anslagsframställning 

Reservation 1 283 287 865 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) föreslår för budgetåret 
1987/88 en höjning av biståndet genom SIDA med 365,455 milj. kr. till 
5015 milj. kr. SIDA har därvid utgått ifrån att biståndsramen för budget
året 1987 /88 skall motsvara en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) 
år 1987 och därför skall höjas med 660 milj. kr. till 9 600 milj. kr. Förslaget 
innebär att andelen för utvecklingssamarbete genom SIDA förblir oföränd
rade 52 % av biståndsramen. 

SIDA framhåller att återhämtningen i världsekonomin innebär förbätt
rade förutsättningar för ekonomisk tillväxt i många u-länder men att pro
tektionismen i i-länderna och låga råvarupriser motverkar en positiv eko
nomisk utveckling. Skuldkrisen framstår alltmer som u-ländernas mest 
akuta och svårlösta problem. Den ekonomiska krisen har i många u-länder 
tvingat fram djupgående omläggningar av den ekonomiska politiken med 
höjdajordbrukspriser, devalveringar och nedskärningar av statsutgifterna. 
Offentliga kapitalöverföringar till u-länderna har stagnerat, samtidigt som 
privata överföringar har minskat drastiskt och utflödet från u-länderna 
kraftigt ökat. 

Biståndet som är endast en bland många utvecklingsfaktorer kan ge 
värdefulla bidrag till ett u-lands utveckling. Effektiviteten i biståndet har 
ökat. Biståndet har anpassats till krissituationen i många u-länder genom 

att antalet nya projekt begränsats och ökade satsningar gjorts på särskilt 
angelägna områden. Dit hör importstöd till vissa länder i Afrika, finansi
ering av driftskostnader, rehabilitering av befintliga anläggningar, kata
strofförebyggande insatser, humanitärt bistånd samt miljö- och markvård. 

Ökad vikt har lagts vid bistånd genom enskilda organisationer, till kvin
noinsatser och till insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Även om långsiktigt samarbete med programländerna förblir SIDA:s 
huvuduppgift, anser SIDA att det finns behov av utvecklingsinsatser utan
för programländerna. SIDA föreslår därför att nya anslagsposter inrättas 
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för insatser i Latinamerika och för särskilda program. Den nya anslagspus
ten för särskilda program är avsedd för projekt inom ämnesområden där 
Sverige har särskild kompetens. SIDA har i delta sammanhang framhållit 
miljö- och markvård, befolknings- och hälsofrågor, energi, kvinnofrågor 
samt kultur och massmedia. Mot bakgrund av utvecklingen i södra Afrika 
förutser SIDA behov av ökat bistånd i olika former till samarbetsländerna i 
regionen. För att öka planeringsutrymmet i det regionala samarbetet ge
nom samarbetsorganisationen Soutr:ern African Development Coordina
tion Conference (SADCC) begär SIDA bemyndigande att göra utfästelser 
för regionala insatser med belopp som uppgår till fem gånger anslagsposten 
för ändamålet. Vidare föreslår SIDA en kraftig höjning av anslagsposten 
för humanitärt bistånd i södra Afrika. 

SIDA framhåller att styrelsens förslag till medelsramar för samarbetet 
med programländerna är grundade på ländernas biståndsbehov och mot
tagningsförmåga samt på SIDA: s administrativa resurser att bereda och 
kontrollera biståndsinsatser. Därvid har också problem i genomförandet 
av landprogrammen och storleken av oförbrukade medel beaktats. SIDA 
föreslår en genomsnittlig höjning om sex procent av dessa medelsramar. 
Större höjningar föreslås för Angola., Etiopien, M0<;ambique, Nicaragua, 
Tanzania, Zambia och Zimbabwe. För Laos, Lesotho och Vietnam före
slås oförändrade medelsramar och för Bangladesh en minskad medelsram. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 föreslår jag att 5 026,3 milj. kr. ställs till förfogande 
för utvecklingssamarbetc genom SIDA.. Det innebär en anslagsökning med 
376,8 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1986/87. 

Program/änder 

Jag förordar att medelsramarna för samarbetsländerna ökas med samman
lagt 195 milj. kr tll 3 205 milj. kr. Förslagen till medelsramar för mottagar
länderna och andra ändamål framgår av tabell 4. Det icke landprogramme
rade biståndet genom SIDA, främst anslagsposterna Regionala insatser 
och Katastrofer m. m. bör även fortsättningsvis i betydande utsträckning 

kunna användas för insatser i programländerna. 
Angola tillhör, liksom M0<;ambiqu1~, de länder i regionen som är mest 

utsatta för Sydafrikas omfattande militära och ekonomiska sabotageverk

samhet. Kraftigt minskade exportintäkter till följd av fallande oljepriser 

har förvärrat den ekonomiska krisen i Angola. Dålig skörd, sabotage mot 

transportleder och inflyttning till städerna har lett till brist på livsmedel. 

Det svenska biståndet syftar till resurstillväxt och ökat nationellt oberoen
de. Jag anser det rimligt att det långsiktiga samarbetets huvudsakliga 
inriktning - stöd till fiske. primärhäisovård, transport och kommunika
tioner samt importstöd - bibehålls samtidigt som en fortsatt anpassning av 

biståndets innehåll till krisläget är nödvändig. En ökning av mede\sramen 

tillsammans med en beredskap för i'<atastrotbistånd är motiverad med 

hänsyn till Angolas svåra situation. Ja,5 föreslår att medelsramen höjs med 

15 milj. kr. till 140 milj. kr. 
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I utvecklingssamarbetet med Bangladesh har utjämningsmålet under 
senare år getts särskild tonvikt. Biståndet syftar främst till att förbättra 
levnadsförhållandena för fattiga befolkningsgrupper på landsbygden. Den
na strävan uttrycks i att en växande andel av stödet inriktas på sysselsätt

ningsskapande insatser, primärhälsovård och undervisning. Det har emel
lertid visat sig svårt att nå ut till de mest eftersatta grupperna på ett 
effektivt sätt med ett väsentligt ökat bistånd. Därtill kommer svårigheter 

att under det bundna importstödet finna lämpliga svenska varor till kon
kurrenskraftiga priser. Jag delar SIDA:s uppfattning att medelsramen kan 

minskas. Mot bakgrund av att framsteg på senare tid har gjorts i strävan
dena att med projektstöd nå eftersatta grupper anser jag dock att minsk

ningen bör ske med lägre belopp än SIDA föreslagit. Ansträngningarna att 

höja kvaliteten i biståndet bör fortsätta. Jag förordar en minskning av 

medelsramen med JO milj. kr. till 135 milj. kr. 
Utvecklingssamarbetet med Botswana syftar främst till att stödja Bots

wanas strävanden till oberoende och till ekonomisk och social utveckling. 
Insatserna bör enligt min mening också i fortsättningen vara inriktade på 
landsbygden och huvudsakligen avse vattenförsörjning, undervisning och 
stöd till lokala förvaltningar. Jag föreslår en höjning av medelsramen för 
Botswana med 5 milj. kr. till 95 milj. kr. 

Biståndet till Etiopien bör också i fortsättningen ges en långsiktig kata
strofförebyggande inriktning genom insatser i jordbruk, markvård och 
skog samt för transporter och vattenförsörjning. Inom den etiopiska jord
brukspolitiken har skett en koncentration av handeln med spannmålspro
dukter till ett statligt handelsmonopol, samtidigt som bondekollektiv prio
riteras på bekostnad av enskilda jordbrukare som utgör huvuddelen av 

hushållen. En sådan jordbrukspolitik kan minska effektiviteten av bi
ståndsinsatser på detta område. En närmare granskning av förutsättningar
na för fortsatt jordbruksstöd håller på att genomföras. Brister i fråga om 
respekten för mänskliga rättigheter ger anledning till oro. I huvudsak 
genomförs emellertid projektverksamheten förhållandevis väl och bi
ståndsinsatserna når den fattiga landsbygdsbefolkningen. Jag föreslår där
för att medelsramen höjs med 15 milj. kr. till 145 milj. kr. 

Guinea-Bissau som är i en djup ekonomisk kris har ett stort biståndsbe
hov. Samtidigt är förmågan att ta emot bistånd svag bl. a. till följd av 
outvecklad infrastruktur och olika svårigheter i den ekonomiska krisens 
spår. Respekten för mänskliga rättigheter har varit bristfällig. I utveck
lingssamarbetet med Guinea-Bissau bör tillväxt- och utjämningsmålen ges 
särskild tyngd. Den inledda koncentrationen av antalet sektorer och insat
ser bör fortsätta. Biståndet bör även i fortsättningen omfatta betydande 
stöd för landsbygds- och industriutveckling. Genomförandet av landets 
stabiliseringsprogram bör underlättas genom fortsatt importstöd. Jag för
ordar en oförändrad medelsram om 75 milj. kr. 

I biståndet till Indien har tyngdpunkten alltmer förskjutits mot insatser, 
som riktar sig till fattiga och eftersatta grupper, särskilt på landsbygden. 
För att biståndet skall bli effektivt, koncentreras detta stöd främst till ett 
begränsat antal långsiktiga insatser inom byskogsbruk, hälsovård och 
dricksvattenförsörjning. Under senare år har samtidigt det allmänna im-
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portstödet gradvis minskats till förmån för ett samarbete på energiområ
det, där svensk teknologi och svenska resurser tas i anspråk. Den nuvaran
de inriktningen av utvecklingssamarbetet bör ligga fast. Jag föreslår att 
medelsramen höjs med 10 milj. kr. till 380 milj. kr. 

Medelsramen för utvecklingssam<·.rbete med Kap Verde bör enligt min 
mening höjas med 5 milj. kr. till 60 rr:ilj. kr. Den ökade medelsramen moti
veras av det stora importbehovet av livsmedel och insatsvaror och landets 
förmåga att effektivt tillgodogöra sig bistånd. 

Biståndet till Kenya syftar huvudsakligen till att förbättra försörjningen 
för den fattigaste delen av landsbygdsbefolkningen. Jag anser att biståndet 
även fortsättningsvis bör inriktas på Landsbygdsutveckling med koncentra
tion på jordbruk med markvård, vattenförsörjning och hälsovård med 
familjeplanering. Insatserna för markvård och familjeplanering bör ökas. 
Nya insatser bör beredas inom ramen för det planeringsutrymme som 
uppstår på grund av den pågående omläggningen av biståndet från investe
ringar till underhåll, utrustning och enklare teknik. Jag förordar en höjning 
av medelsramen med 5 milj. kr. till 140 milj. kr. 

Utvecklingssamarbetet med Laos bör även fortsättningsvis främst avse 
utveckling av landets skogsresurser och vägtransporter. Stödet till skogs
sektorn bör gradvis minskas medan en ny insats för förbättring och under
håll av vägar förbereds och förutsättningarna för en insats till stöd för 
vattenkraftsutbyggnad undersöks. Importstödet bör behålla sin nuvarande 
inriktning. Jag förordar att medelsramen för utvecklingssamarbetet med 
Laos bibehålls oförändrad och bestäms till 70 milj. kr. 

Biståndet till Lesotlzo syftar till att minska beroendet av Sydafrika 
genom att öka landets produktion av livsmedel och brännved och genom 
att skapa arbetstillfällen för arbetskraft som för närvarande är sysselsatt i 
Sydafrika. Insatserna inriktas bl. a. på att hejda jorderosionen genom 
skogsplantering och markvård samt på användning av arbetskraftintensiv 
teknik. Medelsramarna för Lesotho har ökat snabbare än utbetalningarna. 
Jag föreslår en oförändrad medelsram om 35 milj. kr. under den konsolide
ring som bör äga rum under budgetåret 1987/88. 

Biståndet till Moi;ambique syftar till att minska beroendet av den sydaf
rikanska ekonomin och till ekonomisk och social utveckling. Samtidigt är 
landet utsatt för en omfattande ekonomisk sabotageverksamhet och desta
biliseringsåtgärder från Sydafrika. Få kort sikt är därför överlevnad och 
krisanpassning prioriterade mål i Mcu;ambique. Sydafrika har under 1986 
beslutat återsända mrn;ambikiska g~,starbctare allt eftersom gällande ar

betskontrakt löper ut. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser för den 
redan hårt drabbade mo<;ambikiska {:konomin. Biståndet till Mo<;ambique 
har gradvis anpassats till den rådande krissituationen. Därigenom har ett 
högt medelsutnyttjande kunnat uppcätthållas. Jag anser att samarbetets 
huvudsakliga inriktning - återuppbyggnad. underhåll och industriell upp
rustning, jordbruksproduktion, undervisning samt importstöd - bör bibe
hållas. En ytterligare anpassning av biståndet till det förvärrade läget kan 

dock bli nödvändig. En ökning av medclsramen och en beredskap för 
katastrotbistånd är motiverade. Jag föreslår att medelsramcn höjs med 
25 milj. kr. till 325 milj. kr. 
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Nicaragua befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. främst till följd av 
väpnad aggression och ekonomiska sanktioner. Biståndet används för 
gruvindustrin, skogsbruk och energiutbyggande och som importstöd för 

köp av insatsvaror för jordbruk och industri. Landets förvärrade situation 

ställer krav på flexibilitet i biståndet och beredskap bör finnas att inrikta 
biståndet på akuta behov genom importstöd och katastrofhjälp. Nicara
guas kapacitet att ta emot bistånd är god. Jag anser det motiverat med en 
ökning av stödet med 35 milj. kr. till 160 milj. kr. 

Stödet till Sri Lanka domineras alltjämt av vattenkraftverket Kotmale. 

Enligt den av riksdagen beslutade fördelningen av medelsanvisningarna för 
projektet under budgetåren 1984/85 - 1987/88 (UU 1983/84: 15; rskr. 334) 

utgör behovet av nya medel för budgetåret 1987/88 190 milj. kr. Därjämte 
beräknar jag 20 milj. kr. för stöd till landshygdsutveckling och undervis
ning. Medelsramen för Sri Lanka föreslås därför till 210 milj. kr. under 
1987/88. När de svenska åtagandena att utbetala biståndsmedel för vat
tenkraftverket fullgjorts under budgetåret 1987/88, bör biståndet inriktas 
på undervisning och landsbygdsutveckling. Det främsta syftet med sådant 
stöd bör vara att förbättra levnadsförhållandena för eftersatta grupper på 
landsbygden som utgör omkring hälften av befolkningen, I planeringen av 
fortsatt bistånd för tiden efter budgetåret 1987/88 bör särskilt beaktas 
osäkerheten om utvecklingen av den pågående etniska konflikten i Sri 
Lanka. 

Inom biståndssamarbetet med Tanzania skall prioritet ges åt stöd för det 
tanzaniska ekonomiska återhämtningsprogrammet som utgör basen för 
ansträngningarna att få till stånd en positiv ekonomisk utveckling i landet. 
Ett omfattande importstöd som inriktas på transporter, jordbruk och indu
stri är mot denna bakgrund väl motiverat. De tanzaniska ansträngningarna 
att genomföra återhämtningsprogrammet bör också fräntjas genom stöd till 
de delar av förvaltningen som är av central betydelse för genomförandet av 
programmet. 

En viktig uppgift inom biståndssamarbetet är att bevara redan existeran
de och för landet nödvändiga anläggningar genom stöd till drift. underhåll 
och upprustning. Biståndsinsatser inom det sociala området bör fortsätta 
bl. a. med tanke på att återhämtningsprogrammet kan innebära påfrest
ningar för befolkningen. 

Mot bakgrund av att Tanzania nu slagit in på en ambitiös anpassningspo
litik och uppnått en överenskommelse med IMF, finner jag det motiverat 
att medelsramen höjs med 35 milj. kr. till 510 milj. kr. 

Biståndet till Vietnam bör som hittills koncentreras till pappersproduk
tion, hälsovård, importstöd samt upprustning av bl. a. energisektorn i söd
ra Vietnam. En utvärdering av massa- och pappersbruket Vinh Phu och 
skogsdelen av detta projekt kommer att äga rum under 1987. Projektstödet 
till massa- och pappersbruket kommer enligt gällande avtal att upphöra 
1990. Stödet till hälsovården bör främst omfatta primärhälsovård och 
läkemedelsproduktion. Importstöd till insatsvaror i industrin och jordbru
ket samt konsulttjänster bör också ingå. Jag föreslår en oförändrad medels
ram om 300 milj. kr. 

Utvecklingssamarbetct med Zambia syftar till att öka livsmedelsproduk-
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Tabell 4. Bilateralt utvecklingssamarll>ete genom SIDA budgetåren 1985/86-

1986/87 
(milj. kr. I 

Medelsram I'örslag till medelsram 
1986/87 J.987 /88 

oiIDA Före- Föränd-
draganden ring 

Utvecklingssamarbete 
med länder 

Angola 125 140 140 + 15 
Bangladesh 145 125 135 - 10 
Botswana 90 95 95 + 5 
Etiopien 130 145 145 + 15 
Guinea-Bissau 75 80 75 0 
Indien 370 380 380 + 10 
Kap Verde 55 60 60 + 5 
Kenya 135 140 140 + 5 
Laos 70 70 70 0 
Lesotho 35 35 35 0 
Moc;ambique 300 325 325 + 25 
Nicaragua 125 160 160 + 35 
Sri Lanka 210 210 210 0 
Tanzania 475 510 510 + 35 
Vietnam 300 300 300 0 
Zambia 205 230 230 + 25 
Zimbabwe 135 150 150 + 15 
Vissa landprogram-
kostnader 30 45 45 +15 

Totalt landprogram-
merat bistånd 3 010 .. 200 3 205 +195 

Regionala insatser 185 185 205 + 20 

Humanitärt bistånd i 
Latinamerika 150 165 175 + 25 

Human i tärt bistånd 
södra Afrika 200 250 250 + 50 

Katastrof er m. m. 500 500 525 + 25 

Bistånd genom (1) 375 425 425 + 50 
folkrörelser och andra 
enskilda organisationer 

Försöksverksamhet och 
metodutveckling m. m. 169,5 126 0 -169,5 

Särskilda program 0 65 175.3 +175,3 

Rekrytering och utbild-
ning av fältpersonal 60 69 66 + 6 

Särskilda insatser 
Latinamerika 0 30 0 0 

Totalt övriga anslags-
poster 1 639,5 1 815 1 821,3 +181,8 

Totalt bilateralt ut-
vecklingssarnarbete 
genom SIDA 4 649,5 015 5 026,3 +376,8 

----·---

(1) Tidigare benämnd Enskilda organisationer 
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tionen, förbättra den fattiga landsbygdsbefolkningens levnadsförhållanden Prop. 1986/87: 100 
och lindra verkningarna av den fördjupade ekonomiska krisen. Biståndet Bil. 5 
bör omfatta bl. a. stöd till utsädesprogram, kooperationen, samhällstjäns-
ter och insatsvaror för småbrukarfamiljerna i syfte att bidra till en effektivi-

sering av jordbruket. Jag föreslår en ökning av medelsramen med 

25 milj. kr. till 230 milj. kr. 
Biståndet till Zimbabwe skall bidra till att minska de sociala och ekono

miska klyftorna i landet. Eftersom de i dessa avseenden mest eftersatta 
grupperna finns på landsbygden bör stöd till landsbygdsutveckling vara ett 
centralt inslag i biståndet. Detta bör anpassas till att minska verkningarna 

av dcstabiliseringsåtgärder från Sydafrika och bidra till Zimbabwes an
strängningar att minska beroendet av Sydafrika. Jag finner det motiverat 

att medelsramen höjs med 15 milj. kr. till 150 milj. kr. 
Anslagsposten Vissa landprogramkostnader upptar skatter och sociala 

avgifter för fältpersonal som erläggs i Sverige samt kostnader för försäk
ringsavgifter vid varusändningar. Medelsbehovet för 1987 /88 beräknas till 
45 milj. kr. 

Regionala insatser 

Under anslagsposten Regionala insatser lämnas i första hand stöd till det 
regionala samarbetet mellan de stater i södra Afrika som ingår i samarbets
organisationen Southern African Development Coordination Confcrence 
(SADCC). Vidare utnyttjas anslagsposten för stöd till regionala insatser i 
Centralamerika, till den Östafrikanska utvecklingsbanken !EADB), till 
Mckongkommitten och till ett regionalt program för fiske i Bengaliska 

bukten. 
Stödet till det regionala samarbetet mellan SADCC-länderna avser främ

ja ländernas oberoende och ekonomiska tillväxt. Det bör liksom hittills 
koncentreras till transporter, kommunikationer och energiförsörjning. 
Även inom områdena utbildning, miljö och hälsovård har Sverige goda 
möjligheter att lämna bistånd. Samarbetet med SADCC har byggts ut på 
ett sätt som är väl anpassat till situationen och behoven i södra Afrika. 
Liksom hittills bör en stor del av verksamheten avse upprustning av 
befintliga anläggningar. Genom stöd till grundläggande studier och utred
ningsverksamhet bör vidare förutsättningarna för regional samverkan för
bättras. Flera av de hittills beslutade insatserna genomförs i samarbete 
med andra nordiska biståndsgivare. 

SIDA bör inom ramen för SADCC-ländernas prioriteringar främst välja 
insatser där behov förväntas av utrustning och tjänster som på ett affärs
mässigt sätt kan handlas upp i de nordiska länderna. Om det är påkallat av 
särskilda skäl kan användningen av biståndsmedel bindas till upphandling i 
Sverige. Jag finner det motiverat att SIDA bemyndigas besluta om sådan 

bindning. 
På initiativ av de nordiska statsministrarna har inletts ett bredare ekono

miskt och kulturellt samarbete mellan Norden och SADCC-länderna. En 
överenskommelse om detta samarbete undertecknades 1986. Samarbetet 
koncentreras till investeringar. handel och kultur. 
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Mot bakgrund av konflikterna i Centralamerika finns det skäl att stödja 
strävandena till ökat samarbete mellan länderna i regionen. Stöd har läm
nats till den Allamerikanska hälsovårdsorganisationen (PAHO) och en 
regional kooperativ insats är under i.Jeredning. Andra insatser som främjar 
de biståndspolitiska målen och bidrar till en ökad regional integration bör 
kunna komma i fråga för stöd från anslagsposten Regionala insatser. 

SIDA har föreslagit att en ny anslagspost inrättas för särskilda insatser i 
Latinamerika och att en sådan an.slagpost utnyttjas bl. a. for regionala 
insatser i Central- och Sydamerika. Jag anser att det regionala samarbetet i 
Centralamerika bör få ökat stöd. Med hänsyn till att regionalt samarbete är 
förhållandevis resurskrävande vill jag emellertid inte nu förorda att detta 
samarbete genom SIDA utvidgas till att omfatta även Sydamerika. 

På grund av utvecklingen i södra Afrika ökar behovet av regionala 
insatser. Anslagsposten Regionala insatser bör höjas med större belopp än 
SIDA föreslagit. Jag föreslår att 205 milj. kr. anvisas under denna anslags
post, varav 170 milj. kr. för regionala insatser inom SADCC, 15 milj. kr. 
för regionala insatser i Centralamerika och 20 milj. kr. för övriga regionala 
insatser. För det nordiska initiativet till bredare ekonomiskt samarbete 
med SADCC-länderna har beräknats 30 milj. kr. av de 170 milj. kr. som 
föreslagits för regionala insatser inom SADCC. 

Humanitärt bistånd 

Det humanitära biståndet till Latinamerika och södra Afrika fyller en viktig 
funktion. Betydande medel bör därför även i fortsättningen utgå till de 
ändamål som finansieras genom anslagsposterna för humanitärt bistånd till 
dessa regioner. Det humanitära stödet är den biståndsform som starkast är 
förenad med medvetna ansträngnin;~ar att medverka till en demokratisk 
samhällsutveckling. Ett centralt inslag i det humanitära biståndet är det 
stöd som lämnas till verksamhet, vars syfte är att stärka respekten för de 
mänskliga rättigheterna. Genom detta bistånd konkretiseras den svenska 
hållningen i försvaret av medborgerliga och mänskliga rättigheter i länder 
där dessa grundläggande värden inte respekteras. l södra Afrika och Latin
amerika har de demokratiska strävandena en påtaglig livskraft trots 
apartheidsystemet och andra former av politiskt förtryck. Stödet utifrån 

ger dessa strävanden ökad tyngd. 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Det humanitära biståndet i Latinamerika utgörs till stor del av stöd till 
insatser för mänskliga rättigheter och politiskt förföljda som pågått under 
en följd av år. Särskilt utvecklinger, i Centralamerika har ställt krav på 
omfattande nödhjälpsinsatscr för ett ökande antal llyktingar och hemlösa. 
I de återstående militärdiktaturerna i Sydamerika har förtrycket skärpts 
under det senaste året. Ökade behov av stöd till förtryckets offer är att 
förutse. särskilt i Chile. Till föijd av den utveckling i demokratisk riktning 
som inleddes för några år sedan i Argentina, Bolivia och Uruguay finns 
fortsatta behov av att genom olika rehabiliteringsprogram underlätta åter-
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anpassning av politiska fångar och flyktingar, som återvänt. Samtidigt 
finns behov av nya stödformer för att främja demokratisträvanden och 
bistå ekonomiskt och socialt eftersatta grupper som ofta saknar förutsätt
ningar att delta i den politiska processen. Detta gäller bl. a. kvinnor och 

barn. Stöd bör också kunna lämnas för återuppbyggnad och förstärkning 

av demokratiska institutioner. 
Biståndet bör ~iven i fortsättningen lämnas genom svenska och interna

tionella organisationer som Diakonia, Kyrkornas världsråd och World 
University Service till enskilda grupper och organisationer i mottagarlän

derna. De förmedlande och mottagande organisationernas kapacitet är av 

avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att lämna bidrag och till

mötesgå de behov som finns. Även om den politiska situationen i flera av 

länderna ofta försvårar det humanitära biståndet, har möjligheterna att 
lämna effektivt bistånd - framför allt i Centralamerika - förbättrats under 
de senaste ären till följd av ökad kapacitet hos mottagande och förmed
lande organisationer. Jag finner att situationen i Latinamerika motiverar 

fortsatta och betydande humanitära biståndsinsatser. Anslagsposten bör 

höjas med 25 milj kr till 175 milj kr. 
SIDA:s förslag till inrättande av en ny anslagspost för särskilda insatser i 

Latinamerika har till syfte bl. a. att främja demokratiska strävanden och 
stödja särskilt utsatta befolkningsgrupper. Jag anser att detta syfte kan 
tillgodoses inom ramen för anslagsposten Humanitärt bistånd i Latinameri

ka. 

Humanitärt biständ i södra Afrika 

De ökande motsättningarna och det växande förtrycket i Sydafrika ställer 
krav på ett omfattande humanitärt bistånd till dem som drabbas. 

Genom humanitärt bistånd i södra Afrika stödjer Sverige rörelser och 
människor som är motståndare till eller offer för apartheidsystemet. Bi
ståndet omfattar stöd till uppbyggnaden av demokratiska organisationer 
samt rättshjälp, studiestöd, facklig utbildning, försörjningsbidrag till poli
tiska fångar och deras familjer liksom information och forskning om 
apartheidsystemets följder. Härigenom bidrar Sverige till att icke-rasis
tiska och demokratiska samhällen skall kunna byggas upp i Namibia och 
Sydafrika. Huvuddelen av detta bistånd skall även i fortsättningen utgå till 
befrielserörelserna African National Congress (ANCJ och South West 
Africa People's Organization (SWAPO). Särskild hänsyn skall därvid tas 
till behovet av stöd till utbildning och planering inför framtida majoritets
styre i Namibia och Sydafrika. Vidare bör i ökande omfattning stöd lämnas 
till humanitär verksamhet i de bägge länderna, företrädesvis genom för
medling av svenska enskilda organistioner. 

Jag finner att situationen i Sydafrika och Namibia ger anledning till en 
kraftig ökning av medelsramen för det humanitära biståndet. Denna bör 
ökas med 50 milj. kr. till 250 milj. kr. Skulle utvecklingen föranleda ytterli
gare behov kan medel från anslagsposten Katastrofer m. m. utnyttjas för 
humanitära insatser i södra Afrika. 
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Katastrofer m. m. 

Som jag anmälde i budgetpropositionen för budgetåret 1986/87 
(prop 1985/86: 100, s. 52) påbörjades hösten 1985 en översyn av det svens
ka katastrofbiståndet. Utredningen som gjordes av en särskilt tillkallad 
utredare 1 framlade sitt betänkande Katastrofbistånd för utveckling (Ds 
UD 1986: 2) i mars 1986. Betänkandet har remissbehandlats. En samman
ställning av remissyttrandena finns tillgänglig på utrikesdepartementet. 

Sammanfattning av utredningens slutsatser och rekommendationer 

Utredningen som ägnat särskild uppmärksamhet åt svältkatastofer fram
håller att bistånd i akuta katastrofsituationer - eller överlevnadshjälp -
alltid kommer att behövas, men att katastrofhjälpen samtidigt - för att inte 
få en alltför begränsad verkan - måste ses i ett längre perspektiv. Den bör 
länkas närmare samman med reguljärt utvecklingssamarbete. Därigenom 
förbättras möjligheterna att förebygga katastrofer. 

Utredningen pekar på att katastrofer ofta bottnar i missförhållandena i 
de sociala strukturerna. Det är därför de fattigaste människorna i de 
fattigaste länderna som drabbas mest av katastroferna, vare sig dessa är 
direkt vållade av naturkrafter eller nänniskor eller båda i förening. 

För att närma katastrofujälp och långsiktigt utvecklingssamarbete före
slår utredningen att katastrofbistånd regelmässigt bör tas upp i biståndsför
handlingar och andra diskussioner med mottagarländer där det finns risk 
för katastrofer. Katastrofbiståndet bör uformas så att det kommer de 
sämst ställda till del. I detta arbete bör så långt möjligt de katastrofdrab
bades egna erfarenheter och resurser utnyttjas. 

En betydande del av de medel som finns tillgängliga för katastrotbistånd 
bör användas för katastrofförebyggande insatser. I samband härmed föror
dar utredningen att insatser bekostas med medel både från det reguljära 
utvecklingssamarbetet och anslagsposten Katastrofer m. m. En huvudupp
gift bör vara att stödja utvecklingsländernas egna ansträngningar att före
bygga katastrofer och stärka katastrotbercdskapen. 

Utredningen förordar vidare att katastrotbiståndet ökas i en jämn takt. 
Bl. a. föreslås att starkare stöd ges genom enskilda organisationer framför 
allt för att stärka dessas systerorganisationer i utvecklingsländerna. Även 
FN-organen bör i större utsträckning utnyttjas för katastrotbistånd. I sam
band härmed föreslås att SIDA ingår fleråriga ramavtal om katastrofföre
byggande insatser såväl med programländer som enskilda organisationer 
och FN-organ. Därutöver bör Sverige i vederbörande FN-organ framhålla 
vikten av katastrofförebyggande insatser som ett led i det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet. 

Utredningen understyrker slutligen vikten av att befolkningsutveckling
en och kvinnornas roll beaktas mer än hittills vid utformningen av kata
strotbistånd. 

1 Docent Sture Linner 
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Föredragandes överväganden 

Svälten i Afrika de senaste åren har lett till en ökad insikt om nödvändighe
ten att angripa akuta svältkatastrofers bakomliggande orsaker. Den ytter
sta orsaken till att människor svälter är deras fattigdom. Då allt reguljärt 

utvecklingsbistånd syftar till att lindra fattigdom bör katastrofbiståndet 
mer än nu lämnas i ett nära sammanhang med det långsiktiga utvecklings

samarbetet. 
Jag delar utredningens uppfattning om vikten av att de drabbades egna 

erfarenheter och resurser utnyttjas i katastrofbiståndet liksom i biståndet i 

övrigt. Inte minst gäller det att ta till vara kvinnors erfarenhet och engagera 
dem i biståndsarbetet. Likaså ansluter jag mig till tanken att katastrof
biståndet måste ses i långsiktigt utvecklingsperspektiv och att katastrofris
ker bör beaktas i det reguljära utvccklingsbiståndet. Som utredningen 
föreslår, kan detta ske genom att frågan om katastrofrisker tas upp i 
biståndsförhandlingar och andra diskussioner med programländer med 
stor katastrofbenägenhet. 

Redan nu utnyttjas anslagsposten Katastrofer m. m. för finansiering av 
långsiktiga katastrofförebyggande insatser i förening med medel som anvi
sats för reguljärt utvecklingssamarbete. Även om katastrofförebyggande 
insatser i regel bör planeras och bekostas inom ramen för det reguljära 
utvecklingssamarbetet, talar starka skäl för att anslagspostcn för katastrof
bistånd i länder med särksilt allvarliga katastrofrisker också i fortsättning
en används för sådant långsiktigt stöd. Detta kan exempelvis gälla fall, där 
miljö- och klimatfaktorer medför hot om omfattande nöd och mänskligt 
lidande. Därför biträder jag ett av SIDA framfört förslag att avtal för högst 
tre budgetår får ingås med programländerna om insatser som finansieras på 
detta sätt. Förutsättningen härför bör dock vara att en finansieringsplan 
föreligger enligt vilken katastrofbiståndets andel av finansieringen gradvis 
sjunker och andelen av medel från det reguljära utvecklingssamarbetet i 
motsvarande takt stiger. Efter treårsperioden bör insatsen bekostas helt 
från medelsramen för utvecklingssamarbete. 

Ett väsentligt inslag i katastrofbiståndet bör också i fortsättningen vara 
stöd till utvecklingslandets egen katastrofberedskap. Lämpliga insatser 
kan vara stöd till spannmålslagring, transportsystem och landets egna 
hjälporganisationer. Åtgärder för att stärka u-ländernas katastrofbered
skap bör i första hand finansieras inom ramen för det reguljära utvecklings
samarbetet men bör, om det finns särskilda skäl. kunna bekostas med 
bidrag från anslagsposten för katastrofbistånd och göras till föremål för 
fleråriga avtal på samma sätt som katastrofförebyggande insatser. I detta 
sammanhang vill jag erinra om möjligheterna att för katastrofberedskap 
och katastrofförebyggande insatser utnyttja specialenheten för katastrof
bistånd. 

De enskilda organisationernas roll i biståndspolitiken är väl känd. Deras 
kunskap om bistånd och u-länder och deras nära kontakt med nödlidande 
människor liksom deras förmåga att nå ut till utsatta grupper gör dem 
särskilt lämpade att lämna nödhjälp. Jag finner därför liksom utredningen 
att så långt möjligt en större andel av katastrofbiståndet bör lämnas genom 
de enskilda organisationerna. I överensstämmelse härmed bör svenska 
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hjälporganisationer med betydande erfarenhet av katastrotbistånd ges möj
lighet att - som redan är fallet i fråga om Svenska Röda korset - få 
rambelopp för mindre nödhjälpsinsatser. 

Ett syfte med ett ökat katastrofbistånd genom de enskilda organisatio

nerna hör vara att stödja deras sy>terorganisationer i mottagarländerna. 
Därigenom stärks katastrofberedskapen inom dessa länder och de drab
bade ges större möjligheter till själ\ hjälp. 

Behovet av akut katastrofbjälp särskilt i Afrika är alltjämt mycket stort. 
Vidare bör det med hänsyn till Sydafrikas destabiliscringspolitik finnas en 
beredskap för ökat katastrotbistånd i södra Afrika. Med hänsyn härtill och 
behovet av katastrofförebyggande åtgärder främst i afrikanska länder an
ser jag att anslagsposten Katastrofer m. m. bör höjas med 25 milj. kr. till 
525 milj. kr. 

Bistånd genomfolkrörelser och andra enskilda organisationer 

Folkrörelser och andra enskilda organisationerna spelar en viktig roll inom 

bisttu1dspolitiken. Den kunskap orn bistånd och u-länder som finns hos 
organisationerna utgör en viktig ba:; för det svenska biståndet. 

SIDA genomförde år 1985 på uppdrag av regeringen en översyn av 
enskilda organisationers biståndskapacitet. {)versynen har behandlats i 
fjolårets budgetproposition. SIDA har därefter i april 1986 fastställt nya 
riktlinjer för sitt samarbete med de enskilda organisationerna. 

Mot bakgrund av de enskilda org,anisationernns stora betydelse för det 
svenska biståndsarbetet har regeringen funnit lli.::l värdefullt att till skapa ett 
forum för all fördjupa kontakterna mellan folkrörelserna och regeringen 

och ge möjlighet till erf'an:nlictsub:1tc och diskussion om histändsfrågor. 
Regeringen beslöt i oktl)bcr 11)86 all tillsi~lla ett särskilt folkrörclscri\d för 
biståndsfrågor. I rådet ingår representanter för olika slag av folkrörelser 
och organisationer med eller utan e;5en biståndsverksamhet. Genom rådet 
har ett nytt instrument skapats för de enskilda organisationerna att till 
regeringen framföra sina erfarenheter och synpunkter, men också en möj
lighet för regeringen att diskutera mål och inriktning för den verksamhet 
som stöds med statliga biståndsmedel. 

Jag föreslår att anslagsposten Folkrörelser och andra enskilda organisa
tioner1 höjs med 50 milj. kr. till 425 milj. kr., varav 15 milj. kr. för bidrag 

direkt till enskilda organisationer i programländer för medverkan i projekt 

som ingår i landprogrammen. 

Särskilda program m. m. 

Anslagsposten Försöksverksamhet och metodutveckling m. m. är 
f. n. uppdelad i en delpost för försök,;verksamhet och metodutveckling och 
en delpost för insatsförberedelser och resultatvärdering. Från den först

nämnda delposten utgår stöd både till försöksverksamhet och metodut

veckling som innefattar huvudsakligen experimentell och innovativ verk-

1 Tidigare benämnd Enskilda organisationer. 
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samhet och till andra särskilt angelägna projekt utanför det landprogram
merade biståndet, främst i fråga om miljö- och markvård samt energi. 

SIDA föreslår att stödet till särskilt angelägna projekt som inte har 
experimeotell eller innovativ karaktär förs över till en ny ans\agspost med 

benämningen Särskilda program. Jag delar SIDA:s uppfattning att dessa 

två slag av verksamhet bör redovisas för sig. Jag anser emellertid att detta 
syfte bör tillgodoses genom att anslagposten Försöksverksamhet och me
todutveckling m. m. ersätts av en ny anslagspost för särskilda program. 
Denna bör innehålla delposter för försöksverksamhet och metodutveck

ling, miljö- och markvård, befolknings- och hälsofrågor, energi, kvinnofrå
gor, kultur och massmedia samt insatsförberedelser och resultatvärdering. 

Stöd från delposten Försöksverksamhet och metodutveckling bör enligt 

SIDA:s förslag inriktas uteslutande på experimentell och nyskapande 
verksamhet på områden som bedöms angelägna men som saknar resurser. 
I första hand bör stödet utgå för insatser i programländer. Därvid bör en 
nära anknytning till de reguljära samarbetsprogrammen eftersträvas. En 
ökad koncentration av verksamhet till ett mindre antal områden och insat
ser bör samtidigt kunna leda till större effektivitet. 

Verksamheten inom de ämnesinriktade delposterna bör omfatta insatser 
som har karaktär av långsiktigt utvecklingssamarbete. Avsikten med den
na verksamhet är att tillgodose speciella behov i u-länderna inom områden 
där Sverige har särskild kompetens. Insatserna bör främst ha anknytning 
till det reguljära utvecklingssamarbetet med programländerna. De bör 
emellertid också kunna omfatta verksamhet i andra utvecklingsländer i 

samarbete med FN-organ eller andra internationella organisationer. 
En ökartde andel av medlen för ämnesinriktad verksamhet bör användas 

för miljö- och markvård och för projekt som stärker kvinnornas deltagande 
i u-länderoas utvecklingsansträngningar. 

Delposten insatsförberedelser och resultatvärdering ger SIDA vidgade 
möjligheter att stärka sin fackkompetens för beredning, uppföljning och 
utvärdering av biståndet, bl. a. genom att anlita konsulter. 

Jag förslår att 175 343 000 kr. avsätts för anslagsposten Särskilda pro
gram. Regeringen kommer senare att besluta om fördelning av medlen 
mellan delposterna. SIDA bör i god tid före utgången av budgetåret 
1986/87 inkomma med förslag till fördelningarna. Förslaget bör innefatta 
en plan för verksamheten under samtliga delposter utom delposten för 
insatsförberedelser och resultatvärdering. Planen bör bl. a. innehålla en 
närmare redovisning av nya insatser. 

Rekrytering och utbildning av fältpersonal 

Anslagsposten Rekrytering och utbildning av fältpersonal utnyttjas vid 
sidan av rekryteringen av SIDA:s kontraktsanställda fältpersonal, i allt 
högre grad för SIDA:s medverkan i samband med svenska företags urval 
av personal för u-landsarbete. Ett omfattande arbete bedrivs också för att 
aktivera den svenska resursbasen. Anslagsposten utnyttjas vidare bl. a. för 
att finansiera vissa programländers egen rekrytering av svensk och annan 
utländsk personal. Därigenom bidrar Sverige till att förstärka och utveckla 
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mottagarländernas egen organisation och kapacitet för personalrekryte
ring. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 ir,går även stöd till biträdande experter 
och FN-volontärer i posten Rekrytering och utbildning av fältpersonal. Jag 
förordar att 66 milj. kr. avsätts för ans\agsposten Rekrytering och utbild
ning av fältpersonal. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna de riktlinjer för utvecklingssamarbete och bidrag ge
nom SIDA som jag i det föregående har förordat, 

2. till Utvecklingssamarhete genom SIDA för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 5 026 343 000 kr. 

C 3. Information 
1985;86 Utgift 24 678 000 
1986/87 Anslag 26 110 000 
HJ87/88 Förslag 27 240 000 

Reservation 578 000 

Från anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning i Sverige om 

situationen i u-länderna samt Sveriges insatser för att bidra till utveckling i 
dessa länder. Ca två tredjedelar av anslaget går till enskilda organisatio- · 
ners u-landsinformation och ca en tr•!djedcl till SIDA:s egen informations
verksamhet. 

SIDA 

Inriktningen av SIDA:s informationsverksamhet innebär att ökad vikt 
läggs på att föra ut information om biståndets resultat och effekter. För att 
effektivisera verksamheten planeras en viss datorisering. 

Den Afrika-kampanj som nu inletts har utvecklats till ett projekt i sam
verkan mellan SIDA och ett dussintal stöne organisationer med verksam
het i och information om Afrika på sitt program. Det är styrelsens uppfatt
ning att kampanjen, som redan från början var avsedd som en flerårig 
satsning. skall fortsätta även under kommande budgetår. 

SIDA framhåller att information~;verksamheten fått vidkännas sjun
kande anslag i reala termer samtidigt som kostnaderna har stigit. Tryckeri

kostnaderna har exempelvis ökat med 30 % per år. 

SIDA förordar att anslaget 1987/88 höjs från 26, I milj. kr. till 28 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Informationsanslagets storlek måste noga avvägas mot andra angelägna 
behov inom biståndet. Jag har drn::k räknat upp anslaget med I 130 000 kr. 

Av detta belopp avser 530 000 kr. bidrag till enskilda organisationers infor

mations verksamhet medan 600000 kr. anvisas för SIDA:s egen informa

tions verksamhet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till lnji1rmation för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsan

slag på 27 240 000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1985/86 Ctgift 191 036 000 
1986/87 Anslag 195 875 000 
1987/88 Förslag 200 804 000 

1986/87 

Personal 422 

Anslag 
Förvaltningskostn. 126 520 000 
(varav lönekostn. 1 1 84 565 OOOJ 
Lokalkostnader 

henunamyndig
heten 
Lokalkostnader 

bistånds
kontoren 
Utlandsti llägg 
m. m. 
Engångsanvisning 
Till regeringens 
disposition 

SIDA 

14 358 000 

22 294 000 

27 103 000 
5 600 000 

195 875 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

of 

I- 5 570 308 
i+ '.,? 880 3081 

·r 2 216 532 

- 1 500 000 

542 060 
- 4 900 000 

I- 3 000 000 

+ 4 929 000 

SIDA konstaterar i anslagsframställningen att ökade krav ställs på effekti

vitet och kvalitet i biståndet. Samtidigt medför en växande biståndsvolym 

ökade anspråk på SIDA: s kapacitet. Fortsatta rationaliseringar har förbätt

rat möjligheterna att klara de ökade kraven. SIDA anser dock att det i 

längden blir nödvändigt att vända den nuvarande personalminskningen till 

en reell kapacitetsförstärkning om inte biståndets inriktning och kvalitet 

skall behöva förändras kraftigt. Styrelsen finner det nödvändigt att stats

makterna överväger hur klyftan mellan biståndspolitiska ambitioner och 

de resurser som ställs till förfogande skall kunna överbryggas. 

SIDA äskar medel för sex handläggartjänster och fyra assistenttjänster 

för administration av föreslagna nya anslagsposter för särskilda insatser i 

Latinamerika samt särskilda program. Därutöver begär SIDA 1500000 kr 

för ökade personalkostnader i syfte att ersätta en del av den utkontrakte

ring som sker f. n .. Vidare föreslår SIDA 3 000 000 kr i en engångsanvis

ning för utveckling av ett nytt ekonrniadministrativt systern. SIDA vill 

därutöver tillgodose biståndskontorens behov av ord- och textbehandling 

och yrkar därför 2 000000 kr i engånsanvisning för ADB-utrustning. 
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Föredragandens överväganden 

SlDA har i anslagsframställningen utförligt redogjort för sitt kapacitetsläge 
och i detta sammanhang argumenterat för en flexibel och rationell avväg
ning mellan anslag för administrativa kostnader och rena biståndskost
nader. 

SIDA upphandlar årligen ett stort antal konsulttjänster. Till största delen 
innebär SIDA:s konsultupphandling att SIDA införskaffar nödvändig ex
pertis för beredning, genomförande och utvärdering av biståndsinsatser. 
En mindre del av de konsulter som har anlitats av SIDA utför dock 
arbetsuppgifter som i princip bör ankomma på SIDA:s tjänstemän. Denna 
upphandling avser konsulter som har grundläggande fackkunskaper inom 
olika områden och som av kapacitetsskäl används främst av SIDAs sektor
byråer. 

Jag har i budgetförslaget för SIDA: s förvaltningskostnader 1987/88 beak
tat den handlingsplan som finns för SIDA:s fortsatta arbete på AR/ 
ADB-området och föreslår därför 700 000 kr som en engånsanvisning för 
anskaffning av utrustning för ord- oc:h textbehandling. 

När det gäller ett nytt ekonomi-administrativt system delar jag SIDA:s 
uppfattning att SIDA:s verksamhet och dess omfattning är sådan att myn
digheten behöver ett väl fungerande uppföljnings- och styrsystem. Riks
revisionsverket (RRV) utreder f. n. på regeringens uppdrag vilka möjlighe

ter enskilda myndigheter skall ha att utveckla myndighetsspecifika ekono
misystem. En av de aspekter RRV skall belysa i detta sammanhang är 
vikten av att myndighetsspecifika system tillgodoser de krav som måste 
ställas i fråga om systemets anknytning till riksbokföringen. Inrättande av 
myndighetsspecifika system kräver vidare ett samrådsförfarande mellan 
myndigheten och RRV. I avvaktan på slutligt samråd har jag avsatt 3 
milj. kr. för budgetåret 1987/88 till regeringens disposition. I likhet med 
andra myndigheters ADB-investeringar kommer ett avkastningskrav att 

ställas på SIDA. 
Jag är ej beredd att nu ta ställning till eventuella tjänster för att ersätta 

upphandling av konsulttjänster för arbetsuppgifter som i princip bör an
komma på SIDA:s tjänstemän. SIDA bör tillsammans med statskontoret 
under våren 1987 se över bl. a. denna konsultupphandling och till regering
en lämna förslag om hur tjänstestrukturen bör se ut med beaktande av 

nämnda konsultupphandling i kombination med övriga resurser. Genom
förda och planerade insatser på ADB-området, bl. a. rationaliseringsvins

ter som kan uppkomma genom det planerade nya ekonomiadministrativa 

systemet, bör beaktas i detta utredningsarbete. SIDA och statskontorets 
analys och förslag bör överlämnas till regeringen senast den 30 juni 1987. 

Vid beräkningen av SIDA:s fövaltningskostnader har jag mot bakgrund 

av SIDA:s och statskontorets kommande översyn tillämpat ett modifierat 

huvudförslag vid anslagsberäkningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Styrelsen för intematio.'lell utveckling (S!DA)för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett förs lagsanslag om 200 804 000 kr. 
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C 5. Nämnden för u-landsutbildning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
l987/88 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostn. 
{varav lönekostn1 
Elevförmåner 
Lokalkostnader 
Utbildningsbidrag 
F.ngångsanvisning 

Nämnden 

9 
(fi 

2 

15 754 000 
20 422 000 
21 131 000 

1986/87 

35 

318 000 
747 0001 
444 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

of 

+ 173 000 
(- 131 000) 

5 550 000 + 5:rn ooo 
2 540 000 

570 000 

20 422 000 + 709 000 

Nämnden för u-landsutbildning redovisar i sin anslagsframställning huvud

dragen i det påbörjade arbetet med ett handlingsprogram för nämndens 
framtida verksamhet. I nämndens anslagsframställningen anges att nämn
den huvudsakligen kommit att fungera som en skolstyrelse och att arbets
uppgifter av informerande och samordnande karaktär skjutits på framti- · 

den. Nämnden anför att tiden nu är mogen att uppmärksamma nämndens 

roll ifråga om andra och mer övergripande arbetsuppgifter samt organisa

tionen av dessa i förhållande till Sandö V-centrum. 

Nämnden äskar som en engångsanvisning 100000 kr. för utredningsar
betet med handlingsprogrammet. Nämnden begär 290000 kr. för den 

1985/86 inrättade rektorstjänsten, 536000 kr. i lokalkostnader. vilket avser 
ersättning till statens räddningsverk, räddningsskolan, Sandö, för hyror, 
samt för inredning och utrustning av de nya lokalerna. Slutligen önskar 
nämnden få möjlighet att överföra intäktsmedel från den avgiftsfinansiera
de verksamheten från ett budgetår till ett annat. 

Föredragandes överväganden 

Nämnden för u-landsutbildning har till uppgift att leda och samordna den 

utbildning i språk och u-landskunskap inför uppdrag i u-länder. som be

drivs vid Sandöskolan. Nämnden har i sin nuvarande funktion funnits 

sedan 1981. 
Under senare år har nämndens roll och arbetsuppgifter diskuterats utför

ligt. Det har härvid framkommit att ledningen av Sandöskolan utgjort den 

centrala arbetsuppgiften för nämnden, även om en ökad delegering till 

ordförande och rektor har skett. Denna inriktning av nämndens verksam

het har visat sig ändamålsenlig. Jag föreslår därför att nämnden för 
u-landsutbildning från och med den I juli 1987 ombildas till en styrelse för 

verksamheten i Sandö. Styrelsens sammansättning bör i likhet med den 
nuvarande nämnden representera olika mål- och intressegrupper. 
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De flesta funktioner och arbetsuppgifter som regleras i instruktionen för Prop. 1986/87: 100 
nämnden för u-landsutbildning, och :;om utförts vid Sandöskolan. bör även Bil. 5 
i framtiden inrymmas i verksamheten i Sandö. Skolan skall tillhandahålla 
utbildning i språk och u-landskunsi<ap men också arbeta med metodut-
veckling inom sitt område. Skolan bör även sprida information och kun-
skap om vilken u-landsutbildning som finns att tillgå i Sverige och vem som 
erbjuder olika slags utbildning. Andra centrala arbetsuppgifter bör vara att 
anordna konferenser och seminarier samt bedriva visst utredningsarhete i 
frågor kring u-landsutbildning. 

Kursdeltagarna på Sandöskolan erbjuds information och utbildning 
inom olika områden kring vistelse och arbete i u-land. Det svenska bistån
det är en viktig komponent i detta sammanhang men Sandöskolan är ej 
begränsad till biståndsfrågor utan tillhandahåller även kunskap om förhål
landena i u-länderna . 

Den utbildning u-centrum skall erbjuda avser inte enbart att nå männi
skor som skall resa ut som statligt rekryterade biståndsarbetare. Andra 
målgrupper är fredskårister, medlemmar ur frivilligorganisationer och mis
sionärer. Ytterligare en målgrupp är det svenska näringslivet som visar ett 
allt större intresse för ökade kunskaper som underlättar verksamheter i 
u-länder. Små och medelstora företag som saknar egna utbildningsre
surser, kan ha särskilt behov av Sandöskolans utbildning. 

Mot bakgrund av skolans verksamhet föreslår jag att den ombildade 
myndighetens namn blir styrelsen för u-landsutbildning i Sandö tSandö 
V-centrum). 

Verksamheten vid Sandö V-centrum kräver samverkan med en rad 
andra organisationer och myndigheter. U-centrum skall känna till, infor
mera om samt utnyttja befintlig kompentens inom andra organisationer 
och myndigheter. Samarbetet med högskolan utgör härvid en viktig kom
ponent. Metod- och kursutveckling samt samarbete i olika planeringsfrå
gor är områden där samarbetet med högskolan bör vara av särskilt värde. 

I Sverige finns ett stort behov av utbildning i u-landsfrågor. Det finns 
också ett stort utbud av olika slags utbildning på detta område. Huruvida 
tillgång och efterfrågan möts och om kompetensen räcker till är dock 
oklart. Sandö U-ccntrum bör därför ges i uppdrag att kartlägga behoven 
för u-landsutbildning och var kompetens finns inom detta område. 

Den om- och tillbyggnad av U-ccntrums lokaler som påbörjades under 
hösten 1986 ger nya och förbättrade möjligheter för u-centrum att vidareut
veckla och utvidga sin verksamhci:. Byggkostnaderna uppgår till 40,7 
milj. kr., i prisläge I januari 1986, och tas i statsbudgeten upp av försvars

departementet. Av totalbeloppet hänför sig 25.7 milj. kr. till Sandö U-cen
trum och avräknas från biståndsramen. Avräkningen för budgetåret 

1987/88 utgör 14.4 milj. kr. 
Verksamheten vid Sandö U-centrum finansieras dels genom avgifter, 

dels från anslag på statsbudgeten. Den avgiftsfinansierade verksamhetens 
andel har ökat. Regeringen har givit U-centrum i uppdrag att senast den I 

januari 1987 redovisa ett system för särredovisning av den avgiftsfinansie-
rade verksamheten. Genom ett såda:1t system kommer en bättre redovis
ning, och därmed också budgetering att kunna ske av hur olika kostnader 
skall fördelas. I avvaktan på att Sandö U-centrum inrättar det nya redovis-
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ningssysternet kan jag ej bifalla U-centrums förslag om att få överföra 
medel från ett budgetår till ett annat. 

Kostnaderna för om- och tillbyggnaden av U-centrum finansieras till sin 

helhet av anslagsmedel. För utrustning och inventarier till de nybyggda 
lokalerna har U-centrum äskat sammanlagt 2,45 milj. kr. Jag anser att 

inventarier och utrustning i princip bör finansieras från såväl den anslags
som den avgiftsfinansierade delen av verksamheten. Jag kan därför endast 

biträda att en del av kostnaderna finansieras av anslagsmedel och har 
avsatt 570 000 kr. som en engångsanvisning för detta ändamål. 

Vid beräkningen av anslagen för U-centrum har jag tillämpat ett treårigt 

huvudförslag om 5 % varav en tvåprocentig reduktion av anslagen skett 
budgetåret 1987/88. Medel inom U-centums totala anslag kan liksom tidi

gare budgetår användas för finansiering av samarbetet med statens skola 
för vuxna i Härnösand (SSVH). 

Budgetåret 1985/86 inrättades en ny rektorstjänst vid U-centrum och i 
samband därmed har anvisningar lämnats hur tjänsten skulle finansieras. 
Jag kan därför ej biträda U-centrums önskemål om att extra medel skall 
anvisas för rektorstjänsten. 

I avvaktan på besked om elevförmånerna är skattepliktiga eller ej bör. i 
likhet med innevarande budgetår, ett belopp om 725 000 kr reserveras på 
posten elevförmåner. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för u-landsutbildning som jag förordat i 
det föregående, · 

2. godkänna att nämnden för u-landsutbildning ombildas till sty
relsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-ccntrum), 

3. till styrelsen för 11-lands11thildni11R i Samfo ( Sandö U-centrum) 
för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag på 21 131 000 kr. 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Personal 
Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 
[Varav löne-
kostnaden 
Program-
verksamhet 

185 000 000 
231 715 000 
265 000 000 

1986/87 

26 

7 343 345 

l5 224 951) 

224 371 655 

231 715 000 

+ 

+ 

(+ 

Reservation 38 000 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

l 138 597 

305 000) 

+ :n 845 403 

_,_ 33 285 000 
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SAREC 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) föreslår i sin anslagsframställning 
en höjning av anslaget med 38,285 milj. kr. till 270 milj. kr. 

Den största delen av SAREC:s resurser går alltjämt till internationella 
forskningsprogram, bl. a. medicinsk forskning genom Världshälsoorgani
sationen (WHOJ ochjordbruksforskriing genom en grupp av internationel
la forskningsinstitut. Den forskning som bedrivs på de internationella 
instituten är viktig för u-länderna. SAREC har åtagit sig ett ökat ansvar då 
det gäller att söka verka för spridning av forskningsresultaten för praktisk 
tillämpning i de enskilda u-länderna. Det bilaterala forskningsprogram som 
byggts upp under de tio år SAREC varit verksamt har gradvis ökat i 
betydelse och omfattar nu ca 31 % av SAREC:s budget. 

Med anledning av den allvarliga situationen som råder för forskningen i 
Afrika och i enlighet med statsmakternas anvisningar planerar SAREC 
flera långsiktiga satsningar för denna region. Bl. a. planeras ökade insatser 
för att på nationell och regional nivå stärka forskningskapaciteten rörande 
livsmedelsproduktion och förbättra nationella forskningsinstitutioners 
möjligheter att dra nytta av forskning som bedrivs vid de internationella 
jordbruksforskningsinstituten. Vidare förbereds ett program för stöd till 
samhällsvetenskaplig forskning med tonvikt på den nationella forsknings

kapaciteten. 
Forskningens infrastruktur, som är starkt eftersatt i de fattigaste län

derna, särskilt i Afrika, avses få ök2·.t stöd inom SAREC:s program. Stöd 
till anskaffning, drift och underhåll av vetenskaplig utrustning och till 
bibliotekens resurser ges prioritet. Utbildning av inhemska forskare utgör 
en annan förutsättning för en egen forskningskapacitet i u-länderna. 

SAREC har 1986 inlett ett långsiktigt forskningsprogram för att doku
mentera och analysera avskogning:;- och ökenutbredningsproblem i ett 
globalt perspektiv och för att ge underlag till ett handlingsprogram på detta 
område. Nationella och regionala program kommer successivt att påbörjas 
under 1987. Stöd till internationella forsknings program inom miljöområdet 
förbereds. Planeringen sker i samv·~rkan med naturvetenskapliga forsk
ningsrådet (NFR) och med skogs- oc:hjordbrukets forskningsråd (SJFR). 

SAREC:s stöd till forskning om kvinnornas situation har ökat de senaste 
åren. Försöksverksamhet på detta område som stötts av SAREC är före

mål för utvärdering. 
Möjligheten till samverkan mellan SAREC och SIDA samt övriga bi

ståndsgivare är föremål för ökad uppmärksamhet. 
Med anledning av sitt tioårsjubileum anordnade SAREC under hösten 

1986 ett internationellt seminarium i Sigtuna och en informationsdag för 

massmedia. SAREC har under det f:ångna året ökat ansträngningarna att 
redovisa erfarenhcter och resultat av sin verksamhet för svensk press och 

allmänhet. 
Som ett resultat av en översyn av SAREC:s verksamhet som rcdovisals 

i rapporten Tio år med SAREC (Os UD 1985: 2) och som behandlats i 

fjolårets budgetproposition har SARii:C fått ökade arbetsuppgifter. För att 
genomföra dessa program redovisar SAREC behov av ökade medel för 
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budgetåret 1987/88. 270 milj. kr. äskas, varav 20 milj. kr. för ett särskilt 

forskningsprogram rörande skog och miljö. Medel äskas vidare för tre 

byrådirektörstjänster samt för tre assistenttjänster. 

Föredragandens överväganden 

I föregående års budgetproposition redovisade jag utförligt forskningens 
roll inom biståndet. Mina överväganden grundade sig på översynsrappor
ten (Ds UD 1985: 2) Tio år med SAREC och remissyttrandena över denna. 
På regeringens förslag beslutade riksdagen om en ökning av forskningsstö

dets andel i det svenska biståndet. SAREC:s anslag räknades upp med 
50 milj. kr .. varav 21 milj. kr. anvisades för det särskilda forskningspro

gram om avskogning och ökenutbredning som hade redovisats i regering
ens skrivelse 1985/86: 76 om forskning rörande skog och miljö. För budget
året 1987/88 beräknar jag 19 milj. kr. för detta ändamål. 

Den ekonomiska krisen har drabbat forskningen i många u-länder myc
ket hårt. De akuta problemen har tvingat dessa att koncentrera sina be
gränsade resurser på mera omedelbara behov och forskningens bas har 
försvagats. Forskare i de fattigare u-länderna möter nu en svårare situation 
än vid tiden för SAREC:s tillkomst. Många biståndsgivare har uppmärk
sammat detta och givit forskningen ökat utrymme inom biståndsprogram
men. Biståndet måste lämnas med ett långsiktigt perspektiv. Forskningen 
har avgörande betydelse för u-ländernas möjligheter att lösa grundläggan
de problem. Det är därför viktigt att inom biståndets ram bidra till att 
förstärka forskningsmiljöer i u-länderna och bidra till utbildning på akade
misk nivå. Utan dylikt stöd finns en påtaglig risk för fortsatt forskarflykt 
från universitet och forskningsinstitut i u-länder. 

Forskningens kapacitetskris har varit särskilt framträdande i Afrika. Jag 

anser det därför rimligt att SAREC liksom övriga biståndsmyndigheter ger 
Afrika prioritet i sin verksamhet. De ökade satsningar på forskarutbildning 
och olika former av stöd till forskningens infrastruktur exempelvis i biblio
tek och laboratorier bör fortsätta. 

De fattigaste u-länderna utgör SAREC:s främsta verksamhetsområde. 
Samtidigt bör SAREC även i fortsättningen i begränsad utsträckning bedri
va forskningssamarbete med u-länder som har en starkare bas för forsk
ning än de fattigaste u-länderna. Erfarenheter och forskningsresultat från 
dylikt samarbete kan utnyttjas i samarbetet med de fattigaste länderna. I 
Latinamerika har SAREC:s forskningsstöd bidragit till att bevara sam
hällsvetenskaplig forskningskapacitet trots svåra ekonomiska och politiska 
förhållanden. Forskningsstödet har därigenom också kunnat främja de
mokratisträvandena i flera länder i Latinamerika. 

En del av SAREC:s verksamhet gäller stöd till svensk u-landsforskning. 
I enlighet med av riksdagen gjorda uttalanden är detta stöd nu föremål för 
en omstrukturering. Den hittillsvarande ordningen med enskilda ansök
ningar kommer successivt att reduceras och ersättas av mer långsiktigt 
stöd till ett antal forskningsinstitutioner. Jag finner det väsentligt att 
u-landsforskning integreras i olika svenska forskningsmiljöer och att krea
tiva miljöer för u-landsforskning skapas och befästs. Dessa frågor avses bli 
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behandlade i den forskningspolitiska proposition som planeras till våren 

1987. 
Däri kommer även att beröras behovet av att med biståndsmedel stödja 

inrättandet av ett mindre antal högre forskartjänster. Ett syfte med denna 
insats är att förstärka den svenska resursbasen för utvecklingssamarbete. 
forskarutbyte och kvalificerad u-landsdebatt. För ändamålet beräknar jag 
ett medelsbehov på högst 5 milj. kr. 

Till följd av ökade arbetsuppgifter har styrelsen i regleringsbrev för 
budgetåret 1986/87 tilldelats lönemo~del motsvarande 10 tjänster. Merpar
ten av dessa tjänster avser arbetsuppgifter som tidigare utförts av kon
sulter. SAREC tilldelades även lönemedel för en tjänst som chef för 
forskningsavdelningen. Vidare har SAREC i samband med sin flyttning till 
nya lokaler under hösten 1986 tilldelats extra medel för utrustning och 
inventarier. 

Vid beräkningen av SARECs förvaltningskostnader för budgetåret 
1987/88 har jag avsatt lönemedel för inrättandet av en assistenttjänst. 
Förvaltningsanslaget har vidare minskats med ett belopp motsvarande en 

procent utgörande första årets andel i en treårig besparing om totalt 4 %. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresl~Lr riksdagen att 

1. godkänna de allmänna riktlinjer för verksamheten vid styrelsen 
för u-landsforskning (SAREC) som jag förordat i det föregående, 

2. till styrelsen för 11-landsfi1rskning ( SARECJ för budgetåret 
1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 265000000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 
1985/86 Utgift 4 025 000111 
1986/87 Anslag 3 525 000 
1987/88 Förslag 3 803 ooo 

111 720 000 kr. utgör medgivet övcn.kridande på grund av flyttning 

1987/88 E:eräknad ändring 
1987/88 

Personal 10 + 1 

Anslag 
Förvaltningskostn. 2 759 000 + 252 000 
(varav lönekostn. 1 il 704 000) 1+ 209 0001 
Lokalkostnader 700 000 + 22 000 
Engångsanvisning 66 000 + 4 000 

----
3 525 000 + 278 000 
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Institutet 

Nordiska afrikainstitutet anger i sin anslagsframställning att inte enbart 
utvecklingen i Sydafrika utan även andra stora frågor som frontstaternas 

ekonomiska och säkerhetsmässiga problem, svälten i Afrika m. m. ställer 

stora krav på bevakning och informaton om Afrika. Institutet anser sig ha 
unika möjligheter att tillgodose den ökade efterfrågan på kvalificerad do
kumentation och information om Afrika. 

För att kunna möta de höga krav som ställs på institutet är styrelsen 

angelägen om att den upprustning av bibliotek som påbörjats fortsätter. 

Institutet begär därför ytterligare medel för biblioteket. Vidare önskar 
institutet liksom förra året extra medel för att kunna höja institutets rese

stipendier samt medel för två nya tjänster. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att den påbörjade moderniseringen och effektiviseringen av 
institutets bibliotek bör fortsätta. Institutet bör tilldelas en engångsanvis
ning om 70 000 kr. för en fortsatt förstärkning av biblioteket och för att 
möjliggöra en viss höjning av institutets resestipender. Därutöver biträder 
jag institutets begäran om att förstärka institutets administrativa kapacitet 
med en assistenttjänst. I beräkningen av nordiska afrikainstitutets anslag 
har jag tillämpat ett treårigt huvudförslag om 4 % varav I % skall utgöra 
reduktionen på myndighetsanslaget under 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag om 3 803 000 kr. 

C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. 
1985/86 Utgift 814 860 300 
l986/86 Anslag 1 083 000 000 
1987/88 Förslag 1 321 000 000 

Reservation 961 629 792 

De insatser som genomförs av beredningen för internationellt tekniskt
ekonomiskt samarbete (BITS), fonden för industriellt samarbete med 
u-länder (SWEDFUND) och importkontoret för u-landsprodukter (IM
PODJ syftar till att främja utvecklingen i u-länderna, även utanför pro
gramlandskretsen. genom ett vidgat tekniskt och ekonomiskt samarbete. 
Genom svenska institutet lämnas bidrag till bl. a. expert- och kulturutbyte. 
Inriktningen av verksamheten styrs av u-ländernas behov och prioritering
ar men även av de resurser och den kompetens som finns i Sverige för alt 

möta dessa. 
U-ländernas skuldkris utgör ett allvarligt hinder för ekonomisk och 

social utveckling. Syftet med de särskilda medel som avsatts under ansla-
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get för insatser i länder med akuta betalningsbalansproblem är att bidra till 
stödåtgärder på skuldområdet för de fattigaste u-länderna. 

BITS anslagsframställning 

BITS föreslår att 170 milj. kr. anvisas för tekniskt samarbete inklusive 
finansiellt stöd och internationella kurser för budgetåret 1987/88. Förslaget 
innebär en ökning med 20 milj. kr. från budgetåret 1986/87. Härav föreslås 
att ca 12 milj. kr. får användas för program som administreras av svenska 
institutet och avser expertutbyte, stipendier och kulturutbyte. Dessa pro
gram har under 1985/86 varit föremill för en översyn avseende bl. a. ansva
ret för programmen och beslutsordning. BITS begär vidare att få använda 
ca 3 milj. kr. av beloppet för utnyt~jande av konsulter för granskning och 
uppföljning av projektförslag inom det tekniska samarbetet och u-kredit
systemet. 

För gåvoelement i u-krediter föreslås 510 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med 35 milj. kr från budgetåret 1986/87. BITS begär också fortsatt 
bemyndigande att få lämna utfästelser om högst två gånger det tillgängliga 
beloppet för gåvoelement i u-kredit1!r. 

För myndighetens administration föreslås ett anslag på 4 738 000 kr., 
vilket innefattar medel för en ny handläggartjänst för tekniskt samarbete 
och en ny assistenttjänst. 

BITS samarbetar med låg- och mo!llaninkomstländer. Det tekniska sam
arbetet ingår som en del i genomförandet av de samarbetsavtal Sverige 
ingått med ett antal u-länder och omfattar vidare tidigare programländer 
samt vissa andra u-länder. Under 1985/86 har Peru tillkommit som samar
betsland. Till de internationella kurserna inbjuds även SIDA:s program
länder och ett stort antal andra u-liindcr. De program som avser expcrt
och kulturutbyte samt stipendier är i princip öppna för alla u-länder. 
U-krediter kan komma ifråga för länder med vilka BITS bedriver tekniskt 
samarbete, programländer och i vi~;sa fall andra u-länder, vilkas utveck
lingspolitik överensstämmer med d1! svenska biståndspolitiska målen un
der förutsättning att länderna bedöms ha en tillfredsställande kreditvär
dighet. 

Huvuddelen av verksamheten är inriktad på energiförsörjning, transpor
ter och kommunikation samt industriell verksamhet. Under senare tid har 
mottagarländerna visat ökat intresse för insatser på miljöområdet och för 
energisparande inom industrin. 

Inom det tekniska samarbetet förordar BITS för budgetåret 1987 /88 i 
första hand en fortsatt ökning av stödet till konsultstudier och utbildning. 

Ett utökat stöd föreslås till insatser för rehabilitering och vidareutveckling 
av existerande industrier i några samarbetsländer. BITS anser det vidare 
angeläget att utvidga det finansiella stödet, som kan lämnas som komple
ment till tekniskt samarbete till länder med akuta betalningsbalanspro

blem. 
BITS räknar med att u-kreditgivningen bör kunna utvidgas ytterligare på 

grundval av en bedömning av tillgängliga projekt som är lämpliga med 
hänsyn till utvecklingseffekterna. Utbetalningarna beräknas fortsätta öka 
om än i betydligt långsammare takt än under de senaste åren. 
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De svenska u-krediterna som lämnas i en integrerad transaktion, där 
gåvoelement används för att mjuka upp kreditvillkoren, skiljer sig tekniskt 
från de system för blandade krediter med kombination av en biståndskredit 
och en exportkredit, som tillämpas av flertalet andra industriländer. 

BITS konstaterar att frågan om en anpassning av det svenska systemet 

under senare tid fått ökad aktualitet. I det integrerade u-kreditsystemet 
kan valutaval, ränteläge o. d. leda till betydande variationer beträffande 
den beräknade kostnaden för en u-kredit, dvs det gåvoelement som av
sätts. Kostnaden kan vidare komma att påverkas väsentligt av en eventuell 
höjning av det minsta tillåtna gåvoelementet, som föreslagits inom ramen 
för de under 1986 fortsatta överläggningarna mellan flertalet OECD-länder 
om en skärpning av reglerna för blandade krediter i syfte att motverka 
osund kreditkonkurrens. Enligt BITS finns därför skäl att överväga för
ändringar av systemet, dels i syfte att minska biståndskostnaden för en 
u-kredit med ett visst givet gåvoelement, dels för att skapa ett mer flexibelt 
system, som dessutom är bättre anpassat till de internationellt gängse 
formerna för förmånliga krediter. 

Med ledning av uttalanden i budgetpropositionen för budgetåret 1985/86 
angående eventuella tekniska förändringar av systemet påbörjade BITS 
under detta budgetår en utredning om alternativ till nuvarande ordning. 
BITS anser att den modell som ter sig mest lämplig är ett tvåkomponent
system bestående av en gåva och en kredit. En kombination av en bi
ståndskredit och en exportkredit anser BITS mindre ändamålsenlig, efter
som Sverige i övrigt inte lämnar bundna biståndskrediter. 

I ett tvåkomponentsystem av förordad modell uppstår inte de variatio
ner beträffande de belopp som behöver avsättas för gåvoelementet i nuva
rande system. BITS pekar på ytterligare en fördel, nämligen att kursrisker 
inte skulle belasta biståndsanslaget. 

De kursrisker som kan belasta garantisystemet för u-krediter kommer på 
sikt att minska genom riksdagens beslut i november 1986 att exportkredit
garantier, inkl. biståndsgaranticr, får lämnas i utländska valutor. 

BITS anser att ett tvåkomponentsystem bör prövas som en försöksverk
samhet parallellt med nuvarande system. BITS förordar att en sådan 
försöksverksamhet begränsas till något eller några länder, då det vore 
mindre lämpligt att tillämpa två system i samma land. 

BITS verksamhet har expanderat kraftigt. Under 1985/86 var utbetal
ningarna tio gånger så stora som 1981/82. De administrativa kostnaderna 
har under samma period sjunkit från 3 till 0,6 % av utbetalningarna. I sin 
anslagsframställning framhåller BITS att myndighetens personella resurser 
inte tillnärmelsevis ökat i takt med verksamhetens utbyggnad. 

En fortsatt expansion av verksamheten innebär ökad belastning på myn
dighetens administration. Ett växande antal genomförda insatser ökar 
också behovet av uppföljning och utvärdering. Beredningen föreslår att det 
tekniska samarbetet tillförs en avdelningsdircktörstjänst och att kansliet 
får förstiirkas med en assistenttjänst. 
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Föredragandens överväganden 

Den verksamhet som genomförs av BITS, SWEDFUND och IMPOD 
spelar en central roll i ambitionerna att hredda den bih1terala u-landspoliti

ken. Genom dessa organ överförs tekniskt och auuat kunnande samt 
finansii.::11<1 rl·.surser, vilka i forsla hand hör bil1ra till s<1111arbetsländernas 

ckononfrska tillv~txl samtidigt som de övriga biståndspoliliska miilen friim
jn<;. Vcr ksamhl'·len, som främst avser omri\clcn diir Sverige kan erhjuda 
god kompl.'.ll.'.us od1 kapacitet, hygger på ett Ölllsl.'.sidigl intresse för ett 
vidgat samarbt'.ll.'·. De insatser som syftar till att stimulera expert- och 
k11lt11rntbyte liksom institutionssamarbele på olika områden utgör cll bety

delsefullt komplcmc.ul till del utökade tekniska och ckonombka samarhe 

tct. 
Jag am;c.r all denna verksamhet givit värdefulla crfän;nhc.tc.r och darför 

bör vid•trcutvecklas. 

(lenom det tekniska snmarbl'.lel övt:rförs teknologi och audrn kunskaper 

pil. omr;'\den som lir priorill'.f<1ut: i samarhetsl:inrlernas utvceklingspolilik. 

Det tekniska snmarbctl'.l Hr t:·ll lkxihell instrument -;om har en hetydanrlc 
hrcdd och möjliggör samvc.rkan i olika former som kan anpassas till motta

garländernas behov och utvecklingsniv:I. 

D1:t ti.:.kniska samarbetet lir främst iuriklal pa insatser inom seklon:rna 

im.lustri och energi. Denna inriktning bör i huvudsak ligga föst. 
Jag fört:slår med hänsyn till att medclsramarna för det tekniska samarbe

tet har ökat snabbare än utbetalningarna, att ett liigr1: belopp än vad RITS 

föreslagit anvisas för tekniskt samarbete. Jag förordar en me<lelsram för 
tekniskt samarbete om 150 miij. kr. under budgetåret 1987/88. Inom denna 
ram bör BITS liksom tidigare lämna stöd till utbildning och driftledning i 
SWEDFUND-projekt i fattigare länder, där sådana insatser med hänsyn 
till ländernas utvecklingsnivå är särskilt påkallade. Vidare bör ca 
3 milj. kr. få utnyttjas för granskning och uppföljning av projektförslag 
inom det tekniska samarbetet och u-kreditsystemet samt för systemut

veckling. 
Under budgetåret !985/86 gjordes inom utrikesdepartementet en över

syn av den biståndfinansierade verksamhet som svenska institutet admini

strerar i samverkan med BITS och för vilken medel anvisats inom det 

tekniska samarbetet. Syftet med översynen var att säkerställa att verksam

heten underställs en fortlöpande biståndspolitisk prövning och genomförs i 

rationella former. Mot bakgrund av de överväganden som gjorts i över

synen och de synpunkter som lämnats av svenska institutet, BITS och 

SlDA förordar jag följande 

Programmet för person- och erfarenhetsutbyte (det s. k. expertutbytes

programmct) utgör ett värdefullt u-landspolitiskt instrument för att bredda 

samarbetet och kontakterna med u-länderna. Medel för programmet bör 

även i fortsättningen anvisas inom delposten för tekniskt samarbete. 

Svenska institutet bör liksom hittilb genomföra programmet i enlighet med 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 5 

100 



riktlinjer för verksamheten som meddelas av BITS. Dessa riktlinjer bör 
kunna utformas på ett sådant sätt att nuvarande remissförfarande mellan 

institutet och BITS i enskilda ärenden kan förenklas. 
Stipendieprogrammet för långtidsstuderande från vissa u-länder inled

des som en försöks verksamhet under budgetåret 1983/84. Mot bakgrund av 

de synpunkter som framkommit på dess ändamålsenlighet och administra
tion bör stipendier för långtidsstuderande från vissa u-länder inte längre 
utgöra ett särskilt program. Sådana stipendier bör kunna lämnas av BITS 
som ett led i denna myndighets tekniska samarbete och av svenska institu

tet som en särskild stipendieform inom u-landsdelen av institutets gäststi

pendieprogram. 
BITS bör, som komplement till de internationella kurserna inom ramen 

för det tekniska samarbetet, få lämna stipendier för kortare eller längre 
studier. Sådana stipendier bör kunna avse studier med anknytning till 
insatser som erhåller stöd av BITS men även tillgodose andra behov av 
fortbildning som samarbetsländerna prioriterar. Det förefaller naturligt att 
härvidlag bibehålla det officiella nomineringsförfarande som tillämpas i 
långtidsstipendieprogrammet. För stidpendierna bör BITS få använda me
del ur delposten för tekniskt samarbete, varför någon särskild delpost för 
ändamålet inte behöver inrättas. 

Svenska institutet bör få lämna stipendier för långtidsstuderande från 
vissa u-länder som ett komplement till u-landsdelcn av gäststipendicpro
grammet. Stipendierna utlyses för sökande från vissa u-länder inom kret
sen av programländer och BITS samarbetsländer. Urvalet av länder bör 
göras av institutet i samråd med BITS och SIDA. Enligt förfarandet i 
långtidsstipendieprogrammct bör utvalda länder inbjudas att nominera 
kandidater men även individuella ansökningar bör accepteras som i gäststi
pendicprogrammet. Liksom hittills bör stipendier normalt utgå för ett 
läsårs studier eller forskning, i första hand inom lantbruksvetcnskap, medi
cin. naturvetenskap och teknik. Jag förordar att administrationen av dessa 
stipendier inordnas i u-landsdelen av institutets gäststipendieprogram och 
att institutet får ansvaret för genomförande av båda stipendieformerna. 
Medel för u-stipendicr ställs till institutets disposition under en särskild 
delpost i regleringsbrevct under detta anslag. För budgetåret 1987/88 be
räknar jag ett medelsbehov om ca 3 milj. kr. Jag föreslår att det exakta 
beloppet och dess fördelning mellan långtidsstipendier från vissa u-länder 
och övriga stipendier inom gäststipendieprogrammets u-landsdcl fastställs 
senare av regeringen. 

Programmet för kulturutbyte, som sedan budgetåret 1981/82 genomförs 
som en försöksverksamhet har rönt stort intresse och gett en fruktbar 
stimulans till ett ökat samarbete på kulturområdet med u-ländcrna. Jag 
förordar att verksamheten ges en permanent karaktär. På sikt anser jag att 
ett utvidgat kulturutbyte bör övervägas. varvid även riktlinjerna för verk
samhi;:ten liksom formerna för beslutsordning och genomförande bör prö
vas. Tills vidare kan verksamheten utvecklas vidare enligt nu gällande 
ordning, där BITS efter samråd med institutet lämnar förslag om en verk
samhetsplan som underställs regeringen för godkännande. 

Det av BITS beräknade sammanlagda medelsbehovet för expertutbyte, 
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thtipemlier och kulturutbyte innehär en ökning med' mi\j. kr. i l"örhMlnn
de till innevarande hudgetfi.r. Merparten av ökningen avser kulturuthyres
programmct och främst en planerad större slibning på en prcsent•ttion av 
indisk kultur och vetenskap i Sverige hösten 1<)87 och är enligt min mening 
väl motiverad. Med hänsyn till den föreslagna omdispositionen av långtids
stipendieprugrammet heriiknar jag ett totalt medt:fsbehov om ca 
11,5 milj. kr. och föreslår att det exakta heloppct liksom fördelningen på 
olika program fastställs senare av regeringen. 

V-krediter 

Genom u-krcdiler överförs finansiella resurser på förmånliga villkor till 
vissa u-länder för investeringar i prioriterade prqjekt som friimjar deras 
utvec.kling. V-krediter har främst lämnats för projekt inom energiforsörj
ning, transporter och kommunikation samt industriell verksnmhc.t, bl. a. 
livsmedelsindustri. Omfattningen av heviljnde krediter visar pi\ ett väx
amk intresse för svensk tt:knologi och kompetens för att tillgodo:si.:. ange
lägna behov på dessa områden i samnrhetsländerna. 

l tnkr med all allt tkr projekt genomförs och färdigstiills har ocksi:I. 
uthetnlningnrna stigit snabbt under de senaste åren. Anslngshcla:slningen 
under l'J85/86 innebar nästan en forduhhling j~-imfört med föregående är. 
Den utgående reservationen var samtidigt helt intecknad för utcstkndt.: ut
fästelser. Den ::.nabba ökningen nv nthetalningarna sammnnhän~cr dock 

delvis med eftersläpningar i systemet och övergången till ett modifierat 
u-kreditsystem från år 1985, vilket innebar en hög anslags be lastning under 
1985/86. Jag anser att en viss expan~;ion av verksamheten är motiverad och 
föreslår därför ett belopp om 650 milj. kr. för budgetåret 1987 /88. Enligt 
bemyndigande av riksdagen äger BITS rätt att göra utfästelser om bi
ståndsmedel för u-kn:diter med belopp om högst två gånger de vid varje 
tillfälle tillgängliga medlen. 

I BITS prognos beträffande lämplig omfattning av nya utfästelser har 
myndigheten även tagit hänsyn till den beredskap som behövs inför en 
eventuell höjning av det minsta tillåtna gåvoelementet enligt internationel
la regler för blandade krediter vilket skulle höja biståndskostnaden för 
u-krediterna. Denna fråga har fått ökad aktualitet genom de överläggningar 
som äger rum mellan flertalet OECD-länder. Jag delar BITS uppfattning 
att det bl. a. av detta skäl och i syfte att begränsa de kostnader för biståndet 
som kan uppstå genom nuvarande l'tformning av u-krediterna finns anled

ning att överväga tekniska förändnngar av systemet av sådant slag som 
förutsågs i budgetpropositionen för 1985/86 (prop. 1984/85: 100. bil. 5, s. 

107). Sådana fö_rändringar kan efter beslut av regeringen genomföras av 
BITS och andra berörda myndigheter och institutioner. Som BITS påpe

kar, finns flera fördelar med ett system bestående av två komponenter, en 
biståndsdel som gåva och en kredit. jämfört med nuvarande ordning med 
gåvo- och lånemedel i en integrerad transaktion. Beräkningen av gåvode

len vid en viss förmånlighetsgrad påverkas inte av valutaval och ränteläge. 

Kursrisker skulle inte belasta biståndsanslaget. En nackdel kan vara att ett 
sådant system kräver administration av två separata finansieringsavtal, 
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eventuellt med olika parter i mottagarlandet. Fördelarna talar dock för att 
ett tvåkomponentsystem bör prövas. Med ledning av BlTS fortsatta utred
ning av vissa tekniska aspekter och konsekvenser av en sådan ordning och 
efter samråd med andra berörda organ är det regeringens avsikt att bemyn

diga BITS att inleda en försöksverksamhet med kombinerade u-krediter i 

ett begränsat antal länder. 

BITS administrativa kostnader 

1986/87 

Personal 14 
Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 3 821 000 
(varav löne-
kostnader i 12 fil8 000) 
Lokal-
kostnader 265 000 

4 08fi 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+ I 

+ 376 000 

+1.278 0001 

+ 85 000 

+ 4131. 000 

BITS verksamhet har expanderat mycket snabbt. Mina förslag innebär en 
fortsatt utbyggnad av verksamheten. Inom det tekniska samarbetet ge

nomförs ett mycket stort antal insatser i många länder. Med ett växande 
antal genomförda insatser ökar också behovet av uppföljning och utvärde
ring. Beredningen bör därför tillföras en kvalificerad handläggartjänst hu
vudsakligen med inriktning på analyser, uppföljning och utvärdering såväl 
planerade som pågående och avslutade insatser inom BITS verksamhets
område. Det växande samarbetet med många länder motiverar dessutom 
en betydande rese- och kontaktverksamhet, inte minst i de samarbets
länder där svensk beskickning saknas. BITS administrativa kostnader för 
budgetåret 1987/88 beräknas till 4 547 000 kr. I beräkningen har en reduk
tion skett enligt ett treårigt huvudförslag om 4 % varav I % under budget
året 1987/88. 

SWEDFU1\'D 

SWEDFUND:s uppgift är att främja industriell utveckling i u-länder ge
nom engagemang i samägda företag, s. k.joint ventures, tillsammans med 

motparter i u-länder och svenska företag. V crksamheten är inriktad på 
fattigare u-länder, främst programländer och samarbetsländer för BITS. 

På regeringens förslag godkände riksdagen år 1985 en höjning av fondens 
grundkapital med 150 milj. kr. till 250 milj. kr. Uppbyggnaden av kapitalet 
skulle ske steg för steg med hänsyn till fortlöpande erfarenheter av verk
samheten. Av den beslutade kapitalförstärkningen har fonden under före
gående och innevarande budgetår tillförts 25 resp. 40 milj. kr. 

Vid utgången av verksamhetsåret 1985/86 uppgick fondens finansiella 
åtaganden för aktiesatsningar, lånegarantier och förstudier till 165 milj. kr. 
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Vid samma tidpunkt hade 112 milj. kr. ntbctalats. För budgetåret 191:15/86 
redovisade fonden ett und1.:rskott i verksamheten, som bl. a. samman
hängde med driftssvårigheter i projekt i vissa afrikanska länder. 

De samverkansformer SWEDFUND arbetar med bör bidra till industri
etableringar i u-länder som annars inte skulle komma till stånd och som har 
positiva ut vecklingseffokt1.:r. Erfarenhctcrn•t visar samtidigt de svi\righd1.:r 
som kan vara förenntlc mcu en sil.fan wrksamhet i fattiga u-ländcr 1111.:d 

svaga ckunomier och outvecklad infral:ltruktur. T sådana hinder kräv~ ul'ta 
betydande planering ueh fiirheredelslT tillsammnns 1111.:d <le motpnrt1.:r som 
skall förverkliga projekten liksom 1.:11 langsiktig medverkan från fumlens 

sida. I vissa projekt har genom ~amverkan med HITS och SIDA bistånds
mcdcl tillskjutits för ntt täcka kostnader för insatser heträtfan<le driftled
ning, uthildning och tekniskt histi\nd. Under 1985/86 inkd<le fonden en 
intern översyn av behovet av och formerna för stödinsatser i projekt i 
fattigare samnrbl'.ll:lläml.er. .Tag anser att en fördjupad analys nv <kssa 
frågor vore värdefull och avser Mcrkomma till regeringen om en fortsatt 
översyn. 

SWF.DFU ND:s resurser utgör.~ fi.irutom av grnndkapitalet nv fom:kns 
bemyndignl1(k att med statsgarnnti l;1na upp medel pii kapitalmarknaden 
inom en ram på högst tre gånger det inbdal<la kapitalet och av avknstning 
på fondens investeringar. Med htinsyn till det hesvtirliga ekonomiska läget 
i Oertalct samarbc.tshi.nder och de n:.l;:1.tivt hegränsade erfarenhctc.rna av 
projekt i drift bör verksamheten tills vidare främst hascras på egna medel. 

Den beslutade förstärkningen av grundkapitalet syftar till att ge SWED
FUND en vidgad ram för planering och utveckling av verksamheten. Jag 
föreslår att 40 milj. kr. avsälls för detta ändamål för hudgetån:.t 1987/88. 

IMPOn 

För budgetåret 1986/87 ställdes ett belopp på 8 milj. kr. till förfogande för 
IMPOD:s verksamhet. Dessutom gavs IMPOD då möjlighet att ansöka om 
ytterligare högst 1,5 milj. kr. för begränsade insatser i länder av bistånds
politiskt intresse. Efter samråd med statsrådet Gradin föreslår jag för 
budgetåret 1987 /88 ett sammanlagt belopp på 11.5 milj. kr. 

Stöd till länder med akuta betalning.1ha/ansprohlem m. m. 

Mot bakgrund av u-ländernas växande skuldkris inrättades budgetåret 

1985/86 ett särskilt biståndspolitiskt instrument för stöd till fattigare länder 

med akuta betalningssvårigheter. 400 milj. kr. anvisades för ändamålet. 

Regeringen beslutade våren 1986 att lämna särskilt betalningsbalansstöd 

till Moi;ambique. Tanzania, Vietnam och Zambia. Stödet avsåg att täcka 

skulder till svenska staten. 
För innevarande budgetår har 4•)0 milj. kr. anvisats för åtgärder på 

skuldområdet. Stödet skall i första hand lämnas inom ramen för internatio

nellt samordnade aktioner som syftar till att åstadkomma mer långsiktiga 

lösningar på de fattigaste u-ländernas skuldproblem. Hittills har regeringen 
Jämnat särskilt stöd till Tanzania om 50 milj. kr inom ramen för en med 
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andra givare samordnad aktion i anslutning till en överenskommelse Tan

zania ingått med IMF om ett ekonomiskt anpassningsprogram. Ytterligare 

insatser av detta slag kan bli aktuella. 
Som framhållits i inledningen befinner sig idag många av de fattigaste 

u-länderna i en akut betalningskris till följd av en svår skuldsituation. 

Resursbristen utgör också ett allvarligt hinder för dessa länders ekonomis

ka och sociala utveckling. Det är uppenbart att de metoder som hittills 
använts för att hantera skuldproblemen inte förslår för att skapa förutsätt
ningar för de fattigaste u-länderna att sanera sina ekonomier och lägga 

grunden för en långsiktig ekonomisk utveckling. Det finns därför behov av 

internationellt samordnade åtgärder för skuldlättnad till förmån för de 
fattigaste u-ländcrna, inte minst för de skuldtyngda länderna i Afrika söder 

om Sahara. Särskild hänsyn måste därvid tas till dessa länders bristande 
förutsättningar att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer för att 
komma tillrätta med de grundläggande problemen. En fortsatt ekonomisk 
strukturanpassning måste kombineras med betydande resurstillskott ut
ifrån i form av ett ökat bistånd på mycket förmånliga villkor. 

Industriländerna har ett gemensamt ansvar för att bidra till varaktiga 
lösningar av de fattigaste u-ländcrnas skuldkris. Regeringen har i olika 
internationella sammanhang pekat på behovet av samordnade insatser 
mellan bilaterala givare och internationella biståndsorgan för att åtgärder
na skall bli effektiva och av långsiktig karaktär. Regeringen har vidare 
inlett sonderingar i andra givarländer för att söka bidra till att internatio
nellt samordnade aktioner kommer till stånd. 

Det är således angeläget att Sverige kan fortsätta att bidra till särskilda 
insatser på skuldområdet för de fattigaste och mest skuldtyngda u-län
derna. Detta bör i första hand ske inom ramen för gemensamma aktioner 
med andra länder i syfte att medverka till reella skuldlättnader. Stöd bör 
också kunna lämnas i anslutning till omförhandling av enskilda länders 
skulder för att åstadkomma rimliga villkor i förhållande till det berörda 
landets betalningsförmåga. Stödet bör lämnas som ett komplement till 
genomförande av t:konomiska reformer och strukturanpassningsprogram, 
som syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk utveck
ling. l andra hand, exempelvis om förutsättningar för samordnade åtgärder 
inom rimlig tid inte bedöms föreligga, bör stöd kunna lämnas som bilatera
la insatser i programländer för svenskt bistånd eller länder med vilka 
Sverige bedriver ett reguljärt ekonomiskt samarbete. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att ett belopp om 460 milj. kr. anvisas 
för budgetåret 1987/88 för särskilda insatser på skuldområdet i de fattigaste 
u-länderna. 

Ö1·rigt 

för FN-stipendier m. m. och för utredningar m. m. beräknar jag 
820000 kr. resp 4 l33 000 kr. under budgetåret 1987/88. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer od1 bidrag som jag förordat i del föreg:"i

ende under rubriken Övriga u-landspoliti!ika insatser m. m., 
2. till i.h·rifo:a u-lanJspvlitiska insat.1·l:'r m. m. för buugetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av l 321000000 kr. 
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D. Information om Sverige i utlandet 

D 1. Svenska institutet 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

38 863 241 
42 121 000 11) 
42 968 000 

Reservation 2 745 341 

(11 inkl. engångsanvisning 300 000 kr. 

1986/87 

Personal 

Handläggande personal 54,0 
övrig personal 50,5 
Summa 104,5(11 

Beräknad förändring 1987/88 

Föredraganden 

of 
of 

(l)Inkluderar även anställda i svenska kulturhuset i Paris 

Svenska institutet 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att främja 

kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder och genom informations

verksamhet i utlandet förmedla kunskap om svenskt samhälls- och kultur

liv, samt att svara för verksamheten vid svenska kulturhuset i Paris 

(Centre Culturel Suedois). 
Institutet ger stöd till informationsarbetet om det svenska samhället 

genom publikationer, filmer och utställningar samt en dokumentations
tjänst och besöksservice i Sverige. Kulturutbytet främjas genom publika

tioner, filmvisningar, utställningar, seminarier och personutbyte. Studier 
och forskning stöds genom stipendier, person- och forskarutbyte, kurser 
och konferenser samt bidrag till undervisning i svenska vid utländska 
läroanstalter. Institutet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning 
utföra uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. Institutet har 
bl. a. fått ansvaret för olika program som syftar till att öka kontakterna 

mellan det svenska samhället och länderna i tredje världen i form av 
person- och erfarenhetsutbyte samt kulturutbyte. 

Institutet har vidare i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med 
s. k. integrerad utlandsutbildning samt att administrera stipendier åt svens

kar för forskning i utlandet. 
Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och elva 

ledamöter. som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 

för utrikes- och utbildningsdepartementen samt för universiteten och hög

skolorna. kulturlivet, folkrörelserna. de fackliga organisationerna och nä
ringslivet. För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ, som har 

heriiring med institutets verksamhet. finns rådgivande referensgrupper 

som tillsätts av styrelsen. 
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Sven~ka institukt hegiir för buugetiiret 1 'J87f88 ett anslag på 
44 492 000 kr ( 12 371 000 under 1msh1gct Dl). 

Därutöver bq,:i~rs 12 832 000 kr umkr anslaget<: 8. Övriga u lanclspoli

tiska insmscr m. 111. samt <i 9.19 000 kr över iiltoncle huvuulileln. 

Ökningen under anslaget DI avser höjli ambitiunsnivil mecl 1 820 000 

kr: 

I. lnfornrntionsins•~tscr i samhanct med handcb- uch turismfriintjandc ut-

omlands 500 000 kr. 

2. Stöd till svenskundervisning utomlamb 

:~. Vikctrin ud1 extrapersonal 

. 4. ADB-stöd i verksamheten 

5. lnslitutl:l föreslär vidare atr undantag skall göras frl\n 

b~sparingar om 2 'H: under lrndgctårct 1987 /88 och 

1~>88/89 i avvaktan p;'\ elen 11tvfink1i11g av Je samlade 

statliga insatserna pi\ knlfllr- och iufonnationsomrl\.cter 

utumlanus som nu pl\hörjm<., od1 all l'ragor rörnn-

1.k. institulets resurser pri'iva~ i ddta samman-

570 000 kr. 

400 000 kr. 

j50 000 kr . 

hang. 485 000 kr. 

1<'ö1·cdrai.;andens iivcrvägandcn 

Svenska in~titutc.t spelar en cenrrnl mil för all främja k\litur- och erfrircn

hetsuthytet mdlan Sverige och andrn fä11uer. Det innebär verksamheter 

inom många olika omräden. l{yggraJcn i institutets verksamhet utgörs av 

trychakcr, utsti-illningar, film samt programläggning för utländska hesöka

re. Der är 1.fä1för viktigt att insritutcl har en effektiv och llcxihel organisa

ti11n som snabbt kan möta nya krav utan all ge avkall på grundläggande 

hasfllnktionc.r. Jag valkomnar diirför <len interna översyn sum institutet för 

niirvarandc gör av sin organisation. Institutet har begärt tilldelning av 

medel för utökat ADB-stöd i verksamheten. Jag förutsätter att sådana 

effektiviseringar skall kunna komma till stånd inom ramen för den interna 

organisationsöversynen. 

En särskild utredare har också - som tidigare aviserats - tillkallats för 

att kartlägga hur de av riksdagen fa>tlagda riktlinjerna för det allmänna 

informations- och kulturutbytet med utlandet tillämpas i praktiken. Kart

läggningen skall också avse hur sverigeinformationen inom övriga områ

den hittills fungerat. Utredaren skall :mot denna bakgrund belysa framtida 

behov samt lämna förslag till en effektivare resursanvändning genom om

prioriteringar och omdisponeringar av tillgängliga resurser. 

Sedan budgetåret 1985/86 har medel ställts till institutets förfogande för 

informationsverksamhet i samband med handels- och turismfrämjande 

insatser utomlands. Dessa kompletterande insatser har givit god utdelning 

och jag anser att institutet inom givna ramar bör kunna utöka sin verksam

het på området. Det är i detta sammanhang angeläget att understryka 

vikten av att institutet samråder med utrikesdepartementet och de export

och turismfrämjande organisationerna i dessa frågor. 

För institutet tillämpas sedan budgetåret 1986/87 ett treårigt huvudför

slag som innebär reduktion av I % för:;ta året och 2 % per år under nästföl

jande två år. 
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Jag föreslår en ökning av anslaget för institutets verksamhet om 

847 000 kr. 

Vad gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under åttonde 

huvudtiteln hänvisar jag till vad chefen för utbildningsdepartementet kom

mer att anföra senare idag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenska institutet för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 42 968 000 kr. 

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

Föredraganden 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppfört ett anslag avseende 
Sveriges Riksradios utlandsprogram. Medelsanvisningen för ändamålet 
uppgår till 35 235 000 kr. i 1984/85 års prisläge. I betänkandet (Ds 1986: 5) 

På våglängd med Sverige har en särskild utredare lämnat förslag avseende 

målsättning och inriktning av utlandsprogrammen. Förslagen har remiss

behandlats. 
Beredningen i dessa frågor är ännu inte avslutad. Jag avser efter samråd 

med statsrådet Göransson inom kort lägga fram en särskild proposition om 

Sveriges Riksradios utlandssändningar. Jag förutsätter att medel kommer 
att anvisas under samma anslag som innevarande budgetår. Det synes 

lämpligt att för det berörda ändamålet ta upp ett oförändrat belopp om 
35 235 000 kr. inkl. ersättning för Televerkets sändningskostnader. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till S1•eriges Riks
radios program verksamhet för utlandet för budgetåret 1987/88 be
räkna ett reservationanslag av 35 235 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12 2·*6 752 111 
12 870 000 \21 
14 602 000 (31 

111 Inkl. engångsbidrag på 200 000 kr. 
r21 Inkl. engångsbidrag på 200 000 kr. 
1:i1 Inkl. engångsbidrag på 1 300 000 kr. 

Reservation 2 363 8.J:i 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte som 

sker genom utrikesdepartementets press- och informationsenhet (anslags

posten I. Samordnad informationsverksamhet) samt bidrag till Svensk

internationella pressbyrån (SIP) och lngenjörsvetenskapsakadcmien 

!IVA). 
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1. Samordnad informa
tionsverksamhet 

2. Bidrag till Svensk
internationella 
pressbyrån 

3. Bidrag till Ingen
j örsvetenskaps
akadem ien 

1986/Si Beräknad ändring 1987/88 

Anslag Föredraganden 

9 675 000 + 1 636 000 

1 995 000 + 60 000 

1 200 000 + 36 000 

Inom press- och informationsenheten fördelar informationsbyrån medel 
från detta anslag främst till de svenska utlandsmyndigheterna för informa
tionsinsatser och kulturutbyte, såsom personutbyte, seminarier, lokala 
kostnader i samband med film- och utställningsverksamhet m. m. Vidare 
finns medel bl. a. för olika regional:\ insatser, utländska journalistbesök, 
informations- och kulturinsatser i anslutning till konferensen om säkerhet 
och samarbete i Europa (ESK) samt prenumeration på tidskrifter, såsom 
AMBIO, Sweden Now och Inside Sweden. Vidare ställs också medel 
främst till Svenska institutets förfogande för särskilda uppdrag av intresse 
för utrikesdepartementet. lnformationsbyrån svarar härutöver för långsik
tig information i Sverige om utrikespolitiska frågor i form av trycksaker, 
föredrag, seminarier m. m. 

SIP distribuerar nyhetsbulletiner på nio språk till ca 7 000 utländska 
tidningar och facktidskrifter. Bulletinerna innehåller dels nyheter inom de 
industriella. tekniska och vetenskapliga sektorerna i Sverige, dels nyheter 
om svenska politiska, samhälliga och ekonomiska frågor. SIP begär för 
budgetåret 1987/88 ett bidrag med 2 200 000 kr. 

IV A begär bidrag med sammanlagt 1 787 000 kr. för avtalsbundet samar
bete, främst forskarutbyte, mellan IV A och vetenskapsakademier eller 
motsvarande organisationer i östeuropeiska länder och Kina. Beloppet 
avser inte höja ambitionsnivån utan skall enligt IV A täcka de beräknade 
faktiska kostnaderna för forskarutbyi:e med nämnda länder i dess nuvaran

de omfattning. 

Sedan budgetåret 1984/85 stöds en försöksutgivning av tidskriften lnside 
Sweden som utges av Arbetarrörelsens internationella centrum. Bidraget 

uppgår till sammanlagt 600 000 kr. under en tvåårsperiod. Budgetåret 

1986/87 höjdes emellertid bidragsbeloppet till 500 000 kr .. varvid ett en

gångsbelopp om 200 000 kr. ställdes till förfogande. Utgivningen skall. 
som tidigare aviserats, nu utvärderas. Arbetarrörelsens internationella 

centrum föreslår att utgivningen permanentas och begär för budgetåret 

1987 /88 ett bidrag på 800 000 kr., vilket utgör ca hälften av de budgeterade 

kostnaderna för tidsskriften. 
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Föredragandens ö,·erväganden 

Jag beräknar en sammanlagd prisökning om 632 000 kr. för budgetåret 
1987/88. Härutöver bör anslaget tillföras en engångsanvisning om 

I 000 000 kr. för informationsinsatser i samband med projektet Nya Sveri

ge -88 i Förenta Staterna. Jag räknar med ytterligare ett års försöksverk

samhet för lnside Sweden och avsätter för ändamålet 500 000 kr. Den 
tidigare aviserade utvärderingen av tidskriften kommer att ske i samband 
med den utvärdering av de samlade statliga insatserna på kultur- och 

informationsområdet som jag tidigare redovisat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
alt till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 

1987/88 anvisas ett reservationsanslag av 14 602 000 . kr 

D 4. Utrikespolitiska Institutet 

1\J85/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
lfl87 /88 f'örslag 4 528 000 il I 

(11 Nytt anslag, i budgetpropositionen 1986 upptaget som del av 
anslaget F 3 med 4 312 000 kr. 

Anslagen för nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor har förts samman 
i ett nytt anslag F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m. m. 
Samtidigt har anslagsposten avseende Utrikespolitiska institutet (Ul) och 
dess administration och information som tidigare låg under anslaget F 3. 
Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden och 
andra utrikespolitiska frågor förts till ett nytt anslag D 4. Utrikespolitiska 
institutet. 

ur skall enligt sin stadga främja kunskap om och intresse för utrikespoli
tiska frågor. Detta sker genom att Ur publicerar tidskrifter. böcker. 
skrifter och broschyrer om aktuella utrikespolitiska frågor, anordnar semi
narier och föreläsningar samt förser massmedierna med information och 
dokumentation om internationella frågor. Ul:s bibliotek har vidare Sveri
ges största offentliga specialbibliotek för internationella frågor. 

Utrikespolitiska institutet har ett 60-tal ledamöter. Dessa är individuella 
medlemmar. men normalt ingår i såväl samfundet som dess styrelse före
trädare för en del stora organisationer. 

UI vänder sig till en vid målgrupp, från specialister på internationell 
politik till massmedia och allmänhet. Spridningskanalerna är främst biblio
tek. skolor. tidningar. bildningsförbund, folkrörelser, militära förband. 

universitet och vetenskapliga institutioner samt enskilda som prenume
rerar på UI:s publikationer. 
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Föredragandens överväganden 

Utrikespolitiska institutet har begärt 4 528 000 kr., vilket är en ökning med 
333 000 kr. Denna summa täcker också den verksamhet som tidigare be
drevs av Europainstitutet. Jag föreslår att bidraget till Utrikespolitiska 
institutet ökas med 216 000 kr. för kostnader för institutets lokaler samt 
gängse bidragsuppräkning vid nuvarande oförändrade verksamhetsnivå. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 
att till Utrikespolitiska institutet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 528 000 kr. 
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E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

Inledning 

Världsekonomin och internationell handel 

Den ekonomiska aktiviteten i industriländerna under första hälften av år 

1986 blev betydligt svagare än förutsett. Oljeprisfallet och de lägre interna
tionella räntorna stimulerade inte tillväxten i den takt och den omfattning 
som hade väntats. BNP-tillväxten i OECD-området under år 1986 väntas 
nu bli drygt 2,5%. I USA torde dock den ekonomiska aktiviteten ha 

förstärkts under andra halvåret, bl. a. genom en förutsedd lageruppbygg

nad och förbättrad utveckling av utrikesbalansen genom dollarns ned

skrivning gentemot yenen och de västeuropeiska valutorna. Japan står 

inför uppgiften att anpassa sin ekonomi till ett mindre exportberoende. 
Den inhemska efterfrågan torde emellertid inte snabbt kunna kompensera 
den markerade neddragning av nettoexporten som uppskrivning av yenen 
resulterat i. l Västyskland väntas förbättringen av bytcsförhållandet ge
nom oljeprisfallet och D-markens uppskrivning ge stimulans till den in
hemska efterfrågan. Exportens betydelse för tillväxten avtar gradvis. De 
oljeexporterande länderna har drabbats hårt av oljeprissänkningarna. 

Sveriges utrikeshandel 

Den svenska handelsbalansen förbättrades kraftigt åren 1983 och 1984. 
Underskottet år 1982 på 5 ,8 miljarder kronor förbyttes i ett överskott år 
1983 på 10.2 miljarder kronor och år 1984 på 24,2 miljarder kronor. År 1985 
visade ett överskott - om än något lägre - på 16 miljarder kronor. 
Försämringen från år 1984 med drygt 8 miljarder kronor hänger samman 
med en minskad exportökningstakt under första delen av året, samtidigt 
som importen steg betydligt. 

Under år 1986 beräknas handels balansöverskottet mer än fördubblas 
och uppgå till ca 34 miljarder kronor. Oljeprisfallet är orsaken till drygt 
hälften av denna förbättring. Valutakursutvecklingen har också varit gynn
sam för den svenska exportens konkurrenskraft. Båda dessa faktorer är 
emellertid externa och tillfälliga. Långsiktig balans i de samlade svenska 
utrikesaffärerna har ännu inte skapats. Det är därför väsentligt att an
strängningarna att nå dithän inte avtar. 

Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet är för närvarande i hög grad inriktat på konkreta 
frågor som rör den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. Arbetet 
med att genomföra handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full 
sysselsättning har påbörjats. Den innehåller många åtgärder till samordna
de och förstärkta nordiska insatser, exempelvis investeringar i vägar och 
järnvägar. Vidare innebär handlingsplanen ökat nordiskt samarbete på det 
exportfrämjande området. 

Även organ utanför det nordiska regeringssamarbetet har engagerat sig 

8 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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för samarbetets utveckling. Norden:• fackliga samorganisation (NFS) före
slår bl. a. ett utökat nordiskt samarbete inom områden som forskning, 
utveckling och exportfrämjande. Vidare har Gyllenhammar-Sundqvist
gruppen i december 1985 lämnat förslag om ett ökat ekonomiskt samarbete 
i Norden. 

Att utveckla Norden som hemmamarknad är ett av huvudmålen för det 
nordiska samarbetet på regeringsni vå. Det är ett fortlöpande arbete som 
bl. a. syftar till att ge de nordiska företagen hättre tillgång till den nordiska 
marknaden och därmed förbättra konkurrensförmågan på världsmarkna
den. Detta gäller inte minst de små och medelstora företagen. Särskild vikt 
läggs vid att avveckla icke-tariffära handelshinder. Vid de nordiska utri
keshandelsministrarnas möte i no-vember 1986 beslutades att förelägga 
Nordiska rådets session år 1987 ett ministerrådsförslag i dessa frågor. 

Arbetet med att genomföra sammanläggningen av de håda ministerråds
sekrctariaten och de två hudgetarna för det nordiska samarbetet är nu 
slutfört. 

Undi::r år 1986 har avtalet om Nordiska ministerrådets sekretariat och 
sekretariatets rättsliga ställning med tilläggsprotokoll (prop. 1972: 122) va
rit föremål för en allmän översyn. Vid mötet mellan de nordiska samar
betsministrarna och Nordiska rådets presidium i Köpenhamn den 26 no
vember 1986 enades man om en reviderad avtalsutformning. Det revidera
de avtalet kommer att undertt:cknas av regeringarna i början av år 1987. 

En utförlig redogörelse för det nordiska samarbetet har lämnats i den 
berättelse som Nordiska ministerrådet överlämnat till Nordiska rådet 
december 1986 (dokument C 1 1987 i det nordiska trycket). 

Västeuropa 

Genom europeiska frihandelssammanslutningcn (EFTA) och Sveriges fri
handelsavtal med de europeiska gemenskaperna (EGl har Sverige fått 
tillgång till ett frihandelsområde för industriprodukter på mer än 350 mil
joner människor. Cirka 70% av dm svenska exporten avsätts på den 

västeuropeiska marknaden. 
Det svenska frihandelsavtalet med EG fungerar mycket väl. Inga nämn

värda bilaterala problem mellan Sverige och EG finns för närvarande. 
Den 1januari1986 inträdde Spanien och Portugal som medlemmar i EG. 

Detta innebär för svenskt vidkommande att tullarna för industriprodukter 
kommer att avvecklas under en övcrgångsperiod också i förhållande till 

Spanien. Spanien kommer dessutom att omfattas av Kol- och stålgemen

skapens (CECA) regler m. m. Den tullfrihet som inom EFT A har uppnåtts 

mellan Portugal och Sverige kommer i huvudsak att bibehållas. I de för

handlingar som ägde rum om ändring av frihandelsavtalen med anledning 

av utvidgningen uppnåddes betydande förbättringar av de svenska möjlig
heterna att exportera sill och vissa andra fiskeprodukter samt vissa fisk
konserver till EG. Därmed har ett g~tmmalt problem i förbindelserna med 

EG till stor del lösts. 
Även vårt frihandelsavtal med Kol- och stålgemenskapen fungerar till

fredsställande. Inom ramen för EG:~; krisprogram har kapaciteten i stort 
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sett skurits ned så som avsetts, även om n:gionala eftersläpningar före
kommer. Ytterligare stålkapacitet bedöms behöva bortrationaliseras inom 
EG fram till är 1990. De marknadsreglcradc åtgärdt.:rna inom krisprogram
met börjar dock att avskaffas. Skriftväxtingen på stålområdet, som innebär 

en temporär tolkning av frihandelsavtalets prisreglcr, har förlängts att gälla 

även under år 1986. Förhandlingar om en skriftväxling för år 1987 väntas 

ske i böijan av detta år. 
EfTA-samarbetet har under senare tid i hög grad kommit att präglas av 

utvidgningen av förbindelserna med EG. I takt med att EG har visat ett 

stigande intresse av att utvidga och utveckla kontakterna med EFTA-län

derna. har EFTA:s roll i detta sammanhang blivit allt viktigare. Detta 

befästes genom den deklaration som antogs i Luxemburg i april 1984 av det 

första gemensamma mötet mellan ministrarna från EG- och EFT A-län

dcrna. Representanter för EG-kommissionen har deltagit i flera av EFTA:s 
ministermöten, senast i Reykjavik i juni 1986. EG:s ministerråd antog den 
15 september 1986 en deklaration om det fortsatta EG-EFTA-samarbetet 
som i flertalet avseenden ger stöd för de önskemål EFTA-länderna drivit. 

Samarbetet mellan Sverige och EG har fortsatt att utvecklas i positiv 
riktning även på en rad områden utanför frihandelsavtalets ram. Ett av 
dessa områden är forskningssamarbetet, vars betydelse kommit att öka. 
Sverige har sedan början av 1970-talet deltagit i ett 50-tal projekt inom det 
s. k. COST-samarbetet (europeisk ram för främjande av praktiskt tilläm
pad forskning och utveckling) och även tecknat avtal med EURATOM om 
fusionsforskningssamarbete. Det finns ett starkt intresse bland svenska 
företag också för deltagande i EG:s egna forskningsprogram såsom 
ESPRIT (på informationsteknologiområdet), RACE (på telekommunika
tionsområdet) och BRITE (på basteknologiområdel). Ett ramavtal för 
forskningssamarbetc mellan Sverige och EG förhandlades fram under år 
1985 och undertecknades den 13januari 1986. Avtalet trädde i kraft ijuni 
1986 efter riksdagens godkännande (prop. 1985/86: 89, UU: 17, rskr.240). 
Som ett led i samarbetet har en gemensam forskningskommitte Sveri
ge-EG tillsatts. Kommitten hade sitt första möte den 8 juli 1986. 

En ny dimension i det europeiska forskningssamarbetet har tillkommit 
genom EU REKA-samarbetet där såviil EG- som EFT A-länder deltar. 
Hittills omfattar detta samarbete mer iin 100 projekt. Sverige deltar i ett 
stort antal av dessa. 

Sverige övertog ordförandeskapet för EU REKA i och med ministermö
tet i London den 30 juni 1986 och överlämnade ordförandeskapet till 
Spanien vid EUREKA-ministermötct i Stockholm den 17 december 1986. 
Under ordförandeperioden har Sverige haft inte bara ett industriellt intres

se av utan ~i ven ett politiskt ansvar för att EU REKA-samarbetet utvecklas 

på ett fruktbart siitt. 

Multilaterala handelsfrågor 

Det multilaterala handelssystemet fortsätter att, trots en relativt gynnsam 
konjunktur i OECD-området, vara utsatt för påfrestningar. Obalanser i 
handeln mellan de stora handelsnationerna, liksom fortsatta betydande 
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handels- och betalningsbalansunderskott it. ex. USA, ger god grogrund åt 
protektionism. De gigantiska och växande överskotten av jordbruksvaror 
har skapat starka konflikter på det internationella planet. U-ländernas 
skuldsituation visar inga tecken på att radikalt förbättras med fortsatta 
problem i handelsrelationerna mellan i- och u-länder som föUd. En allvarlig 
utveckling är att förtroendet för det multilaterala handelssystcmct urhol
kats i många länder och att lösningar på handelspolitiska problem allt 
oftare söks på bilateral väg eller fl!ntav genom unilaterala ingrepp i han
deln. 

För ett utrikeshandelsberoende land som Sverige är ett öppet och re
spekterat multilateralt handelssystt:m en nödvändighet. Den svenska rege
ringen verkar därför aktivt för att genom olika åtgärder, bl. a. inom ramen 
för internationella organisationer scm det allmänna tull- och handelsavtalet 
(GATT), organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(0ECD) och Förenta nationerna.s organ för handel och utveckling 
(UNCTAD), motverka protektionism samt lägga grunden för ytterligare 
frigörelse av handeln. 

Ett viktigt led i dessa strävanden har varit att snarast möjligt få till stånd 
en ny multilateral handelsförhandling inom ramen för GATT. Vid ett 
ministermöte i Punta del Este, Uruguay, i september 1986 lyckades man. 
efter hårda förhandlingar i centrala frågor som jordbrukshandel och han
deln med tjänster, uppnå ett enhälligt beslut om att lansera en ny 
GATT-runda. 

Den nya rundan. som får namnet Uruguay-rundan, blir den åttonde i 
GATT:s historia. Den blir mer omfattande och komplicerad än någon av de 
tidigare förhandlingsrundorna. Ministerdeklarationen från Punta del Este 
upptar ett stort antal traditionella förhandlingsämnen som t. ex. tullar och 
kvantitativa handelshinder, skyddsklausuler, subventioner och handel 
med teko-varor. Deklarationen omfattar dessutom ett antal nya frågor 
såsom handeln med tjänster, handelspolitiska aspekter på immaterialrätt. 
inkl. varumärkesförfalskningar, samt handelsrelaterade investeringsvill
kor. Problemen i den internationella jordbrukshandeln blir en annan cen
tral förhandlingsfråga i den nya rundan. 

Genom ministerbeslutet från Punta del Este har GATT-länderna bl. a. 
åtagit sig att inte vidta nya protektionistiska åtgärder ("stand still") och att 
avveckla de GATT-stridiga åtgärder ("roll back") som i dag är i kraft. 
Härigenom kan igångsättandet av förhandlingarna i sig hålla tillbaka den 
framväxande protektionismen. Detta är enligt svensk uppfattning väsent
ligt. Sverige fäster också stor vikt vid att en reglering av tjänstehandeln nu 
blir föremål för multilaterala förhandlingar. 

Förhandlingarna, som kommer att föras i Geneve, förutses kunna kom

ma igång på allvar under början av år 1987. De skall enligt ministerbeslutet 
vara avslutade inom fyra år. dvs. vid utgången av år 1990. 

Regeringen tillmäter det breda internationella samarbetet inom OECD 
stor betydelse. På det handelspolitiska området utförs inom organisationen 
ett omfattande och viktigt arbete som syftar till friast möjliga världshandel. 
Beslutet om en ny GATT-runda ger en särskild dimension åt detta arbete. 
Det grundläggande arbete som fongår inom OECD på områden såsom 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

116 



handeln med jordbruksprodukter, tjänstehandeL integrering av utveck

lingsländcrna i det multilaterala handclssystemet kommer att ge betydande 

bidrag till GATT-förhandlingarna. Naturligen förväntas också skeendet 

inom GATT ge viktiga styrande impulser till verksamheten i OECD, bl. a. i 

handelskommitten, under de närmaste åren. 

UNCTAD:s sjunde konferens kommer att äga rum i Geneve under juli 

1987. Huvudämnena för konferensen kommer att vara finansiella frågor. 

råvaror, internationell handel samt problemen i de minst utvecklade län

derna (MUL). 

Den mer selektiva inriktning som den kommande konferensens dagord

ning fått överensstämmer med tankar som framförts sedan länge av Sveri

ge. Det är inte minst viktigt att konferensen utmynnar i åtaganden som 

bidrar till att komplettera och förstärka den nya GATT-rundan, vari u-län

dernas handelspolitiska problem utgör en väsentlig del. 
Regeringen fäster fortsatt stor vikt vid det multilaterala råvarusamarbe

tet. De långsiktiga strukturella problemen på råvarumarknaderna har kom
mit att överflygla de kortsiktiga svängningarna i råvarupriserna. Arbetet 

med prisstabiliserande avtal har också gått trögt. Vissa stora länders 

principiellt negativa inställning till s?tdana avtal har förstärkts genom ut

vecklingen inom den internationella tennorganisationen. Tennrådets pris

stabiliserande operationer inställdes den 24 oktober 1985 sedan man miss
lyckats med att hålla tennpriset inom bestämda ramar. Hittills gjorda 
försök att finna en för samtliga inblandade parter - tennrådet. mäklare och 

banker - godtagbar lösning har varit fruktlösa. Sverige förespråkar i ökad 
utsträckning andra former för samarbete på råvaruområdet såsom organi

sationer för forskning och utveckling eller organ med primär uppgift att 
främja informations- och åsiktsutbyte mellan producenter och konsu

menter. 
UNCT AD:s sjunde konferens kommer att få stor betydelse för att be

stämma inriktningen på det fortsatta multilaterala råvarusamarbetet. 
Sverige åtog sig under förhandlingarna år 1984 rörande det nuvarande 

sockeravtalet att på sikt sträva efter att skapa utrymme för en import av 
socker svarande mot 10-15% av konsumtionsbehovet. Då den nuvarande 
produktionen av socker ger underlag för arbetstillfällen som är värdefulla 
från regionalpolitiska synpunkter måste hänsyn härtill tas när det gäller 
den takt i vilken detta importutrymme kan stå till förfogande. Åtagandet 

kvarstår som riktlinje för Sveriges arbete inom GATT och UNCTAD. 

Exportfrämjande insatser 

Den svenska exporten har under senare år utvecklats på ett förhållandevis 

gynnsamt sätt. Det iir dock viktigt att vidmakthålla exportansträngning

arna och därigenom bidra till att få bukt med de långsiktiga obalanserna i 

Sveriges ekonomi. Med tanke på dessa långsiktiga behov finns det anled

ning att från statens sida tillsammans med näringslivet kontinuerligt verka 

för att exportfrämjandet utvecklas. En väsentlig uppgift blir att identifiera 

områden. branscher och länder där statliga insatser kan ha stor effekt. 
Huvudansvaret för att den svenska exporten utvecklas tillfredsställande 
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ligger naturligen hos de svenska företagen. Den allmänna ekonomiska 
politikens utformning i fråga om bl. a. kostnadsutveckling och konkurrens
kraft spelar självfallet en avgörande roll. Statlig medverkan i det export
främjande arbetet, framför allt i det inledande skedet. har dol:k betydelse 
för att uppnå exportframgångar. H.lrigenom skapas bättre förutsättningar 
för företagen att sjiilva öka sina exportansträngningar. 

Tjänstesektorn internationaliseras allt mer och får än större betydelse i 
framtiden. Exporten kan ske i form av tjänsteleveranser eller system där 
varor och tjänster kopplas samman. Det exportfrämjande arbetet har an
passats härtill. 

Det finns en betydande utvecklingspotential hos de små och medelstora 
företagen. Satsningen på exportfrämjande stöd till sådana företag kommer 
att fortsätta på en hög nivå. 

Fortsatt stor uppmärksamhet i exportfrämjandearbetet ägnas OECD
området, där våra största handelspartner finns. Europa är den viktigaste 

exportmarknaden för svenska produkter. Det är också väsentligt att an
strängningarna riktas mot Stilla Havsområdet. 

Exportfinansiering 

Under senare år har många u-länder och ett antal statshandelsländer drab
bats av betalningsproblem. Efterfrå:1;an på kapitalvaror och nya projekt har 
minskat genom att dessa länder tvingats skära ner sin import. På de 
kreditvärdiga marknaderna har konkurrensen skärpts. Finansieringen av 
exporten har därvid blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Från svensk 
sida läggs stor vikt vid de ansträngningar som görs i olika fora att stävja en 
osund utveckling av den internationella kreditkonkurrensen. 

Kapitalvaror och projckt utgör en stor del av den svenska exporten. Det 
är viktigt att svenska exportföretag kan erbjudas stöd som i huvudsak är 
jämförbart med vad de utländska konkurrenterna erhåller. Exportkredit
nämndens (EKNl garantigivning är av stor betydelse härvidlag. EKN har 
från årsskiftet 1986/87 fått möjlighet att erbjuda exportkreditgarantier i 
utländsk valuta (prop. 1986/87: 23, NU 6, rskr. 26). Sådana krediter kan 
minska företagens kursrisker och diirmed underlätta export. 

Betalningsproblemen har lett till att EKN tvingats betala ut betydande 
belopp i skadeersättningar. De utestående fordringarna har vuxit. Återvin
ningarna har dock också ökat. Bl. a. för att undvika negativa effekter på 
den internationella handeln är det viktigt att överenskommelser nås om 

skuldkonsolideringar som kan bidra till att återställa skuldländernas betal

ningsförmåga. Under budgetåret 1985/86 har Sverige deltagit i ett flertal 

multilaterala överenskommelser om skuldkonsolideringar. På basis av des

sa har sex bilaterala avtal slutits mellan Sverige Ol:h enskilda skuldländer. 
Under innevarande budgetår beräknas skuldkonsolideringarna ligga på en 

fortsatt hög nivå. 

Bilateralt samarbete 

Bilaterala kontakter på det handelspolitiska. ekonomiska och kommer
siella området mellan Sverige och a1dra länder fortsätter att öka i omfatt-
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ning. Det statliga engagemanget i form av ministerbesök och delegationsre
sor med officiell medverkan spelar en stor roll i handelsfrämjandet främst 
vad avser statshandclsländer och u-ländcr. Med många av dessa länder har 
Sverige ingått bilaterala handels- eller samarbetsavtal. Flertalet av avtalen 

förutser regelbundet återkommande möten, t. ex. blandade kommissions

möten. 
Under år 1986 har kommissionsmöten avhållits med statshandelslän

derna i Östeuropa samt med Japan, Irak, Kina. Brasilien, Indien och 

Mexico. Handelskonsultationer har vidare ägt rum med Kina i enlighet 

med särskilt avtal. Ett möte inom ramen för det tekniska samarbetet med 
Cuba har också genomförts. Ett nytt handelsavtal har slutits med Maroc

ko. 
På grund av bl. a. oljeprisfallet har den ekonomiska tillväxttakten i de 

oljeproducerande länderna markant avtagit med bl. a. åtstramning av im
porten som följd. Dessa länder liksom många andra stater med ekonomiska 
problem har dock ofta en stor utvecklingspotential och kan därför vara 
intressanta samarbetspartners för Sverige. 

Förslag om att ingå nya avtal reses emellanåt som en följd av en politiskt 
betingad önskan i många länder att reglera frågor om handel och ekono
miskt samarbete i en mellanstatlig ram. Sveriges inställning till handels
och samarbetsavtal är dock fortsatt försiktig bl. a. med hänsyn till den 
administrativa belastning avtalen kan medföra. Många frågor kan lösas 
genom ad hoc-kontakter på ministernivå. Huvudparten av Sveriges han
delsförbindelser regleras som tidigare av multilaterala överenskommelser. 

Ansträngningarna att minska underskottet i handeln med Östeuropa har 
fortsatt. Fallande oljepriser och minskande valutainkomster har dock lett 
till att internhandeln inom de socialistiska ländernas ekonomiska samar
betsorganisation (SEV) har ökat i betydelse på bekostnad av importen från 
Sverige och andra OECD-länder. Östeuropas andel av Sveriges utrikes
handel har under året minskat på såväl import- som exportsidan. 

Den långfristiga handelsöverenskommelsen med Sovjetunionen för
längdes genom skriftväxling den 15 april 1986 att gälla t. o. m. år 1995. Med 
Tyska Demokratiska Republiken (DDR) slöts år 1986 en överenskommelse 
om program för att främja och utveckla samarbetet mellan länderna ifråga 
om ekonomi, handel och industri. 

USA är tillsammans med Västtyskland Sveriges största exportmarknad. 
Importen från USA av bl. a. teknologi är av stor betydelse för svensk 
industri. De stora underskotten i USA:s handelsbalans under senare år har 
givit upphov till starka protektionistiska stämningar i kongressen och inom 
branscher med strukturproblem. Efter det att Sverige med hänvisning till 
GATT-reglerna har avvisat uppmaningar från USA att frivilligt begränsa 
stålexporten dit, har enskilda svenska ståltillverkare anklagats för otillåtna 
affärsmetoder och för att ha mottagit statliga subventioner. 

Handeln med Japan karaktäriseras av betydande svenska underskott. 
Japanska liberaliseringsåtgärder och yenens uppgång bör framdeles kunna 
ge utslag i form av ökad svensk export till Japan. 
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FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

ECE. som omfattar Väst- och Östeuropa samt Canada och USA. behand
lar frågor om handel, ekonomiska prognoser, statistik, energi. olika indu
stribranscher, miljövård, byggnadsfrågor och transportfrågor. Sverige del
tar aktivt i arbetet på samtliga omriiden. FN:s finanskris har framtvingat 
vissa neddragningar i verksamheten. 

Tullfrågor m. m. 

Sverige deltar i det internationella tullsamarbetet, främst inom ramen för 
Tullsamarbetsrådet (Customs Co-operation Council - CCC) i Bryssel. 
Rådet antog i juni 1983 en konvention om en ny. gemensam varunomenkla
tur (Harmonized System). Riksdagen har godkänt Sveriges anslutning till 
konventionen (prop. 1986/87: 53, SkU 13, rskr. 32). Systemet avses träda i 
kraft den I januari 1988. Det omfattande arbetet med att överföra denna 
nomenklatur till svensk lagstiftning och utarbetandet av andra bestämmel
ser i samband härmed pågår. 

Förhandlingar mellan EFT A-länderna och EG-kommissionen om infö
rande av ett enhetligt tulldokument (Single Administrative Document. 
SAD) har nyligen avslutats. Dokumentet skall användas i handeln mellan 
EFT A-länderna inbördes samt i handeln mellan EFT A-länderna och EG 
såväl vid export. transit som import. Överenskommelsen har formen av en 
konvention, som kommer att för svensk del underställas riksdagen för 
godkännande. Avsikten är att enhetsdokumentet skall börja användas den 
I januari 1988. EFTA-länderna och EG-kommissionen förhandlar också 
om gemensamma transitbestämmeber. Avsikten är även i detta fall att 
bestämmelserna skall kunna träda i kraft den I januari 1988. 

För att förhindra att Sverige utnyttjas som genomgångsland för handel 
som är illegal i andra länder, har regeringen förordnat om förbud mot viss 
utförsel (SfS 1986: 89). Förordningen gäller vissa högteknologiska pro
dukter om dessa tillverkats i utland1!t och är underkastade exportrestrik

tioner där. 
För att underlätta tullverkets arbete i syfte att förhindra organiserad 

smuggling och ekonomisk brottslighet på tullområdet har förhandlingar 
förts med ett antal länder. Tullsamarbetsavtalen med Nederländerna och 
Storbritannien har trätt i kraft. Förhandlingar har förts på detta område 
med USA och skall inledas med Spanien. 

En översyn av Sveriges system med tullpreferenser mot u-länderna 

(Generalized System of Preferences - GSP) har genomförts. Därvid har 

vissa förbättringar införts i systemet Sålunda har regeringen under hösten 

1986 bl. a. fattat beslut om att imp·::>rten till Sverige av alla varor med 
ursprung i de minst utvecklade länderna skall ges tullfrihet utan undantag 
förutsatt att länderna uppfyller ställda krav. Dessa länder, för närvarande 
40 stycken, är en av FN officiellt ·~rkänd grupp utvecklingsländer med 

särskilt behov av internationellt stöd. 
Regeringen uppdrog år 1985 åt kommerskollegium att genomföra en 

dumpningsundcrsökning beträffande importen av spånskivor från Polen 
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och 'ljeckoslovakien. Sedan kollegiet i sin undersökning konstaterat att 
importen varit dumpad och skadat svenska spånskiveindustri godkände 
regeringen i november 1986 åtaganden om höjda priser från berörda ex

portföretag i de båda länderna. 

Skyddssystemet på tckoområdet 

Multifibcravtalct, ett inom GATT upprättat specialavtal som utgör en ram 
för huvuddelen av världens textilbegränsningar, förlängdes den I augusti 

1986 med ytterligare fem år, t. o. m. den 31 juli 1991 (MF A IV). Regeringen 
beslöt den 11 september 1986 att Sverige skulle ansluta sig till det förlängda 

multifiberavtalet. Undertecknandet av förlängningsprotokollct ägde rum 
den 20 september 1986. 

Under MFA-förhandlingarna har från svensk sida framhållits att Sverige 
i kommande bilaterala avtal avser ge u-ländcrnas tekoprodukter större 
utrymme på den svenska marknaden. I synnerhet skall de minst utveck
lade u-länderna samt nya och små exportörländer beredas ökade avsätt
ningsmöjligheter. Sveriges framtida bilaterala begränsningsavtal kommer 

att anpassas i denna riktning. 
Sverige ingick under MF A III: s giltighetstid 16 bilaterala textilbegräns

ningsavtal, som börjar löpa ut fr. o. m. årsskiftet 1986/87. Det sista av 
dessa gäller t. o. m. den 30 november 1988. 

Syftet med den svenska tckopolitiken är att skapa en på sikt livskraftig 
industri som kan stå på egna ben och för vilken handelspolitiska skyddsåt
gärder inte behövs. Under ännu en tid måste dock extraordinära insatser 
till stöd för tekoproduktionen bibehållas. Den svenska industrin bör alltså 
redan nu rikta in sig på ett läge där handelspolitiska skyddsåtgärder inte 
kan påräknas i den omfattning som för närvarande gäller. 

Åtgärder mot Sydafrika 

Den svenska Sydafrikapolitiken har skärpts ytterligare under år 1986. En 
ny lag om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika trädde i 
kraft den I januari 1986 !SFS 1985: 1050). Därmed har importen av bl. a. 
sydafrikanska frukter och grönsaker upphört. Från samma datum gäller 
också en skärpt straffskala i lagen (1971: 176) om vissa internationella 
sanktioner (SFS 1985: 1053). Vidare fick kommuner och landstingskommu
ner riilt att vid upphandling vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika !SFS 
1985: 1052, förlängd genom SFS 1986: 1394). 

Den I april 1986 trädde skärpta visumbestämmelser för sydafrikanska 
medborgare i kraft (SFS 1986: 131). Förbud mot att överlåta och upplåta 
patent eller tillverkningsrättighetcr till sydafrikanska eller namibiska före
tag utan regeringens tillstånd infördes den I juli 1986 (SFS 1986: 257). 

Vad avser handeln med Sydafrika har fr. o. m. den I juli 1986 både 
importen och exporten licensbelagts (SFS 1986: 521). Därutöver har de 
politiska partierna i ett gemensamt uttalande riktat en uppmaning till 
svenska företag att söka finna andra marknader och leverantörer än de 
sydafrikanska. 
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Handclsutbytet med Sydafrika har kraftigt reducerats. Importen har 
under första halvåret 1986 minskat IT'.ed ca 75% jämfört med samma period 
året innan och exporten med nästan 30%. Sydafrikas andel av Sveriges 
totala export utgör endast 0,3%. Motsvarande tal avseende importen är 
0,06%. 

Krigsmaterielkontroll 

Vid årsskiftet 1985/86 omfattade krigsmaterielinspektionens kontroll av 
tillverkningen av krigsmateriel i landet 126 enskilda tillverkare. Tillverk
ningsvärdet för år 1985 var 4 815 milj. kr. (1984 - 5 039 milj. kr.). 

Under år 1986 har ca 2 100 ansökningar om utförsel behandlats. Värdet 
för de under året beviljade utförseltillstånden, som i en del fall också avser 
export för flera följande år, uppgick till ca 4 200 milj. kr. (1985 - 3 120 
milj. kr.). 

Jämfört med år 1984 minskade kri~:smaterielens andel av Sveriges totala 
export under år 1985 med 0,08 procentenheter från 0,90 till 0,82%. 

Den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden för frågor som 
rör krigsmaterielexport har under år 1986 sammanträtt nio gånger och det 
tekniskt-vetenskapliga rådet som bistår krigsmaterielinspektionen vid be
dömningen av frågor om avgränsning mellan civil och militär materiel två 

gånger. 
En särskild redogörelse för den sv.~nska krigsmaterielexporten under år 

1986 kommer att lämnas riksdagen under våren 1987. 

E l. Kommerskollegium 

HlB5/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

35 323 lfi3 
35 274 000 
36 245 DUO 

Kommerskollcgium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 
samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiet leds 
av en styrelse. Chef för kollegiet är en generaldirektör, som är styrelsens 

ordförande. 
Till kollegiet är knutet ett handclsp•Jlitiskt råd, ett krishandelsråd och en 

CECA-nämnd samt rådgivande nämnder för revisorsfrågor resp. tolk- och 

översättarfrågor. 

Inkomster vid kommerskollegium, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under inkomsttitel, beräknas till sammanlagt 10,4 milj. kr. för 

budgetåret 1987/88 ( 1985/86 9,5 milj. kr.J. 

Kommerskollegium 

Enligt vad kollegiet redovisar i sin an~fagsframställning har även under det 
gångna året en fortsatt ökning skett av kollegiets uppgifter såväl volym-
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mässigt som i fråga om ärendenas komplexitet och omfattning. För de 

närmast följande åren kan främst på grund av den handelspolitiska utveck
lingen förutses att ökade anspråk kommer att ställas på kollegiet. En 
ökning väntas även vad gäller antalet ansöknings- och tillsynsärenden 
bl. a. inom revisorsverksamheten. Utöver de anspråk som utifrån kan 
komma att ställas på verket finns planer på ett antal utvecklingsprojekt av 
framförhållande karaktär. Sammantaget med tidigare och fortsatta resurs
neddragningar föranledda av statsmakternas besparingskrav inger enligt 
kollegiet den redovisade arbetssituationen oro inför framtiden. 

Kommcrskollcgium föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

I. Huvudförslag budgetåret 1987/88 34 950 000 kr. Utgiftsminskningen 

följer det treåriga huvudförslag som fastställdes inför budgetåret 1985/86 

och uppgår för budgetåret 1987/88 till 1%·. 
Reduceringen beräknas genomföras genom rationaliseringar och om

prioriteringar. Besparingarna vad gäller den personalminskning som blir 
aktuell beräknas kunna genomföras i samband med naturlig avgång. 

2. För fortsatt framtagande av en årlig översikt av den svenska utrikes
handelns utveckling hemställer kollegiet att medel anvisas dels under 
anslaget E I. Kommers kollegium ( WO 000 kr.). dels under anslaget E 2. 
Exportfrämjande verksamhet (350 000 kr.). 

3. För anslagsposten Kontantbidrag till Stiftelsen Öst Ekonomiska By
rån beräknas. i enlighet med av stiftelsen till kollegiet ingiven anlagsfram

ställning. 685 000 kr. 
4. För beredskapsplanering hemställer kollegiet att 110 000 kr. anvisas 

under fjärde huvudtiteln, anslaget G 2. Civil ledning och samordning. 

lfl86/87 

Personal 15\l 

Anslag 

l. Förvaltningskost-
nader 2fl 796 000 
:därav löne-
kostnader1 [26 812 0001 

2. Loka I kostnader ·I 7 4:i 000 
3. Kontantbidrag till 

Stiftelsen öst 
Ekonomiska Byrån 665 000 

4. Stipendier avseende 
europeiska integra-
tionsfrågor 70 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

of 

+ 761 000 111 

(+ 822 0001 
+ 197 000 

+ 13 000 

of 

+ !l71 000 
--------------------------

l l I Besparing om lllO 000 kr. har beräknats W1der ' 'övriga 
förval tningskostnader' '. 
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Föredragandens överväganden 

Jag godtar kommerskollegiets försbg om en planenlig real minskning av 
utgifterna för budgetåret 1987 /88 enligt det treåriga huvudförstag som 
fastlades inför budgetåret 1985/86. Jag beräknar besparingen för kollegiets 
verksamhet till denna del under bud:~etåret 1987/88 till 360 000 kr. 

I det budgetläge som för närvarande råder anser jag emellertid att 
ytterligare besparingar måste genomföras i kollegiets verksamhet. Mot 
denna bakgrund anser jag att beslutet om att försöksvis ge ut t:n årlig 
översikt av den svenska utrikeshanJelns utveckling bör omprövas. För
söksverksamheten i dess nuvarande: form. som pågått sedan budgetåret 
1984/85, bör således enligt min mening upphöra. Jag vill dock i samman
hanget anföra att utrikeshandeln O(:h de handelspolitiska frågorna även 
framgent kommer att analyseras i anslutning till det arbete som bedrivs 
inom ramen för finansdepartementets långtidsutredning och att kollegiet 
deltar i arbetet på detta område. Frågan om resurser härför får prövas 
särskilt. Med anledning av ovanstiiende har jag således inte beräknat 
medel för en årlig översikt av nämnda slag under kommande budgetår. För 
budgetåret 1987/88 innebär detta dels en reducering av kollegiets anslag 
med 100 000 kr.. dels att särskilda medel för ändamålet inte heller har 
beräknats under anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet. 

Med hänvisning till budgetläget vili'jag också framhålla att möjligheterna 
att ställa extra medel till förfogande för kollegiets verksamhet kommer att 
vara synnerligen begränsade framö•1er. I den mån behov av ytterligare 
resurser uppstår hos kollegiet. får dessa tillgodoses genom omprioritering

ar. 
Beträffande Stiftelsen Öst Ekonomiska Byrån framfördes i budgetpro

positionen för budgetåret 1986/87 att man bör sträva efter att statens bidrag 
- utöver bestridandet av den verksttillande chefens lönekostnader - skall 
utgå med ett kontantbclopp som är lika stort som, och ej större än. 
stiftelsens abonnemangsintäkter. Jag noterar att differensen mellan abon
nemangsintäkterna och kontantbeloppet nu har minskat. 

Kollegiets beredskapsplanering och medel härför kommer att behandlas 
i 1987 års totalförsvarsproposition. Jag avser därvid också att anmäla 
frågan om funktionen utrikeshandel. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga I, avsnittet 
Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av 

anstagsmedel mellan budgetår. Kommerskottcgium bör ingå i försöks verk

samheten med överföring av anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Medel för kollegiets förvaltningsutgifter bör därför anvisas under raman

slag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till kommerskollegium för budgetåret 1987/88 anvisa ett ram

anslag av 36 245 000 kr. 
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E 2. Exportfrämjande verksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

224 381 485 
233 575 000 
232 030 000 

Reservation 98 039 682tll 

1 l \Varav ca i\5 milj . kr. är disponerade genom tidigare 
beslut. 

Inledning 

Under detta anslag beräknas medel för den exportfrämjande verksamhet 

som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar och leder inom 
handelssekreterarorganisationen och utrikesrepresentationen. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande 

verksamhet. 

Departement Anslag ~yndighet/organ/verksamhet 

Utrikesdeparte- A l 
mentet 

Utrikesförvaltningen tdel av 
anslaget i 

E 2 
E 3 

E 5 

Exportfrämjande verksamhet 
Exportkredi tnämnden, täckande av 
vissa utgifter för skade
ersättningar 

Finansdeparte- F 4 
Interamerikanska utvecklingsbanken 
Exportkreditbidrag 

mentet 
Jordbruksdeparte- I 2 
mentet 

Stöd till turism och rekreation idel 
av anslaget! 

Industri
departementet 

B 6 

B 7 

Kostnader för statsstödd 
exportkreditgivning genom AB Svensk 
Exportkredit 
Kostnader för statsstödd 
exportkreditgivning avseende export 
av fartyg m. m. 

B 8 F.rsättning för extra kostnader för 
förmånliga krediter till u-länder 

B 10 Industripolitiska åtgärder för 
tekoindustrin 
(del av anslaget) 

B Il Branschfrämjande åtgärder 
(del av anslaget! 

B 12 Småföretagsutveckling 
(del av anslaget) 

För budgetåret 1986/87 har ca 490 milj. kr. beräknats för exportfrämjande 
verksamhet under tredje huvudtiteln. Av utrikesförvaltningens verksam

het kan i storleksordningen 20% beräknas avse åtgärder med exportfräm
jande inslag. Detta motsvarar omkring 230 milj. kr. 

Under sjunde h11v11dtite/11 har I 000 kr. förts upp under anslaget till 
Exportkreditbidrag avsett för stöd till exportföretag som har orsakats 
ränteförluster i samband med exportkreditavtal som har ingåtts före år 

1982. 
Under nionde huvudtiteln har förts upp 80,4 milj. kr. under anslaget Stöd 

till turism och rekreation. Närmare hälften härav utgör en stimulans av 
tjänsteexport. 
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Under tolfte h11v11dtiteln har ca I 7 milj. kr. förts upp för branschfräm
jande <°1tgärdcr för bl. a. träbearbetande industrin. Vidare finns medel anvi
sade för särskilda industripolitiska insatser för tekoindustrin, 80 milj. kr. 
Båda dessa program har exportfrämjande inslag. Statens industriverk, som 
har ansvar för branschinsatserna, skall enligt föreskrifterna samråda med 
Sveriges exportråd i fråga om exportfrämjande åtgärder. Sveriges export
råd verkställer delvis de beslutade insatserna. Under anslagen till Kostna
der för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit 

beräknas 420 milj. kr., till Kostnad~r för statsstödd exportkreditgivning 
avseende export av fartyg m. m. be;-äknas 200 milj. kr. och till Ersättning 
för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder 140 milj. kr. 
Vidare tas delar av anslaget till småföretagsutveckling i anspråk för olika 
exportfrämjande aktiviteter. 

De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande ltt
gärder över statsbudgeten för bud_getåret 1987/88 uppgår till ca I 430 
milj. kr., varav för exportkrediter 760 milj. kr. 

Organisation 

Sveriges exportråd inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan svenska 
staten och Sveriges allmänna exportförening. Inom exportrådet iir tillsatt 
en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk projektex
po11. Vidare har tillsatts en styrgrupp för svensk bygg- och energiexport. 

Exportrådets uppgift är att som ceritralt organ planera. samordna. mark
nadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Sveriges 
exportråd planerar och leder den exportfrämjande verksamheten dels vid 
den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen, dvs. handels

sekreterarna och de handelskammare i utlandet - Sao Paulo och 
New York - som har slutit samarbetsavtal med rådet, dels inom utrikesre

presentationen. 
Det finns för närvarande 21 handelssekreterartjänster inrättade. Av des

sa är två placerade i Nordamerika. nämligen i Chicago och i Toronto. I 
Europa finns 14 handelssekreterare, nämligen i Bryssel. Budapest. Diissel
dorf. Haag, Helsingfors, Köpenhamn, London, Madrid, Milano, Oslo, 
Paris, Prag, Wien och Ziirich. På övriga industrilandsmarknader finns 
handelssekreterare i Melbourne och Tokyo. Tre handelssekreterare finns i 
utvecklingsländer, nämligen i Caracas, Jcddah och Mexico City. Filialkon
tor finns i Atlanta, Detroit, Hamburg, Los Angeles, Montreal, New York, 

Stuttgart och Vancouver. Under våren 1987 flyttar handelssekreteraren i 

Melbourne till Sydney. Ett antal utlandsmyndigheter i länder med särskilt 

intressanta marknader har givits en särskild kommersiell kompetens och 

tar - liksom handelssekreterarna - betalt för vissa av sina exportfräm

jande tjänster. Samtliga ambassader, liksom även vissa konsulat, ger all

män exportfrämjande service. 
Sveriges exportråd och handdssekreterarna sysselsätter 200 resp. 227 

årsanställda. Hos handelssekreterarna utgörs personalen, förutom av han
delssekreterare, av marknadssekreterare, praktikanter (marknadsassi

stenter) och biträdespersonal. 
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Verksamheten och dess finansiering 

Sveriges exportråds och handelssekreterarnas verksamhet drivs i form av 
projekt. Projekten planeras och följs upp per marknad och per branseh/af

färsområdc. Ett projekt kan bestå av exportservice, exportaktioner eller 

exportuppdrag. Med cxportserl'ice avses de tjänster som utförs avgiftsfritt, 

t. ex. rådgivning till företag och enklare varuförfrågningar liksom viss upp
sökande och initiativtagande verksamhet. Exportaktioner omfattar 

bransch-, land- eller temabundna kollektiva aktiviteter som stödjer företa

gens exportansträngningar. l exportaktioner ingår också bl. a. åtgärder 

som särskilt stödjer små och medelstora företag i deras exportarbete. 

Uppdrngsverk.rnmheten omfattar tjänster som utförs på särskild beställ

ning och mot särskild avgift för enskild uppdragsgivare. 

Verksamhetens finansiering är delad mellan staten och näringslivet. 
Staten bidrar enligt det nu gällande avtalet om Sveriges exportråd 

(prop.1979/80:16, NU 20, rskr. 95) till exportrådets finansiering med ett 

belopp som motsvarar beräknad skillnad mellan rådets kostnader för ex
portservice till företag med export av mindre omfattning och rådets abon
nemangsintäktcr från dessa företag. Vidare ställer staten enligt nämnda 
avtal medel till förfogande för rådets uppgift att planera och leda handels

sekreterarnas verksamhet och exportfrämjande verksamhet inom utrikes
representationen. Handelssekreterarnas exportservice finansieras med 

statliga medel. Flertalet för stat och näringsliv gemensamma exportak
tioner finansieras i regel efter fördelningen 40/60. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportråd utgörs av 
abonnemangsavgifter. Abonnemang är en förutsättning för att få stadigva

rande tillgång till Sveriges exportråds, handelssekrcterarnas och utrikes
representationens tjänster. Detsamma gäller handclskammarc i utlandet 
som har slutit samarbetsavtal med exportrådet. Rådet kan dock lämna 
vissa inledande tjänster till annan än abonnent. Abonnemang påverkar inte 
prövningen om stöd till svensk projektexport eller till svensk bygg- och 

energiexport. Näringslivets medverkan i finansieringen utgörs också av 
uppdrag mot särskild avgift i Sverige eller i utlandet. 

Vissa medel under anslaget är avsedda för att främja svensk projektex
port (prop.1978/79:123 bil. 2. NU 59, rskr. 415) samt för statligt stöd till 
konsultföretag (prop.1984/85:110, NU 33. rskr. 358). 
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Sveriges exportråd 

Medelsbehov (1 000--tal kr.) 

Verksamhet 1985/86 1986/87 Beräknad 

budget utfall budget Export-
rådet 

Exportservice 
Anslag 80 920 80 920 105 182 .,.19 955 
Öl.Tiga intäkter 25 000 26 784 28 000 -2 000 

Exportaktioner 
Anslag 107 009 (61 l21 240 il) 89 323(61 +5 089(61 

(61 
Öl.Tiga intäkter 70 000 64 693(21 70 000 +7 000 

Exportuppdrag 
Anslag 1 l 

Öl.Tiga intäkter 75 000 64 484 (21 65 000 + 7 000 

Stöd till svensk 
projektexport 
m. m. 
Anslag 25 200 30 057(31 31 200 + 500 

Till regeringens 
disposition 
Anslag Il 370 -7 836(41 7 870 + 787 

Ränteintäkter 
m. m. 
Öl.Tiga intäkter 5 506 3 000 

Summa medelsbehov 

Anslag 224 500 (61 224 :.181(51 233 575(61 +26 331161 
ro1 

Öl.Tiga intäkter 170 000 161 467 166 000 +14 000 

Garantiramar 

Svensk pro-
jektexport 35 000 35 000 of 

Konsultstödet 5 200 8 000 + 500 

1 Varav 30,4 milj.kr. från budgetåret 1984/85. Härtill kommer 
16, 2 milj. kr. för vilka Sveriges exportråd har fattat beslut 
men inte lyft från anslaget. 
2 Avser inkomster från såväl föret2g som från statliga 
myndigheter. 
3 Varav L0,6 milj.kr. belastar resErverade medel. 
4 I detta ingår 300 000 kr. som utgör utbetalningar från 
anslagets re;;ervation till kommerskc·llegium. Vidare har 
11 722 765 kr. av Sveriges exportråd tillförts reserverade 
medel avseende bl. a. inte utnyttjadE medel från tidigare 
budgetår. 
5 Sveriges exportråd har för handelssek.reterarna redovisat 
inte utnyttjade exportservicemedel cm 2 610 350 kr. samt 
underskott om totalt 196 877 kr. 
6 Härtill kommer 5 milj .kr. från arnan hurndtitel. 
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Sveriges exportråd framhåller i sin anslagsframställning att exportrådets 

uppgift i första hand skall vara att som ett kunnigt och effektivt serviceor
gan stödja och komplettera företagens egna aktiviteter så att största möj
liga export från Sverige uppnås. Tjänsteutbudets sammansättning sker 
utifrån företrädesvis sådana kommersiella prioriteringar som gynnar 

svensk export. 
Sveriges exportråd avser att även fortsättningsvis prioritera OECD

marknaderna, särskilt Västeuropa. Marknader som Japan och USA får allt 
större del av exportrådets resurser, då dessa marknader betraktas som 
mycket lovande för svensk export. Utanför OECD-området görs särskilda 

insatser i Hongkong. Indien och Singapore. 
Exportrådet prioriterar vissa branscher. bl. a. byggsektorn, energi, elek

tronik. skogsindustri, livsmedel och underleverantörer till bilindustrin. Till 
dessa kan läggas de icke branschanknutna prioriterade områdena småföre
tagsprogrammet, tjänsteexport och projektbevakning. På det sistnämnda 
området övervägs ytterligare insatser. 

Fr. o. m. budgetåret 1986/87 har de tidigare tre anslagsposterna för ex
portservice, exportaktioner resp. exportuppdrag slagits samman till en 
anslagspost, exportfrämjande åtgärder. Exportrådet utgår från anslagsni
vån för budgetåret 1986/87 vid sin prisomräkning om totalt 15 044 000 kr. 
Därutöver begärs 10 milj. kr. i huvudsak för ett antal marknadssekreterare 
inom utrikesrepresentationen för vilka tidigare har erhållits ersättning i 
särskild ordning samt för insatser av utvecklingskaraktär. Exportrådet 
anser det vara av vikt att sådana projekt kan genomföras men saknar 
resurser härför. 

För exportfrämjande åtgärder inom energiområdet har under en treårs
period erhållits särskilda anslag från industridepartementets huvudtitel. 
Exportrådet förutsätter att detta blir fallet även kommande budgetår. 

Exportrådet har presenterat behov av anslagsmedel även för budgetåren 
1988/89 och 1989/90. Vidare har exportrådet föreslagit att huvudalternativet 
beräknas med SS"o på tre budgetår. där de två senare budgetåren belastas. 

Exportrådets begäran om medel för s1•ensk projektexport om 25 milj. kr. 
grundar sig på en uppskattning av anslag för att infria gjorda åtaganden 
budgetåren 1984/85-1987/88. En oförändrad garantiram om 35 milj. kr. 
begärs. 

För konsultstödet begärs en ökning av såväl anslagsmedel och garan
tiram om 500 000 kr. per år under de kommande tre budgetåren. 

Vad gäller organisativnsfrågor föreslår Sveriges exportråd att de olika 
styrgrupper som finns knutna till exportrådet behålls som värdefulla rådgi
vande organ. Beslut rörande verksamheten, t. ex. budget, personal och 
samordning. bör enligt exportrådet fattas av rådets ledning och i erforder
liga fall av dess styrelse. Beträffande utlandsorganisationen söker ·export
rådet verka för en sådan som är anpassad till efterfrågan och marknadspo
tentialen. Förslag om eventuella förändringar kan komma att lämnas till 
regeringen. 

9 Riksda{lrn 1986187. I sam/. Nr 100. Rilaga 5 
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Föredragandens överväganden 

Hamlelsbalansen har under senare tid utvecklats i positiv riktning. Fram
gångarna på exportmarknaderna har emellertid ännu inte fört Sverige 
tillbaka till ett tillstånd av långsiktig, strukturell balans i utrikesaffärerna. 
Det är därför väsentligt att ytterligare ansträngningar görs för att öka den 
svenska exporten. Helt naturligt ligger huvudansvaret på företagen för att 
exporten utvecklas tillfredsställanc;.e. Den av regeringen förda allmänna 
ekonomiska politiken har bl. a. till syfte att skapa gynnsamma förutsätt
ningar för företagen i deras exporta.nsträngningar. De mer direkta statliga 
insatserna för att främja och stimul•!ra svensk ex.port är dock av väsentlig 
betydelse. 

Sveriges exportråd har i sin verksamhetsplan angett vissa prioriterade 
marknader liksom branschområden och vissa icke branschanknutna verk
samhetsområden. Jag delar i huvudsak exportrådets bedömning på dessa 
punkter. Samtidigt vill jag liksom tidigare framhålla nödvändigheten av ett 
genomtänkt samspel mellan olika aktiviteter inom hela det område som 
påverkar våra exportansträngningar. Jag vill också peka på betydelsen av 
långsiktiga insatser på olika områden utan att nödvändig flexibilitet försvå
ras. Insatserna bör vidare koncentreras till betalningsstarka marknader. 

Jag beräknar huvudförslaget fördelat över tre budgetår med I% för 
1987/88 och med 2% vardera för de två följande budgetåren. Pris- och 
liineomriikning minskat med huvudförslag om I% beräknas till 8 455 000 
kr. budgetåret 1987/88. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget är det 
angeläget att vidta besparingar även under detta anslag på statsbudgeten. 
Jag föreslår därför att 10 milj. kr. förs bort från anslaget som en besparing. 
Detta belopp kan fördelas med 4,5 milj. kr. på anslagsposten för export
främjande åtgärder (förslagsvis expc•rtaktioner), med 4 milj. kr. på anslags
posten för stöd till svensk projektexport m. m. och med 1.5 milj. kr. på 
anslagsposten till regeringens disposition. Därutöver föreslår jag alt 
20,3 milj. kr. förs bort från reservationen under anslaget såsom en bespa
ring. 

Vid min anmälan till förra årets budgetproposition anförde jag bl. a. att 
en översyn skulle vidtas avseendt' den framtida utformningen av den 
samlade exportfrämjande verksamheten samt fördelningen mellan huvud
männen av kostnaderna för verksamheten. Översynen avseende kostnads
fördelningen har nu inletts och de~;s resultat kommer att redovisas för 
departementet under början av nästa år. Mot bakgrund av vad som därvid 
framkommer får därefter frågan om kostnadsfördelningen diskuteras med 

den andre huvudmannen för Sveriges exportråd. 

Verksamheten svensk bygg- oclr energiexport bör kunna bedrivas på 

relativt sett motsvarande nivå som hittills även under budgetåret 1987/88. 

Denna verksamhet bör ses som en del av exportrådets totala verksamhet 

och därmed liksom hittills vägledas av exportrådets övergripande målsätt
ning och totala resurser. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 
bostadsdepartementet och chefen för miljö- och energidepartementet. 

Jag beräknar behovet av anslagsmedel till svensk projektexport till 

21.5 milj. kr. Utbetalningar under budgetåret 1987/88 avser åtaganden som 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

\30 



gjorts av nämnden för stöd till svensk projektexport såväl för det budget

året som för budgetåren 1984/85. 1985/86 och 1986/87. Garantiramen bör 

enligt min mening uppgå till oförändrat 35 milj. kr. 

Jag beräknar behovet av anslagsmedel till konsultstödet till 5,7 milj. kr. 

Utbetalningar under budgetåret 1987/88 avser åtaganden såväl för det bud

getåret som för budgetåren 1985/86 och 1986/87. Garantiramen bör enligt 

min mening uppgå till oförändrat 8 milj. kr. 

Stödet till svensk projektexport och konsultstödet är utformat på likartat 

sätt. I syfte att skapa en större flexibilitet och samröre mellan de två 

verksamheterna vill jag erinra om möjligheten till överföring av medel dem 

emellan i det fall en av verksamheterna belastas mer iin den andra. Jag vill 

också peka på möjligheten att disponera eventuellt återbetalade medel 

inkl. ränta inom ramen för konsultstödet resp. stödet till svensk projektex

port. 

Jag delar exportrådets syn på värdet av de olika styr- och referensgrup

per som finns knutna till exportrådet. Dessa grupper bör ses främst som 

radgivande organ. Den verksamhet dessa grupper har att hantera hör ses 

som delar av exportrådets totala verksamhet och diirmed ~om hittills 

vägledas av exportrådets övergripande målsättning. 

Liksom exportrådet anser jag att insatser av utvecklingskaraktär bör 

utgöra en naturlig del av exportrådets verksamhet. Jag är dock inte beredd 

att föreslå ökad medelstilldelning för sådana insatser. 

Förändringar i 11tlandsorganisationen måste vidtas från tid till annan för 

att anpassa organisationen till marknadspotentialen och efterfrågan på 

olika typer av tjänster. Därvid är det av intresse att nära följa handelsut

vecklingen för att kunna bedöma behovet av och fördelningen av olika 

insatser i syfte att främja företags konkurrenskraft på utlandsmarkna

derna. Förslag från exportrådets sida vad avser eventuella förändringar i 

utlandsorganisationen får prövas i sedvanlig ordning. Exportrådet har 

under senare år medverkat till förstärkningar inom utrikesförvaltningen för 

exportfrämjande ändamål. Finansieringen har framför allt skett med medel 

som exportrådet erhällit efter siirskilda beslut. Jag delar exportnldets syn 

på det naturliga att finansiera dessa marknadssekreterare över cxportrå

dets budget. Jag iir dock inte beredd att föreslå ökat anslag härför. 

Jag har beräknat vissa medel till regeringens disposition för särskilda 

exportfrämjande insatser av olika slag. Som exempel på sådana åtgärder 

kan niimna~ särskilda exportaktioner. information och temporiirt förstärkt 

kommersiell representation i utlandet samt stöd till export av tjänster från 

statliga myndigheter. Vidare ingår här ett engångsbelopp om 1.5 milj. kr. 

för manifestationer i samband med projektet Nya Sverige -88 i USA. Jag 

beräknar ett medelsbehov om 6,37 milj. kr. för att möjliggöra genomföran

det av sådana åtgärder. Till detta kan läggas att medel ur den ointecknade 

n.servationen under anslaget också kan användas för konkreta insatser. 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag ett medclsbehov av totalt 

232 030 000 kr. vilket är en minskning jämfört med innevarande budgetår. 

Därtill kommer medel att tillföras verksamheten genom omprioriteringar 

inom chefen för miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresl~r riksdagen att 
I. till l:.\portfrän!jmzde 1•erk.rnmhet för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 232 030 000 kr.. 

2. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 
svensk projektexport får lämnas till ett belopp av högst 
35 000 000 kr.. 

3. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 
kon.rnlzfiiretag får lämnas till ett belopp av högst 8 000 000 kr. 

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för 
skadeersättningar 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
l987/88 Förslag 

140 266 4:i2I1 I 
1 000 
l 000 

111 119 915 491 kr. hänför sig till kostnader som uppstod 
under budgetåret 1984/8~. 127 374 0;;9 kr. som hänför sig till 
budgetåret 1985/Hö kommer att belas .. :a anslaget 1986/87. Av 
tidigare ianspråktagna medel återbe~alade EKN under budgetåret 
1985/86 47 952 856 kr. 

Exportkreditnämnden, EKN. har till uppgift att mot erläggande av pre
mie erbjuda svenska exportörer skydd mot förluster i exportaffärer. 
EKN:s garantigivning för export a'I varor och tjänster bedrivs inom två 
system - normalgarantisystemet och det s. k. s/u-garantisystemet - för 
vilka gäller separata riktlinjer och ramar för risktagande. S/u-garantier 
innehär garantigivning vid särskilt samhällsintresse och garantigivning vid 
export av betydelse för u-ländernas ekonomiska utveckling. 

EKN:s skrivelse om verksamheten m. m. 

EKN har i skrivelse till regeringen daterad den 9 oktober 1986 inkommit 
med en redogörelse för nämndens verksamhet under budgetåret 1985/86. 
Vidare ingår i skrivelsen en bedömning av det aktuella riskläget samt en 
prognos över verksamhetens framtida utfall. I skrivelsen sägs bl. a. att av 
riksdagen fastställda ramar torde vara tillräckliga, varför någon ändring av 

rambeloppen inte är erforderlig. EKN bedömer att den rörliga krediten hos 

riksgäldskontoret skulle behöva höjas med 400 milj. kr. till 3 700 milj. kr. 
För behov som kan uppstå när det gäller att utbetala skadeersättningar i 

utländsk valuta hemställer EKN om rätt att låna upp sådana valutor till ett 

belopp motsvarande högst 500 milj. kr. 
EKN pekar i sin skrivelse på att en rad öststaters och u-länders hetal

ningsproblem leder till ett stort antal skuldomförhandlingar och utbetal
ning av betydande skadeersättningar. Samtidigt medför bctalningsproble

men minskade investeringar i de dn:~bbade länderna. vilket i sin tur resul
terar i minskad efterfrågan på exportkrediter och garantier. EKN anser att 
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risken för fortsatta bctalningsproblem och nya skuldomförhandlingar är 

betydande beträffande många u-länder. vilket leder till en naturlig försik

tighet hos kredit- och garantigivare. På ett par års sikt kan man knappast 

förutse någon påtaglig förändring till det bättre. Garantigivningen för pro
jektexport, vilken utgör en väsentlig del av EKN:s garantigivning, möter 

även i fortsättningen en marknad med svag efterfrågetillväxt. Därmed 
väntas både lk nya garantiåtagandena och möjligheterna till väsentliga 

ökningar av premieinkomsterna bli begränsade. Insatser i form av ökad 

marknadsföring av garantier för korta krediter och för längre krediter på 

mer kreditvärdiga länder kan inte väntas förändra denna utveckling avse

värt. 
Underskottet i verksamheten uppgick under verksamhetsåret 1985/86 till 

drygt 200 milj. kr., vilket inkluderar en orealiserad kursförlust på ca 
85 milj. kr. Räknat exkl. sådana garantier som av EKN hänskjutits till 
regeringen för prövning, gick verksamheten ungefär jämnt ut. Enligt 
EKN:s normalprognos förutses underskott på ca 450 milj. kr. under verk
samhetsåret 1986/87, ca 200 milj. kr. under 1987/88 och ca I()() milj. kr. un

der 1988/89. Om garantiåtaganden som tillkommit efter regeringsbeslut inte 
medräknas, skulle verksamheten i övrigt enligt normalprognosen visa un
derskott för verksamhetsåret 1987 /88 på ca 200 milj. kr. och för de följande 

verksamhetsåren visa överskott på ca 100 resp. ca 150 milj. kr. 
EKN:s rörliga kredit hos riksgäldskontorct höjdes inför vcrksamhets

faet 1985/86 med 600 milj. kr. till 3 300 milj. kr. Utnyttjandet ökade under 
verksamhetsåret med :B3 milj. kr. till I 866 milj. kr. Enligt EKN:s pessi

mistiska prognos skulle underskottet i verksamheten under verksamhets
åren 1986/87 och 1987/88 tillsammans kunna uppgå till ca 2 000 milj. kr. 
EKN anser mot denna bakgrund att den rörliga krediten skulle behöva 

höjas med 400 milj. kr. till 3 700 milj. kr. 

EKN hemställer också om att under verksamhetsåret 1987/88 få rätt att 
läna upp utländska valutor till ett belopp motsvarande högst 500 milj. kr. 

för skadereglering som kan behöva ske för garantier i utländsk valuta !se 
prop. 1986/87: 23, NU 6. rskr. 26). Behovet av upplåning torde inlednings
vis bli begränsat. Garantiåtagandena kan emellertid växa snabbt och en 
beredskap bör finnas hos EKN för att kunna möta eventuellt plötsligt 

uppkommande behov. 
EKN :s utestående fordringar för verkställda skaderegleringar uppgick 

vid utgången av verksamhetsåret 1985/86 till ca 4 200 milj. kr. EKN:s 
ackumulerade underskott uppgick samtidigt till ca l 150 milj. kr. 

Under verksamhetsåret 1985/86 minskade EKN:s utestående garantiåta
ganden för normalgarantier medan åtagandena för s/u-garantier ökade 
något. EKN säger i skrivelsen att om systemet med garantigivning i ut

ländska valutor införs, avses garantiåtagandena i valutor avräknas mot 

ramarna i svenska kronor till dagskurs. Kvarvarande utrymme inom de av 

riksdagen fastställda rambeloppen torde vara tillräckligt för att möta både 

extraordinära garantianspråk och vissa valutakurshöjningar fram till ut

gången av verksamhetsåret 1987/88. Någon ändring av rambeloppen är 

dä1for inte erforderlig. 
EKN anför att önskemål om en översyn av EKN:s investeringsgaranti-

10 Rik.ldaRen /986/fl7. I sam/. Nr 100. BilaRa 5 
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system har framförts av ett antal företag. Inom investeringsgarantisyste
met har sedan år 1968, dft systemet infördes, endast ett fåtal utfästelser 
beviljats. Ingen garantiförbindelse :1ar utfärdats. Erfarenheterna av syste
met är således begränsadt:. EKN säger att de slutsatser man eventuellt kan 

dra är att vissa villkor som ställs in•Jm systemet är något för krävande och 
att landbegränsningen och risktag<1ndet är alltför begränsat. EKN anser 

därför att behov finns av en omprörning av det svenska investeringsgaran

tisystemet, särskilt om Sverige skulle ansluta sig till det nya internationella 

systemet för investeringsgarantier. Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGAJ. 
När det gäller kursgarantisysternet, väntar EKN att åtagandena kan 

komma att öka n[1got. Någon höjning av rambeloppet på 2 000 milj. kr. 

bedöms dock inte nödvändig. 
Mot bakgrund av synpunkter som framförts av fyra företag som är stora 

kunder hos EKN och Sverigl~S exportråd, har EKN vidtagit en rad åtgär
der, bl. a. en sänkning av premienivån. EKN säger i skrivelsen att man 
avser att på nytt utreda frågan kring premier, karenstider och självrisker i 
ett sammanhang. När det gäller efterfrågan på garantigivning för krediter 

till betalningssvaga liinder har denna till viss del kunnat tillgodoses genom 
s. k. globalgarantiavtal. dvs. avtal genom vilket en exportör förbinder sig 

att ansöka om garanti för i princip hela sin export. samt även genom 
utökad flexibilitet i vad avser begränsade belopp vid sidan av dessa avtal. 
Denna fråga kommer att behandlas ytterligare på grundval av pågående 

utredning om s/u-systemet. 

Remissyttrande 

Riksgäldskontoret har beretts tillfälle att yttra sig över EKN:s skrivelse. 
Riksgäldsfullmäktige framför i skrivelse den 23 oktober 1986 att man inte 
har något att erinra mot den av E.KN begärda höjningen av den rörliga 
krediten med 400 milj. kr. till 3 700 milj. kr. och det begärda bemyndigan
det att låna upp utländska valutor till ett belopp motsvarande högst 

500 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

EKN:s garantigivning är av stor betydelse för den svenska exporten, 

framför allt för större projekt och systemleveranser vilka utgör en viktig 

del av vår export. En EKN-garanti är ofta en avgörande förutsättning för 

att sådan export skall komma till stånd. speciellt till u-lan<ls- och öststats

marknader. Det är mot <len bakgrunden väsentligt att EKN även fortsätt

ningsvis får möjlighet att ge garantie< i betydande omfattning för export till 

sådana länder. Riskerna i garantigivningen har dock ökat väsentligt under 

senare år. EKN:s verksamhd innebär därför en svår avvägning mellan 

uppgiften att ge ett rimligt stöd till exporten, i huvudsak jämförligt med det 

som det stora flertalet utländska konkurrenter erhåller, och uppgiften att 

begränsa statens förlustrisk. 
Många Hi.ndcr står inför mer eller mindre akuta betalningsproblem. Anta-
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lct länder som tvingats konsolidera sina skulder har ökat betydligt. Den 

belastning som dessa konsolideringar medfört och kommer att medföra har 

lett till stor försiktighet hos den industrialiserade världens långivare. Risk 

finns för att alltför stor återhållsamhet med krediter och garantier fördjupar 

hetalningsproblemen och leder till en minskning av den internationella 

handeln. Därför försöker Sverige i samverkan med andra länder att för

bättra samordningen vid hantering av komplicerade skuldkriser och att 

åstadkomma realistiska konsolideringar som kan minska de negativa åter

verkningarna på den internationella handeln. För de fattigaste och mest 

skuldtyngda u-ländcrna har särskilda insatser bedömts nödvändiga, bl. a. 

betalningsbalansstödet som syftar till att åstadkomma mer långsiktiga lös

ningar på dessa länders skuldproblem. 

Ökade återvinningar av utestående fordringar har bidragit till att förbätt

ra niimndens resultat. Jag anser det viktigt att fortsatta ansträngningar görs 

pt1 detta område. 

Genom riskdelning med exportföretag och banker kan EK:'.'l medverka 

till fortsatt garantigivning på vissa marknader som är av stor betydelse för 

de svenska exportföretagen. EKN har på detta område redan vidtagit 

betydelsefulla iltgärder. Strävandena att dela risker, även med institut i 

andra länder, bör dock fortsätta. Viktigt är ocksä att samarbetet mellan 

garantiinstituten stärks. i första hand mellan instituten i de nordiska län

derna. 
EKN har vidtagit en rad i1tgärder med syfte att förbättra garantisyste

men. Jag ser med tillfredsställelse på dessa ansträngningar. Ytterligare 

fttgärder kan dock behöva vidtas. Jag fäster i detta avseende stor vikt vid 

den utredning av s/u-garantisystemet som bedrivs inom EKN. Det är 

också tillfredsstiillandc att en samlad översyn kommer att ske av premie-. 

självrisk- och karenstidsfrågor. 

Jag delar EKN:s uppfattning att n{igon höjning av rambeloppet för 

garantigivningen inom n- och s/u-systemen inte är nödviindig. Liksom 

förra ~tre! biir dock regeringen få möjlighet all överföra ytterligare 

10 000 milj. kr. till s/u-ramen. 

I budgetprop.1979/80:100 hil. 14. NU 34. rskr. 224 föreslogs att EK:-.l:s 

rätt att från riksgiildskontoret rekvirera medel som behövdes för nämndens 

verksamhet skulle upphävas. I stiillet föreslogs en ordning som innebar att 

EKN vid skadereglering i första hand skall utnyttja sina premiefonder. Om 

dessa inte riicker. får EKN utnyttja den rörliga krediten i riksgäldskon

toret. Om den situationen skulle uppstå att medlen på den rörliga krediten 

inte heller räcker föreslogs att regeringen skulle få möjlighet att till EKN 

över anslaget oförutsedda utgifter förskottera de medel som behövs. Om 

stora definitiva förluster skulle uppstf1 skulle de också i sista hand belasta 

detta anslag. Vidare föreslogs att ett förslagsanslag på I 000 kr. skulle 

anvisas för täckning av sådana förluster som kan uppstå i de fall regeringen 

beslutat bemyndiga EKN att inom särskilda ramar lämna garantier. 

I budgetprop.1984/85:100 bil. 5. NU 40, rskr. 382 ändrades principerna 

för utnyttjande av 1 000-kronors anslaget. EKN föreslogs, om inte rege

ringen beslutar annat. få utnyttja den rörliga krediten i riksgäldskontoret 

för de likviditetsbehov som kan uppkomma till föijd av skadefall på rcge-
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ringsgarantier. När krediten tas i an:;pråk för skadefall på siidana garantier 

föreslogs au EKN skulle få sina kostnader täckta. dvs. administrations

kostnad.:r, räntekostnader och eventuella kursförluster. 

Jag anser att det finns skäl som t<dar för att gällande ordning för undcr

skottslinansiering ändras. Det är enligt min mening uppenbart att i de fall 

då varken premiefonder eller den r•)rliga krediten räcker för att utbetala 

skadeersättningar på garantier, EKN måste ha rätt att. utan föregående 

regeringsbeslut, fullgöra de förpliktelser som nämnden iklätt sig på statens 

vägnar. Medel bör då få rekvireras från statskassan och debiteras 

I 000-kronors anslaget. Nuvarande ;·egler om utnyttjande av anslaget för 

oförutsedda utgifter slopas därmed. Liksom tidigare bör EKN, efter beslut 

av regeringen. från I 000-kronors an >laget kunna täcka vissa utbetalningar 

i de fall regeringen beslutat bemyndiga EKN att i enskilda fall eller inom 

särskilda ramar lämna garantier. Om EKN i övrigt tar i anspråk medel från 

statskassan. bör detta snarast redovisas av EKN för regeringen. Alla p[t 

sådant sätt erhiillna medel skall återbetalas med ränta. Detta bör dock inte 

giil\a vid definitiv förlust. Det ankommer på regeringen att besluta efter 

hemstiillan av EKN om upphävande av återbetalningsskyldighet vid defi

nitiv förlust. 

Mot bakgrund av de underskott som enligt EKN :s bedömning kan 

uppstå i verksamheten under de närmaste åren. instämmer jag i EKN:s 

begiiran om en höjning av den rörliga krediten i riksgäldskontorct med 

400 miij. kr. till 3 700 milj. kr. 

Riksdagen har i december 1986 godkänt regeringens förslag om all ex

portkreditgarantier får lämnas i utländska valutor (prop.1986/87: 23. NU 6. 
rskr. 26). I propositionen aviserade> också (s. 6 och 7l att frågan om 

bemyndigande för regeringen att medge att EKN får ta upp lån i utländsk 

valuta under budgetåret 1987/88 skulle tas upp i föreliggande budgetpropo

sition. EKN har i sin skrivelse hemställt om att få ta upp sådana 1[111 

motsvarande högst 500 milj. kr. Jag delar EKN:s bedömning. När det 

gäller upplåning i utländsk valuta bör avräkning mot det beviljade beloppet 

ske med kursen vid upplåningstillfälkt. 

EKN tick år 1976 rätt införa ett system för kursgaranti vid export 
( prop. 1975/76: 171, NU 49, rskr. 291, SFS 1976: 309). Denna typ av garanti 

är avsedd att täcka kursförluster i samband med export när betalningen 

skall fullgöras i utländsk valuta. Garantin täcker förlust som uppstiir niir 

kursen för den utländska valutan stigit i förhållande till den svenska kro

nan. Systemet utgör en komplettering till de möjligheter till kurssäkring 

som affärsbankerna erbjuder, i första hand genom terminsavtal. Kursga

ranti behöver inte vara kombinerad med en exportkreditgaranti från EKN. 

Riksdagen medgav att staten intill ett belopp om 2 000 milj. kr. åtar sig 

betalningsansvar för sådana garantit:r. Riksdagen medgav också att en 

rörligt kredit om 50 miij. kr. skulle stä!las till förfogande i riksgäldskuntoret 

för att vid behov användas vid utbetalning av ersättningar för kursförlus

ter. Efterfrågan på sådana garantier har inte varit större än att den bevil

jade ramen hittills räckt till. EKN säger i sin skrivelse att utnyttjandet kan 

väntas öka något men att någon höjning av rambeloppet inte bedöms vara 

erforderlig. 
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Kursgarantierna utgör enligt min mening t:tt viktigt komplement till 

övriga garantier som EKN kan erbjuda. Jag delar EKN:s uppfattning att 

någon höjning av rambeloppet för närvarande inte synes nödvändig. Jag 

anser inte att det är ändamålsenligt att ha en siirskild rörlig kredit för 

kursgarantisystemet. Om behov uppstår bör fortsättningsvis den rörliga 

krediten som föresl[i.s bli höjd till 3 700 milj. kr. användas. 

EKN har pekat på behovet av översyn av investeringsganmtisystemet. 

Systemet infördes år 1968 (prop. 1968: 101, SU 128. rskr.302. SFS 

1968: 447) och modifierades i vissa avseenden år 1979 (prop. 1978/79: 201. 

NU 51. rskr. 444). Som EKN påpekar har systemet knappast utnyttjats 

alls. Det är därför enligt min mening angeliiget att en översyn företas med 

sikte på att utforma ett ändamålsenligt system. Detta är inte minst viktigt 

mot bakgrund av inrättandet av ett multilateralt system för investerings

garantier, MIGA. i vilket Sverige övaväger att bli medlem. Utnyttjandet 

av de garantier som utfärdas av MIGA förutsätter ett fungerande nationellt 

system som komplemt:nt. Regeringen har uppdragit <lt EKN att redovisa 

förslag till förändringar av investeringsgarantisystemet. 

Det av riksdagen beviljade rambeloppet för investeringsgarantier har 

sedan systemets införande uppgått till 400 milj. kr. I avvaktan på förslag 

till för~indrade riktlinjer för systemet anser jag att ramen oförändrat bör 

uppgtt till 400 milj. kr. 

De principer som jag har föreslagit bör gälla för tiickande av underskott 

som kan uppstå hos EKN om premiefonder och den rörliga krediten inte 

visar sig räcka för utbetalning av skadeersättningar. bör även gälla för 

kursgaranti- resp. investeringsgarantisystemen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkrediter till ett belopp av högst 70 000 000 000 kr.. varav 

22 000 000 000 kr. reserveras för garantigivning vid särskilt sam

hällsintresse och för garantigivning vid export av betydelse för 

u-liindernas ekonomiska utveckling. samt bemyndiga regeringen att 

överföra ytterligare 10 000 000 000 kr. för sådan garantigivning om 

så anses erforderligt. 

2. medge all staten ritar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för kursgarantier vid export till ett belopp av högst 

2 000 000 000 kr. . 

3. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för investeringar i u-ländcr till ett belopp av högst 400 000 000 kr.. 

4. godkänna att den rörliga kredit i riksgäldskontorct som ställts 

till exportkreditnämndens förfogande för att vid behov användas för 

utbetalning av skadeersättningar i garantiverksamheten höjs med 

400 000 000 kr. till 3 700 000 000 kr. och i samband härmed godkän

na vad som anförts om den särskilda rörliga krediten på 

50 000 000 kr. för utbetalning av ersättningar för kursförsluster. 

5. bemyndiga regeringen att medge att exportkreditnämnden för 
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hudgetåret 1987/88 får ta upp l<l.n i utländska valutor motsvarande 

högst .'iOO 000 000 kr.. 

6. till t."xp1>rtkreditniimndu1. täckande m· 1·is.w utgifia fiir ska

deersiittningur för budgeti\gt 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

I 000 kr. för vissa utgifter fö;:· skadeersättningar som kan uppstå vid 

garantigivning enligt de riktlinjer jag förordat. 

E 4. Krigsmaterielinspektionen 
1985/t\6 Utgift 
l!l8f3.'87 Anslag 
1987/88 Förslag 

ouo 
000 

l O(lO 

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigsma

teriel och handlägger iircnden rörande tillstånd till export och viss import 

av sådan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet 

skall bestridas genom avgifter frän tillverkare av krigsmateriel samt genom 

expeditionsavgifter fi'lr tillstfö1d att •.1tföra l\l·igsmatcriel från riket. 

Anslag 

Forvaltningskostnader 
1dii.rav lönekostnnder1 
Lukalknstnader 

Hemställan 

I 'JSf,.'87 

l :H6 000 
11 1/H OUO; 

!ll 000 

l -!07 000 

Jag hemstilller att regeringen fön:sltr riksdagen 

Beräknad iind
r ing l!J87/88 

-r- fJ.I 000 
i+ 50 0001 

uf 

+ fl4 000 

att till Krig.1·m111cril'li11spek1ione11 för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

E 5. lnteramerikanska utvecklingsbanken 
1985/KH Utgift 
1\HlH/81 Anslag 
1987/88 Förslag 

17 387 738 
25 000 000 
25 000 000 

Intcramerikanska utvecklingsbanken ( lDB) är en regional utvccklings

bank. vars mftlsiittning är att bidra till låntagarländernas sociala och ekono

miska utveckling genom att liimna lån till finansiering av högprioriterade 

utvecklingsprojekt eller att på annat sätt medverka till en snabbare ekono
misk utveckling i Latinamerika och Karibien. Bankens huvudkontor är 

beläget i Washington. IDB sysselsätter omkring 1 400 personer. 
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IDH består i dag, sedan även Norge anslutit sig till banken i juli 1986, av Prop. 1986/87: 100 
sammanlagt 44 medlemsstater. Dessa är förutom 25 låntagarländer i Latin- Bil. 5 

amcrika och Karibien. USA och Canada samt 17 icke-regionala bidragsgi-
vande länder. Sverige inträdde som medlem i IDB år 1977 efter det att nya 

regler för upphandlingen trätt i kraft år 1976. Enligt dessa är upphandlingen 

till bankfinansierade projekt begränsat till medlemsländerna. Sverige. till
sammans med Danmark, Finland och Norge samt vissa andra viisteurope-

iska länder bildar ens. k. valgrupp och representeras i bankstyrclsen av en 

gemensam exekutivdirektör. 

Sammanslagningen av bankens kapitalresurser. dvs. det regionala kapi

takt, till vilket de latinamerikanska medlemsländerna bidrar. med det 

inter-rcgionala kapitalet beräknas vara verkställd under år 1987. Genom 

denna åtgärd, varom beslut fattades under årsmötet i Wien ar 1985. torde 
bankens möjligheter att låna upp pengar på de internationella kapitalmark

naderna komma att stärkas. 
Förhandlingar om bankens sjunde allmänna kapitalökning inleddes i 

samband med IDB:s årsmöte i mars 1986 i Costa Rica. Därefter har 
förhandlingar ägt rum i Uuenos Aires, Paris och Washington och Nassau. 

Påfyllnadsförhandlingarna syftar till att fastställa dels den totala påfyll

nadsvolym, som skall ligga till grund för bankens verksamhet under fyr"
årsperiodcn 1987-1990, dels den fördelning av bidragen som skall giilla 

mellan bidragsgivande medlemsländer. Påfyllnaden av aktiekapitalet torde 
komma att uppgå till mellan 20 och 25 miljarder dollar och motsvarande 
påfyllnad av fonden för särskild verksamhet (FSOJ minst 500 miij. dollar. 

Den sjunde kapitalpåfyllnaden skiljer sig från tidigare påfyllnader erter

som den måste ses i relation till de omfattande skuldproblem som präglar 
låntagarländernas ekonomier. l samband med Världsbankens/lMF:s <1rs
möte i Seoul i oktober 1985 framlade den amerikanske finansministern 
Baker ett förslag om att de multilaterala utvecklingsbankerna tillsammans 

med privata banker skulle garantera de mest skuldsatta länderna ett fort
satt kapitalflöde under förutsättning att dessa vidtar strukturella reform
program, som möjliggör en anpassning till skuldsituationen. Eftersom de 
mest utsatta länderna i huvudsak återfinns i Latinamerika tillmäts Världs
banken och IDB en nyckelroll inom det s. k. Baker-initiativet. För att 
kunna spela denna roll borde därför institutionerna tillföras en avsevärd 
resursökning. Sverige har uttalat sict allmänna stöd för Saker-initiativet. 

IDA har traditionellt ägnat sig åt främst projektutlåning. vilket i princip 
innebär att hanken tillskjuter en del av projektkostnaderna, som skall 
betalas i utländsk valuta. Till följd av de ekonomiska svårigheterna i 
Latinamerika under senare år har det emellertid blivit allt svårare för 
låntagarna att klara av de lokala kostnaderna. Följden har blivit att IDB:s 
utlåning minskat kraftigt. 

Banken har emellertid redan infört ett antal reformer för att komma till 
rälla med problemen. Bland dessa kan nämnas s. k ... lndustrial Recovery 

Loans ... vilka skall kunna utbetalas snabbare än bankens ordinarie lån. 

Lånen syftar till att reaktivera export- eller importsubstituaande industri-

er genom att import av råvaror och kapitalvaror finansieras av banken. 
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upp efter hand. Vidare har banken ökat sina glohala eller multi-sektorkre

diter. som kanaliseras via nationella institutioner. 

Under påfyllnadsförhandlingarna har önskemål framförts att banken 

ökar sin sektoranpassade utlåning. Mellan 20 och 25% av IDB:s totala 

utlåning skulle utgöras av sektoranpassningslån. Även dessa lån kan utbe

talas snabbt och bidra till att förbä1tra låntagarlandets betalningssituation. 

I syfte att höja kvaliten på IDB:s operativa verksamhet krävs dessutom 

effektiva landprogram och landstrategier som skall ligga till grund för 

bankens utlåning både när dt:t giilkr projektlånen- och sektoranpassnings

lånt:n. Detta förutsätter även utökad koordinering mdlan olika nationella 

och internationella finansieringsorgan. vilket kräver organisatoriska för

ändringar i bankens administration. 

En ändring av bankens stadgar f:ällande beslutsmekanismen i fråga om 

bankens utlåning och policyfrågor. vilket skulle medföra ett större infly
tande för dt: icke-regionala länderna. har iignats stor uppmiirksamhet un

der de alltjämt pågående påfyllnad~förhandlingarna. 

Sveriges åtaganden i banken 

Sveriges röststyrka i IDB grundar :;ig på andelen tecknat aktiekapital och 

är för närvarande 0, 161/(·. Vårt bidrag till fonden för särskild verksamhet 

motsvarar 0,42%. Fondt:n. som utgör IDB:s motsvarighet till IDA inom 

världsbanksgruppen, beviljar lån pil mjuka villkor. 

Fram till slutet av den pågående sjätte kapitalpåfyllnaden kommer Sveri

ge att ha bidragit till IDB med totalt ca 24 milj. dollar. Betalningarna till 

påfyllnaden beräknas för Sveriges del vara avslutade under budgetåret 

1993/94. 

Beräknade utbetalningar under bud:~etåret 1987/88 

För budgetåret 1987/88 beräknas Sveriges utbetalningar till !DR komma att 

uppgå till ca 25 milj. kr. Av dessa utgör 3.3 milj. kr. inbetalningar till aktie

kapitalet och 20.3 milj. kr. vårt bidrag till fonden för särskild verksamhet 

under femte och sjätte kapitalpåfyllnaderna. Resterande 1.4 milj. kr. har 

reserverats for de utbetalningar till banken som kan komma att belasta 

anslagsposten efter det att förhandiingarna om sjunde påfyllnaden avslu

tats och beslut om fördelningen av bidragen mellan medlemsländerna 

fattats. Samtliga bidrag till IDB t. o. m. femte kapitalpåfyllnaden är garan

terade mot föriindringar av dollarkursen i förhållande till den svenska 

kronan. Någon värdejustering har inte ägt rum sedan Sverige i september 

1983 till banken inbetalade 22 milj. kr. med anledning av värdejusterings

klausulen. 

IDB:s utlåning 

Banken beviljar lån till projekt i de regionala medlemsländerna dels på 

kommersiella villkor från kapitalet, dels på särskilt förmånliga villkor från 

fonden för särskild verksamhet. 
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Under år 1985 beviljades sammanlagt. 78 nya lån på totalt 3 061 milj. 

dollar, varav 22 lån till ett totalt belopp av 251 milj. dollar från fonden för 

särskild verksamhet. Räknat från starten år 1961, då det första lånet 

beviljades, har banken lånat ut sammanlagt 31,5 miljarder dollar, varav 

9 150 milj. dollar på mjuka villkor från fonden för särskild verksamhet. 

Upphandling från Sverige 

Sverige är medlem i IDB av exportfrämjande skäl (prop. 1976/77: 83, NU 

1976177: 47, rskr. 1976/77: 332). Deltagandet finansieras därför från ansla

get för exportfrämjande åtgärder. All upphandling till bankfinansierade 

projekt sker genom internationellt anbudsförfarande. Behörighet att delta i 

bankens upphandling regleras enligt 1976 års upphandlingsbestämmelser. 

Enligt dessa måste en vara för att komma i fråga för leverans till ett 

IDS-projekt ha sitt ursprung i ett land som är medlem i IDB och vidare 
måste en leverantör av tjänster (entreprenör eller konsult) ha sitt högkvar

ter i medlemslandet. Sedan Sverige inträdde i banken och fram t. o. m. år 
1985 har svenska företag enligt IDB:s egen statistik levererat varor och 
tjänster till av banken finansierade projekt i regionen för mer än 100 milj. 

dollar. Under motsvarande period har Sverige inbetalat 13,5 milj. dollar till 

IDB och utfärdat skuldbevis för 20, I milj. dollar. 
Svenska företag har kunnat hävda sig relativt väl i den internationella 

konkurrensen om order till IDS-finansierade projekt. I fråga om IDB:s 
utbetalningar till företag bland de icke-regionala medlemmarna i banken 
kommer Sverige i absoluta tal på 7:e plats efter Italien, Japan, Västtysk

land. Schweiz, Spanien och Storbritannien. Vid en jämförelse med de 
länder som ingår i samma valgrupp som Sverige hamnar Sverige på fjärde 
platsen efter Italien, Västtyskland och Storbritannien, men före Belgien, 

Danmark. Finland och Nederländerna. Ser man endast på relationerna 
mellan värdet på erhållna kontrakt och inbetalat kapital till banken är 

utfallet gynnsammare för Sveriges del. Endast tre länder har erhållit kon
trakt som totalt överstiger inbetalat kapital, nämligen Japan. Sverige och 
Schweiz. 

En j~lmförelse med orderingången till svenska företag avseende viirlds
banksfinansieradc projekt i Latinamerika visar att denna är betydligt mind
re i omfattning än vad som är fallet med IDB. I förhållande till de andra 
regionala utvecklingsbankerna. den Asiatiska och den Afrikanska banken 
med tillhörande fonder, är den ackumulerade upphandlingen från svenska 
företag likaledes betydligt mindre än i IDB. 

Föredragandens överväganden 

Sveriges bidrag till IDB skall ställas i relation till övriga svenska insatser i 
Latinamerika och Karibien. Det bilaterala biståndet till Nicaragua har 

höjts i flera omgångar och uppgår under budgetåret 1986/87 till 125 milj. kr. 

Anslagsposten Humanitärt bistånd i Latinamerika uppgår för budgetåret 

1986/87 till 150 milj. kr. Regionen får också bistånd via anslags posterna 
Katastrofer m. m., Regionala insatser och Enskilda organisationer samt 

11 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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anslagen Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) och ö_vriga u-landspoli

tiska insatser m. m. Statsrådet Hjdm-Wallen föreslår att biståndet till 
Nicaragua höjs till 160 milj. kr. och det humanitära biståndet i Latinameri
ka till 175 milj. kr för budgetåret 1987/88. 

Sverige motsätter sig regelbundet lån från IDB och andra multilaterala 
utvecklingsinstitutioner till Chile och El Salvador. Grunden härtill är att vi 

anser alt rådande omständigheter inte gör det möjligt för nämnda länder alt 

uppnå den nytta och utvecklingseffekt som lånet enligt svensk uppfattning 

bör garantera. 
Kontakterna med den latinamer;kanska samarbetsorganisationen Si

stema Economico Latinoamericano (SELA) och Andinska paktens finan

sieringsorgan Corporacion Andina de Fomento (CAF) fortsätter i första 
hand genom anordnande av gemensamma seminarier såväl i Sydamerika 

som i Sverige med bl. a. SELA och ECLAC. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till lnteramerikanska Utw:cklingsbanken för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 25 000 000 kr. 

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter 
1985/8fi 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 000 
I 000 
I 000 

Reservation 400 000 (I; 

(11 Disponerat enligt regeringsbeslut 1985-09-11. 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till 
Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 
Den verksamhet som bedrivs av krntoret finansieras enligt riksdagens 
beslut med biståndsmedcl (reservationsanslaget C I. Bidrag till internatio
nella biståndsprogram, anslagspostt:n 7. Övriga organisationer m. m., 
fr. o. m. budgetåret 1986/87 reservationsanslaget C 8. Övriga u-landspoli
tiska insatser m. m.). Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdrags

verksamhet. 

Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret är en direktör. Import

kontoret har antagit benämningen Import Promotion Office for Products 

from Developing Countries (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprodukter 

Gt:nom utbildningsinsatscr, marknad.;analyst:r, förmedling av affärskon

takter och olika former av stöd för direkta affärsansträngningar söker 

lMPOD fr~imja u-liindernas utveckling genom en utvidgad handel. 

lM POD framhåller att internationella analyser av u-ländernas ekonomis

ka situation pekar samstämmigt på bl a. nödvändigheten av att öka ekras 
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export. Även om exempelvis ekonomisk-politiska insatser i u-länderna, 

den ekonomiska utvecklingen i i-länderna och insatst:r för att ytterligare 

liberalisera handeln framstår som avgörande för möjligheterna att åstad
komma sådana exportökningar, kommer även intensifierade exportfräm

jande insatser att ha stor betydelse. Det är därför enligt IMPOD i hög grad 

sannolikt att u-liindernas anspråk på insatser från bl. a. IMPOD, och mot
svarande organisationer i andra länder, kommer att öka under de närmaste 

åren. 
Huvudförslaget för budgetåret 1987/88 uppgår till 7 229 000 kr. lmport

kontorets förslag uppgår till 19 000 000 kr. I detta belopp ingår det under 

senare budgetår anvisade tilläggsbeloppet om 1.5 milj. kr. uppräknat till 2 

milj. kr. Vidare har lMPOD lagt in sina föreslagna satsningar om 4 milj. kr. 

inom ramen för samarbetet Southern African Development Coordination 
Conference (SADCC). Anslagshöjningen därutöver motiveras med att me

ningsfulla och effektiva program för samarbete med u-länder kräver vä

sentligt större resurser än hittills. IMPOD avser bl. a. att finna former för 
en effektivare information. utvidga seminarieverksamheten, öka samarbe
tet med UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITCJ och öka 
landinsatserna i Sydostasien, Kina och Latinamerika. IMPOD föreslår 

också att uppdelningen av verksamheten i två program upphör eftersom 

den numera är mindre meningsfull från styrningssynpunkt. 

Personal 
llandlliggancle personal 
Övrig pel'Sonal 

Anslag 
Utgifter 
Marknadsinformat ion 

LandsamarbetP 

Inkomster 
Från ansl<lg under littera C 
\Jppdragsverksmnhet 
Nettoutgift 

: 1; Importfrämjande 6tgärder 

Föredragandens överväganden 

l\l8t3iS7 

8 
4,:; 

12,5 

3 518 01)() 

·1 482 1)(1() 

s ooo noo 

7 9Y\l 000 
-l 0()0 

1 000 

Beräknad ändring l!l87/8R 

<.lf 

of 

of 

+3 500 000 ( 1 ! 

-r3 500 000 

+3 50U 000 
or 
of 

Importkontoret bistår u-ltinderna med insatser för att öka deras cxportin

komskr och bidrar därmed till deras utveckling. Mcdelsramen för import
kontorets verksamhet bör enligt min mening öka med 3 500 000 kr. Hiirvid 

har huvudförslag om 2% tillämpats. Med denna medelstilldelning ges öka

de möjligheter för att vidga samarbetet med u-länderna i syfte att hjälpa 
dessa att öka sin export. 

Pro p. 1986/87: IOO 
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IMPOD:s satsningar inom ramen för SADCC-samarbetct är av långsik
tig natur. Jag ser det som naturligt och angeläget att IMPOD engagerar sig i 
detta samarbete och därmed bidrar till att öka möjligheterna för dessa 
länder att bredda sin export. Jag är dock inte beredd att föreslå att medel 
härför tas in under anslaget. Medel för IMPOD:s engagemang i SADCC
samarbetet kommer, i likhet med 'lad som planeras för innevarande bud

getår, att ställas till förfogande under annat anslag på littera C. Omfattning
en av sådana medel får övervägas i särskild ordning. 

Sedan några år tillbaka har IMPOD haft möjlighet att erhålla ytterligare 
medel från anslaget C 8. Dessa medel redovisas fr. o. m. budgetåret 1987/88 
under detta anslag. 

Insatser för att underlätta för u-länderna att utnyttja det generella tull
preferenssystemet (GSP), det s. k. GSP-projektet och seminarier i olika 
u-landsregioner, skall finansieras under detta anslag. 

Verksamheten föreslås fr. o. m. budgetåret 1987/88 anslås under en an
slagspost. kallad importfrämjande 1tgärder. Med hänvisning till samman
ställningen förordar jag, efter samråd med statsrådet Hjelm-Wallen, att 
1 000 kr. tas upp under anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen före si 1r riksdagen 
att till Importkontoret för 1<-landsprodukter för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 7. Forskningssamarbcte med europeiska gemenskaperna 
1985/86 Utgift 
lfl86/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

47 982 J 8~ ilJ 
42 000 000 I 11 
45 000 000 

I 1 i Redovisades under I i. ttera F, an:>laget 9 

Det nuvarande forskningssamarbetet med EG 

Riksdagen godkände år 1976 (prop. 1975: 86. NU 29, rskr. 172) ett samar
betsavtal mellan Sverige och den Europeiska atomcnergigemenskapen 
(Euratoml inom området för styrd tcrmonukleär fusion och plasmafysik. 

Genom avtalet anslöts den svenska forskningen inom områdets fusions

energi till det gemensamma europei~;ka forskningsprogram som bedrivs av 

Euratom. Även Schweiz deltar i detta samarbete. 

Enligt de av riksdagen våren 1981 beslutade riktlinjerna för energipoliti
ken (prop. 1980/81: 91, NU 60, rsh. 382) skall Sverige, som ett led i en 
internationell arbetsfördelning ta ett medansvar för utvecklingen inom 
fusionscnergin. Målet anges härvid vara att utforma den svenska verksam

heten så att den utgör ett effektivt bidrag till och ger erforderlig insikt i 

Euratom-programmet. 
Den svenska fusionsverksamhcten bedrivs huvudsakligen vid tekniska 
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högskolan i Stockholm, vid Chalmers tekniska högskola och vid Studsvik Prop. 1986/87: 100 
Energiteknik AB. Smärre aktiviteter förekommer vid forskningsinstitutet Bil. 5 
för atomfysik lAFl) och vid universiteten i Lund och Uppsala. Denna 
verksamhet finansieras via anslag över utbildnings- resp. industrideparte-
menten. I samband med de förda diskussionerna med EG om allmänt 

forskningssamarbete gjordes en förutsättningslös utvärdering av det hit-
tillsvarande fusionsforskningssamarbetet mellan Sverige, Euratom och 
Schweiz ( prop. 1983/84: 107 bil. I. NU 45, rskr. 407J. 

Föredragandens överväganden 

Sveriges samarbete med EG på forsknings- och utvecklingsområdet har 
utvecklats i positiv riktning under det år som gått. 

Fusionsforskningsprogrammet ingår som en del i EG:s totala rampro
gram på forsknings- och utvecklingsområdet. I det nya ramprogrammet 
som EG-kommissionen har utarbetat intar fusionsforskningen en framträ
dande roll. Det är ett program som har varit öppet för deltagande från 
länder utanför EG:s medlemskrets. Sverige har sedan år 1976 deltagit i 
detta program. År 1984 gjordes en ingående prövning med slutsatsen att 
det var av största vikt för Sverige att delta i detta forskningssamarbete 
även i fortsättningen. 

Sverige bidrar enligt samarbetsavtalet till Euratom-programmet med ett 
belopp som förhåller sig till Euratoms kostnad för fusionsprogrammct som 
Sveriges BNP till summan av EG:s. Sveriges och Schweiz BNP under året 
närmast före föregående år. Bidraget utbetalas i ECU (European Currency 
Units; I ECU = ca 6 kr.). Den direkta avgiften till Joint European Torus 
(JET) är beräknad till ca I milj. kr. per år. Det är inte möjligt att exakt ange 
hur stora betalningarna kommer att bli under den närmaste femårsperi
oden. En av energiforskningsnämnden (EFN) gjord uppskattning är 41-49 
milj. kr. om året. 

Anslag för budgetåret 1987/88 

För budgetåret 1986/87 finns 42 milj. kr. anvisat för forskningssamarbete 
med EG under anslaget F 9. Enligt de beräkningar som EFN har gjort 
kommer för budgetåret 1987 /88 ca 44 milj. kr. att behöva anvisas för den 
allmänna, avtalsbundna delen av forskningssamarbetet samt I milj. kr. för 
den direkta avgiften till JET. 

Jag vill i detta sammanhang peka på att den s. k. energiforskningsutred
ningcn i sitt betänkande SOU 1986: 31 föreslagit att naturvetenskapliga 
forskningsrådet ges huvudmannaskap för all fusionscnergiforskning. 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktning
en av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. I 
arbetet ingår bl. a. att överväga nämnda huvudmannaskapsfråga. I avvak
tan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med 
45 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningssamarbcte med europeiska gemenskaperna för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 45 000 000 kr. 
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F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor 
m.m. 
F I. Utredningar inom det nedrustnings- och 
säkerhetspolitiska området 

1985/86 
1986/87 
1987 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

-!l) 

-(li 
6 uo 000 i2i 

111 Anslaget består bl. a. av delar från anslagen A 10. och B l. 
(2) Innefattar ett engångsbidrag på 2 milj. kr. avseende förstudie om 
verif ikationssatelli t. 

Anslaget används för att bestrida kostnader för bl. a. nedrustningsdelega

tionen, referensgruppen inför FN-konferensen om sambandet mellan ned
rustning och utveckling, beredningsgruppcn för information om freds- och 

nedrustningssträvanden, utredningar och andra insatser inom nedrust
ningsområdet samt en ram för forskningsverksamhet av särskild utrikes
och säkerhetspolitisk betydelse. För budgetåret 1987/88 beräknas även ett 

engångsbidrag på 2 milj. kr. avseende en studie av förutsättningarna för en 
satdlitverifiering av nedrustningsöverenskommelser. Jag beräknar det 
sammanlagda medclsbehovet till 6 140 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar inom det nedrustnings- och siikerhetspolitiska 

området för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 
6 140 000 kr. 

F 2. Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
l!J87 /88 Förs lag 7.50 001) 

Den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensens förhandlingar har 
sedan Helsingforsavtalet 1975 pågått i form av uppföljningsmöten och 
särskilda möten såsom Stockholmskonferensen. Under budgetåret 1987 /88 

kommer exempelvis det tredje uppföljningsmötet av Helsingforsavtalet att 
fortsätta i Wien. 

Kostnaderna beräknas till 750 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) 
för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 750 000 kr. 
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F 3. Information om freds- och nedrustningssträvanden 
m.m. 
Hl85/8ti 
1!)86/87 
1 !)87 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 26~ 210 
9 179 oou 
5 607 000 (1 i 

Heservation 227 790 

t1lRidraget till Svenska UNICEF-kommitten upptas i budgpl.propnsi.tionen 
l!l87 under anslaget C 1. Bidrag till internationcl la biständsprogram. 
n1drnget til 1 t.:trikespolitiska lnstiLutets informationsverksamhet upptas 
under anslaget D 4. Utrikespolitiska institutet. Av anslaget utgnr 
1 milj kr. engångsanvisning. 

Information om svensk utrikespolitik i Sverige bedrivs på flera olika sätt. 
Utrikesdepartementet ger ut skrifter samt tar emot studiebesök. Utrikes
departementet ger även bidrag, efter ansökan. till enskilda svenska organi

sationer som ägnar sig åt information och opinionsbiluandc verksamhet 

inom freds- och ncdruslningsområdd. Större delen av anslaget avser or

ganisationsstöd. Därutöver ställs mnlcl till fö1t'ogandc f'iir bidrag till 5är

skilda projekt som syftar till att informera om nedrustnings- och fredsfrå

gor. Utanför budgeten ges projektstöd ur nettot av det s. k. fredslottericl 
lJ nder 1980-t;~let har fredsrörelscn i Sverige vuxit sig allt starkare. Den 

har kommit art skapa opinion på en mängd olika omrädcn och i många 

olika former. 
I allt fler sammanhang - pä hög politisk nivå, av forskare o<.:h bland 

massmedier o<.:h folkrörelser - understryks den viktiga roll c11 bred och 
stark frcd-:opinion spelar för utsiktl!rna lill frnmgång i det intc111ali11nclla 

nedrustningsarbctct. I vissa fragor skulle sannolikt nedrustningsförhand

lingar över huvud tagel inte ha kommit till sti\.nd, om det inte funnits ett 

kraftigt opinionstryck med krav på n,~drustning. 
Denna positiva utveckling har ägt rnm bl. a. tack vare de internationella 

kontakter fredsrörelsen byggt ut under senare år - trots ytterst knappa 
resurser. fnformationsarbetet i freds- och nedrustningsfrågor spelar därför 

en viktig politisk roll. 

Anslagsframställningar 

Svenska FN-förbundet har begärt 2 500 000 kr., en ökning med 

615 000 kr. 
Svenska sektionen al' internationella Kvinnoförbundet fiirfred- och frihet 

anhåller om ett bidrag på 400 000 kr. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreni.•zgen begär ett statsbidrag på 500 000 

kr. 

Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund anhåller om elt statsbidrag på 

129 000 kr. 
Kristna fredsrörelsen begär ett bidrag på 300 000 kr. 

K rinnor fijr fred anhåller om ett stats aidrag på 315 000 kr. 
Arbetsgruppen för s1·e11sk j(1/kriksdag för nedrustning begär ett bidrag på 

540 000 kr. 

Sveriges Fredsråd anhåller om ett bidrag på 180 000 kr. 

ArbetarriJrelsen.1· ji-edsforum begär ct;: statsbidrag på 250 000 kr. 

S1'enska liikare mot kärnvapen anhåller om ett bidrag på 150 000 kr. 
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Arbetarrörelsens Freds
forum 

Arbetsi,,'l·uppen för svensk 
folkriksdag för ned
rustning 

Kristna fredsrörelsen 

Kvinnor för fred 

Svenska FN-förbw1det 

svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 

Svenska läkare mot 
kärnvapen 

Svenska sektionen av 
Internationella kvinno
förbundet för fred och 
frihet 

Sveriges Fredsråd 

Utrikespolitiska före
ningarnas FN-förbund 

Information 

1986/87 
Anslag 

134 000 

85 000 

72 000 

41 000 

l 885 000 

134 000 

42 000 

63 000 

42 000 

57 000 

l 900 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Anslagsfram-
stäl lning Föredraganden 

+ un ooo + 24 000 

+ 455 000 + 25 000 

+ 228 000 + 38 000 

-'- 268 000 + 24 000 

~ 615 000 + 235 000 

+ :mo 000 + 24 000 

+ 108 000 + 68 000 

+ 337 000 + 8 000 

+ 138 000 + 29 000 

+ 72 000 29 000 

+ 700 000 

Summa 4 4!il 000 111 +2 703 000 +I 146 000 
---·-·-----·--· --------

1.11 I anslaget ingick även bidragen till Utrikespolitiska Institutets 
informationsverksamhet (4 195 001) kr. i, till 1':uropainstitutet 
(117 000 kr. 1 och till Stiftelsen Svenska L'NICEF-kommitten 1406 000 kr. 1 

Föredragandens överväganden 

fog anser att tillgängliga medel hör koncentreras på de centrala organisa

tioner som redan erhåller dessa. Det föreligger därutöver möjlighet för 
folkrörelser och andra ideella organisationer att erhålla bidrag genom 
anslaget för information om freds- och nedrustningssträvanden samt från 
nettot av det s. k. fredslottcrict. 

I förhållande till det totala anslagsbcloppet för budgetåret 1986/87 före

slår jag att anslaget för budgetåret 1987/88 höjes med I 146 000 kr. av 

vilket I milj. kr. utgörs av ett engångshelopp. Den föreslagna ökningen bör 
fördelas enligt föijande. 

Till Svenska FN-färhundet föreslås en höjning med 235 000 kr. i syfte att 
förstärka informationen om FN :s verksamhet. 

De senaste åren har engagemanget i fredsfrågan fortsatt att öka. Ett 

aktivt folkligt intresse för nedrustningssträvandcna är en viktig förutsätt

ning för effektiva svenska insatser vid internationella förhandlingar. 
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Jag föreslår därför att bidraget till Arbetarrörelsens Fred.1j(m1m ökas 
med 24 000 kr. till Arhetsw11ppe11 för sve11sk fiJlkriksdag för 11edrustning 
med 25 000 kr. till Kristnafredsriirelse11 med 38 000 kr. till Kvi1111or för fred 
med 24 000 kr. till Sve11skafreds- och ski(iedomdöreni11gen med 24 000 kr. 
till Si·ensku liikare mot kärnvapen med 68 000 kr. till Sve11ska sektionen m· 
Internationella kvinnoförh1111det fiir fred och ji'ihet med 8 000 kr. samt till 
Sveriges Fredsråd med 29 000 ~ r. Utrikespolitiska före11i11g11rna.1· 
FN-förh1111d har sedan ett antal år erhållit hidrag. Under den senaste tiden 
har emellertid förbundet haft vissa organisatoriska problem. I avvaktan på 
att dessa skall lösas föreslår jag att bidraget till U FFN för budgetåret 
1987/88 utgår med 28 000 kr. 

Vad gäller ans lagsposten lnformarion, som tilldelats I 900 000 kr inne
varande budgetår, får jag konstatern att dessa projektmedel mötts av ett 
utomordentligt starkt intresse från folkrörelsernas och andra ideella orga
nisationers sida. Prövningen av ansökningar avseende bidrag till informa
tionsprojekt sker två gånger årligen inom en särskilt tillkallad berednings
grupp. 

För anslagsposten Information föreslås en ökning med 700 000 till 
2 600 000 kr. Det kan tilläggas att Svenska Penninglotteriet efter beslut av 
regeringen genomförde ett nytt lotteri hösten 1986 vars nettoöverskott 

skall användas till projektbidrag för information kring freds- och nedrust
ningsfrågor. Lotteriet gav hösten 1984 ett nettoöverskott på knappt 
20 milj. kr. och hösten 1985 drygt 12 milj. kr. 

I budgetpropositionen 1986/87: 100 bil. 5 anmälde jag, att jag avsåg att 

låta göra en översyn av de kriterier som bör gälla vid fördelningen av 
projektbidragen för information om freds- och nedrustningssträvanden. 

Riksdagen uttalade (UU 1985/86: 16. rskr. 1985/86: 134) som sin mening 
att översynen även borde gälla grund bidragen till organisationerna. 

Uppdraget att göra denna översyn har jag, efter samråd med statsrådet 
Holmberg. övcrliimnat till folkrörelseutredningen (C 1986: 01). På detta 
sätt kommer samlade riktlinjer för elen framtida fördelningen att kunna 

fa~tställas. 

Övriga ansökningar som inkommit bör anses behandlade genom de 
förslag jag nu har lagt fram. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l1~(ormatio11 om freds· och 11edru.1·t11inusstriil't111de11 m. m. 
för budgetåret 1987/88 anvisa elt rcscrvationsanslag av 5 607 000 kr. 

F 4. Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRO 

1\J85/8ti Ctgifl 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslog 

14. n:'iO non,.11 
14 \J91 000 
15 766 000 

111 Innefattar anslag på 150 000 kr. L!pptagct på tilläggsbudgct 
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Personal 11 I 

Tjänster på personal
fiirteckningen 

Forskare 

1986/87 

10 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

of 

of 

111 Härutöver finns vid institutet ett tiotal 
forskarassistenter samt knappt 20 arvodes- eller 
kontraktsanställda 1i vissa fall på deltid!. 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRIJ är en stiftelse. 
för vilken regeringen fastställt stadgar den 12 juni 1980. Stiftelsen har till 

ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 

(prop. 1966: 76. SU 88. rskr. 203, prop. 1979/80: 106. UU 21, SKU 48, rskr. 

304) bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av 
betydelse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till 

förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga kon

flikter och för en stabil fred. 
Stiftelsen leds av en internationell styrelse. som har sitt säte i Stock

holm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör. som är institutets chef. och 
en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt särskil

da föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare 

och annan personal i mån av behov och tillgång på medel. 

SIPRI 

SIPRI begär för budgetåret 1987/88 ett anslag av 17 899 000 kr., vilket 

skulle innebära en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 
knappt 3 milj. kr. Det begärda beloppet avser - förutom pris- och löneom
räkning - medel för ytterligare tva forskare samt för att täcka de merkost
nader som följer av den internationella löneutvecklingen för forskare. Av 
SIPRl:s lönesumma avser ca 30% internationellt rekryterade forskare. 

Fiiredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 beriiknar jag, med utgångspunkt i ett ettårigt hu

vudförslag om 2 %. en pris- och löneomräkning om totalt 475 000 kr. Där

utöver beräknar jag en anslagsökning på 300 000 kr. för att täcka de mer

kostnader som följer av den internationella löneutvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholms internationella fredsfi.irsk11i11i;:si11sti-
111t (5/PR/) för budgetåret 1987/88 anvisa ett rcservationsanslag av 

15 766 000 kr. 
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F 5. Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och 
nedrustning 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

11 180 015 
12 955 000 il l 
21 273 000(21 

111 Inkl. engångsbidrag på 1 ti75 000 kr för utbyte av 
detektorer. omsättning av digitalt d::o.tainsrunl i ngssys tem och 
tandemmasspektrometer 
121 Inkl. engångsbidrag på 9 350 000 kr. för modernisering av 
Hagforsstationen och uppbyggnad av en internationell 
datacentral vid FOA. 

Anslaget bekostar ett verksamhetspmgram vid försvarets forskningsan
stalt IFOA) som syftar till att stödja utrikesdepartementets arbete i interna
tionella förhandlingar för rustningsbegränsning och nedrustning. 

Personal i befintlig organisation för budgetåret 1986/87, som finansieras 
över anslaget uppgår till sammanlagt 22,5 personår. 

_______ ,, __ 
198tl/87 Beräknad ändring 1987/88 

----------·---
FOA Föredraganden 

--·--------·--------
Programdelar 

1. Kärnvapenområdet 

2. B-- och C-vapenområdet 

3. Europeisk säkerhet 

4. Rymdområdet 

5. Särski 1 t inhumana 
vapen 

Summa 

8 023 000111~1< 338 000131 -r9 840 000 (41 

710 000121 + 412 000 + 290 000 

1 4:J.5 000 + 952 000 + 90 000 

8:J5 000 + 295 000 50 000 

277 000 - 277 000 - 211 oon 

11 280 000 + 12 720 000 +9 99:i 000 
---- --------·--·-··----·---------

111 Tillkommer engångsbidrag på !\.50 000 kr. 
121 Tillkommer engångsbidrag på 1 125 000 kr. 
(3i Inkl. engångsbidrag på 9 700 000 kr. 
(41 Inkl. engångsbidrag på 9 350 000 l::r. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) 

FOA framhåller i sin anslagsframställning att Sverige traditionellt varit 

mycket aktivt i det internationella nedrustningsarbetet. Detta arbete har 
kommit att beröra allt mer komplexa frågeställningar och allt fler teknik

områden. Detta ställer ständigt ökade krav på tekniskt relevant underlag 

för att möjliggöra nya initiativ och analys av förslag till olika åtgärder inom 
olika nedrustningsområden. För att ~vensk politik i internationella ned

rustningsförhandlingar skall framstå som trovärdig måste de förslag som 

läggs fram vara väl underbyggda och «nalyserade från teknisk. militär och 

sitkerhetspolitisk synpunkt. Därför är det väsentligt att FOA har tillräck
liga resurser som inte bara möjliggör att vidmakthålla nuvarande bredd 
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utan också ger möjlighet att i tid stärka kompetensen för att möta kom

mande och ökande behov av kvalificerat underlag inom områden som 

torde bli aktuella i de olika nedrustningsförhandlingarna. 
En svårighet att tillgodose de ovan beskrivna behoven och önskemålen 

om tekniskt underlag som ställs från U D är de krav på årliga besparingar 

som regeringen ställer. En ytterligare svårighet är den bristande lönekom

pensation som drabbar FOA med konsekvenser inom alla delar av detta 

forskningsprogram. Detta betyder en årlig neddragning som är större än 

regeringen anvisat i sina budgetanvisningar. Slutligen bör noteras att änd

ringar i försvarsforskningens inriktning kan få betydelse för verksamheten 

inom forskningsprogrammet. Nuvarande planering torde innebära svårig

heter för bl. a. delar av kärnvapenområdet. De här påtalade förhållandena 

måste beaktas vid behandlingen av anslagsframställningen, framhåller 

FOA. 

FOA:s budgetförslag, som förutsätter full lönekompensation, redovisar 
en besparing på 277 000 kr. för budgetåret 1987/88. nämligen en nedlägg

ning av programdelen "Särskilt inhumana vapen". fOA lämnar ingen 

besparingsplan för efterföljande budgetår. Motivet för detta är att försvars

kommittens arbete bör inväntas. eftersom detta genom direktivens utform
ning kan komma att påverka både inriktningen och omfattningen av FOA:s 
forskning för att stödja Sveriges agerande i internationella nedrustnings

sammanhang. 
FOA vill särskilt peka på behovet att förstärka resurserna inom kemva

penområdet för att kunna svara upp mot från UD ökat krav på tekniskt 
underlag vid förhandlingarna i nedrustningskonfcrensen (CD) i Geneve, 
bl. a. med tanke på Sveriges ordförandeskap i förhandlingskommitten 

1987. 
Vid nedrustningskonfcrcnsen (CD) i Genevc skedde sommaren 1986 en 

betydelsefull förändring genom att politisk enighet kunde uppnås om att 

fortsätta att utveckla ett internationellt system för utbyte av seismologiska 
data som ett led i kontrollen av ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Detta 
innebär en betydande ökning av arbetsinsatserna - även för svenskt 
vidkommande - varvid bl. a. ett stort internationellt experiment kommer 

att genomföras under är 1988. CD:s vetenskapliga expertgrupp antog vid 
sitt avslutande möte i augusti 1986 ett arbetsprogram för att utveckla och 
testa övervakningssystcmet under de kommande 3-4 åren. 

Systemet ställer nya krav på mätstationen i Hagfors. Kraven kommer att 
kunna tillgodosc:s genom den föreslagna moderniseringen. Vidare krävs 

insatser för att öka datautbytesforskningen samt för att utveckla och 

vidmakthålla en internationell datacentral med förmåga att hantera och 
analysera aktuella datamiingdc:r. 

FOA begär för budgetåret 1987/88 ett anslag av 24 000 000 kr .. vilket 

skulle innebära en ökning med 12 720 000 kr. i förhållande till anslaget för 

innevarande budgetår cxkl. ett engångsbidrag på totalt I 675 000 kr. Denna 

ökning inkluderar tilläggsprojekt om totalt 9 700 000 kr. Pris- och löneom
riikningen anges till 610 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

153 



Föredragandens överväganden 

Jag delar FOA:s uppfattning om vikten av att Sveriges stora aktivitet för 

nedrustning och rustningsbegränsning är baserad på ett gott tekniskt och 

vetenskapligt underlag. Detta gör det möjligt att utforma realistiska för

slag, vilket är en förutsättning för trovärdighet och framsteg i nedrust

ningsarbetet. FOA har en central roll att spela för utarbetandet av ett 

sådant underlag. 

Jag beräknar en pris- och löneomräkning om 393 000 kr. efter avdrag för 

huvudförslag. Därtill kommer engångsbidrag på totalt 9 350 000 kr., varav 

I 650 000 kr för en modernisering av den seismologiska forskningssta

tionen i Hagfors och 7 700 000 kr. för uppbyggnaden av en internationell 

datacentral vid FOA. som en del av en total uppbyggnadskostnad under de 

närmaste tre åren om 16 400 000 kr. Dessutom beräknas ett bidrag om 

250 000 kr. för ökad utredningskapacitet till stöd för förhandlingarna om 

ett fullständigt förbud mot kemvapen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsl'erksamhet för rustningsbegriinsning och ned
rustning för budgetåret I 987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

21 273 000 kr. 

F 6. Forsknings verksamhet vid utrikespolitiska institutet 

1985/86 Utgift I 885 000 
1986/87 Anslag 1 960 OllD 
1987/88 Förslag 2 030 000 

Utrikespolitiska institutet 

Forskningsavdelningen vid utrikespolitiska institutet (Uii omfattar idag 

sex forskartjänster. Genom utbytesvt:rksamhet har UI under år 1986 till

förts 12 gästforskare som möjliggjort en avsevärd ökning av forskningsvo

lymen. Forskningsresultaten redovisas och sprids genom vetenskapliga 

publikationer och internationella tidskrifter. genom utgivning av böcker 

samt genom seminarier och konferenser. 

U I påpekar i sin anslagsframställning att de reserver som tidigare kunnat 

byggas upp kommer att ta slut under år 1987 och att året därpå minst två 

forskare måste lämna institutet. Möjligheterna till externfinansiering 

uppges på sikt vara osäkra. 

I sitt äskande för hudgetii.ret 1987/8:~ begär Ul en höjning av statsbidra

get för forskningsverksamheten med ::73 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag anser det angeläget att institutets forskningsverksamhet klarare inrik
tas på för Sveriges utrikes-, säkerhets- och nedrustningspolitik särskilt 

relevanta regioner och problem. Verksamheten bör i första hand syfta till 
att utveckla en kvalificerad kompetens inom ett fåtal sakområden. 

Jag beräknar en ökning av anslaget med 70 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fnrskningsverksamhet vid utrikespvlitiska institutet för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 2 030 000 kr. 
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Bilaga 1 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

FAKTA OM SVERIGES 
0 

BISTAND 
- Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 
- FN:s operativa verksamhet 
- Internationella finansieringsprogram 

- Internationellt livsmedelsbistånd 
- Övriga organisationer 
- Biståndet till enskilda programliindcr 

- Andra anslagsposter 

- Biståndet fördelat på enskilda länder 

- Nordiskt biståndssamarhcte 
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Innehållsförteckning 
Sid 

Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 

UD:s avdelning för internationellt utvccklingssamarbete . . . . . . . . . . 160 
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 
(BITS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Fonden för industriellt samarbete m~d u-ländcr (SWEDFUND) . . . . 161 
Nämnden för u-landsutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Nordiska afrikainstitutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Internationella utvecklingsprogram 

FN:s operativa verksamhet 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDFJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
FN:s befolkningsfond (UNFPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
FN:s barnfond (UNICEF) ..................................... 168 

Internationella finansieringsorgan 

Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i Afrika 
och Asien ................................................... 171 
Internationellajordbruksutvecklingsfonden (IFADJ . . . . . . . . . . . . . . . 178 

Internationellt livsmedelsbistånd 

FN:s/FAO:s världslivsmedelsprogra:n (WFP) .................... 181 
1986 års konvention om livsmedelshjälp (FACJ .................. 182 
Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser 
(IEFR) .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 183 

Övriga organisationer 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR1 ........................... 184 

FN:s hjälpprogram för Palestinat1yktingar <UNRWA) ............. 185 

Internationella familjeplaneringsfederationen (lPPF) . . . . . . . . . . . . . . 186 

UNCT AD/GATTS:s internationella handelscentrum (ITC) . . . . . . . . 187 
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Det bilaterala utvecklingssamarbetet 

Biståndet till enskilda programländer 

Angola ...................................................... 188 

Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Botswana ................................................... 196 

Etiopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Guinea Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

Indien ...................................................... 208 

Kap Verde .................................................. 213 
Kenya ...................................................... 216 

Laos ........................................................ 220 

Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Moi;ambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Zambia ..................................................... 248 
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Andra anslagsposter 

Regionala insatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

Humanitärt bistånd i Latinamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
Humanitärt bistånd i södra Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Katastrofbistånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Försöksverksamhet och metodutveckling m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

Enskilda organisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 
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Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 

UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete 

År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska bistån
det till en avdelning i utrikesdepartementet. avdelningen för internationellt 
utvecklingssamarbete. i dagligt tal "u-avdelningen". 

V-avdelningen bereder regeringens beslut och förslag till riksdagen både 
i fråga om det direkta (bilaterala) biståndet till mottagarländerna, och det 
bistånd som ges via olika FN-organ, utvecklingsbanker eller andra interna
tionella organisationer (multilateralt bistånd). Huvuddelen av det bilaterala 
biståndet genomförs och administreras av SIDA. 

Avdelningen är organiserad på t·1å enheter (multilaterala enheten och 
bilaterala enheten) och har totalt ca 50 tjänstemän. Den leds av ett stats
råd. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SIDA, som inrättades 1965. är ett centralt ämbetsverk under regeringen 
med uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta (bilatera
la) utvecklingssamarbetet med u-l{nderna. Detta bistånd omfattar dels 
samarbetet med 17 huvudmottagarländer, dels andra typer av bistånd, 
t. ex. katastrofinsatser, bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda svenska 
organisationer, bistånd till flyktingar och befrielserörelser, rekrytering av 
biståndspersonal m. m. 

SIDA leds av en styrelse, som utses av regeringen. Den består av 
SJDA:s generaldirektör, som är ordförande, och elva andra ledamöter, 
som representerar riksdagspartier, folkrörelser och intresseorganisationer. 

SIDA är organiserat på tre avdelningar med regionalt ansvar. en avdel
ning för sektorbyråerna och en administrativ avdelning. Därutöver finns 
direkt underställda verksledningen, ·~tt planeringssekretariat och ett infor
mationsseketariat. I mottagarländerna har SIDA biståndskontor, som är 
knutna till de svenska ambassaderna. På SIDA finns 530 anställda, varav 
drygt 90 vid biståndskontoren. 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 

Beredningen för tekniskt-ekonomiskt samarbete <BITS) inrättades 1975 
(under namnet utbildningsberedning·~n) och fick 1979 ställning som själv

ständig myndighet under utrikesdep<stementet. 

Beredningen har som uppgift att utvidga och stärka Sveriges relationer 

med vissa u-liinder. Samarbetet skall främja ekonomisk och social utwck

ling i mottagarländerna samtidigt som Sveriges relationer med dessa länder 

fördjupas. BITS:s roll är begränsad till medverkan i planeringen och att 

lämna bidrag till genomförandet av dika projekt. Verksamheten omfattar 

tekniskt samarbete. inkl. internationella kurser, och u-krcditcr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

160 



Det tekniska samarbetet skall huvudsakligen ske med vissa u-länder Prop. 1986/87: 100 

utanför kretsen av huvudmottagarländer för det bilaterala biståndet. Det Bil. 5 
skall grundas på ömsesidigt intresse och i första hand bestå av kunskaps

överföring på områden där Sverige är väl rustat med kunnande och kapaci-

tet. 
V-krediter kan utgå till kreditvärdiga länder bland huvudmottagarlän

dema för svenskt bilateralt bistånd, länder med vilka Sverige bedriver 
tekniskt samarbete eller andra länder vars utvecklingspolitik ligger i linje 

med de svenska biståndspolitiska målsättningarna. 

U-krediterna kan utnyttjas till finansiering av svenska varor och tjänster 
i projekt som ökar mottagande u-lands betalningsförmåga eller har annan 

utvecklingsfrämjande effekt. 
Beredningen leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid beredning

en finns 14 anställda. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder 
(SWEDFUND) 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUNDJ är en 
statlig stiftelse, som inrättades 1978. Fondens grundkapital. ursprungligen 
100 milj. kr., har förstärkts med 65 milj. kr. och skall steg för steg höjas till 
250 milj. kr. Fonden har rätt att ta upp lån eller utfärda lånegarantier till ett 
belopp som motsvarar högst tre gånger grundkapitalet. 

Fondens huvuduppgifter är att förmedla kontakter mellan intressenter i 
u-länder och svenska företag, bidra till förinvesteringsstudier och medver
ka i etablering av samägda företag, s. k. joint ventures, genom insatser i 
form av aktiekapital, lån och garantier. 

SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sveri
ge bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. I den mån andra länder blir 
aktuella, bör endast sådana komma ifråga vars utvecklingspolitik är fören
lig med målsättningen för svensk biståndspolitik. 

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli 
finns 23 anställda. 

Nämnnden för u-landsutbildning 

År 1981 omvandlades biståndsutbildningsnämnden (BUN) till nämnden för 
u-landsutbildning. Den nya nämnden har övertagit BUN:s huvuduppgift -
att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbildning i språk och u-landsut
bildning som förberedelse för uppdrag i u-land. Nämnden för u-landsut
bildning har även andra uppgifter reglerade i nämndens instruktion. Nämn
den skall bl. a. samarbeta med myndigheter, organisationer och företag 
när det gäller förberedelseutbildning för u-landsuppdrag. 

Nämnden skall 
- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap, 
- ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare, 
- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder, 
- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk, samt 161 



- i samarbete med SIDA bistå m:rndigheter och andra med information 
och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför uppdrag 
i u-länder. 

Till enterminskursen antas sådana sökande, inkl. vapenfria tjänsteplik
tiga, som bedöms lämpliga för utbildningen. All övrig utbildning vid San
döskolan är avgiftsbelagd. 

Nämnden utses av regeringen och har sitt kansli vid Sandöskolan 
Kramfors. Vid skolan som leds av en rektor, finns ett 60-tal anställda. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

Beredningen för u-landsforskning inrättades 1975 och ombildades 1979 till 
en självständig myndighet under 1!!trikesdepartementet - styrelsen för 
u-landsforskning (SAREC). 

SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för 
u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 
och social rättvisa. 

Huvudmålet för SAREC:s verksamhet är att ge stöd till u-ländernas 
strävan att bygga upp och stärka en egen kapacitet inom vetenskap och 
teknik. SAREC:s verksamhet är uppdelad enligt följande: 

- direkt stöd, med tonvikt på Afrika, till vissa u-länder samt till regionalt 
forskningssamarbete 

- stöd till internationella forskningsprogram, bl. a. inom världshälsoor
ganisationen (WHO), konsultativa. gruppen för jordbruksforskning 
(CGIAR) och till internationella stiftelsen för vetenskap (IFS) 

- stöd till svensk u-landsforskning, f. n. drygt 100 olika forskningspro

jekt. 
SAREC har vidare fått det admini:•trativa ansvaret för den u-landsinrik

tade delen av ett femårigt särskilt fcrskningsprogram om avskogning och 
ökenutbredning. 

SAREC leds av en styrelse som utses av regeringen. I styrelsen ingår 
representanter för forskarvärlden, biståndsadministrationen och riksda
gen. Vid SAREC:s kansli finns ett 30-tal anställda. 

Nordiska afrikainstitutet 

Nordiska afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska Rådet. 

Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av afrikanska förhål-

landen genom att: 
- främja och driva vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika, 

- utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen, 
- genom kurser, föreläsningar, seminarier och eljest sprida information 

om Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, samt 
- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika. 

Verksamheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Ledamöter 
är bl. a. rektorn vid universitetet i Uppsala, som också är styrelsens 
ordförande, samt överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i V ppsala. 
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I styrelsen ingår även representanter för de övriga nordiska länderna. Vid 
institutet finns ungefär 25 anställda, varav 11 tjänster finansieras över 

biståndsanslagen. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) började sin verksamhet 

1975. 
Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjälp med att avsätta 

sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om 
avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige. Importkon
toret förmedlar även kontakter mellan u-landsexportörer och företag i 
Sverige och deltar också i konkreta marknadsföringsprojekt. IMPOD har 
med en begränsad krets u-länder ett samarbete som omfattar mer fördjupa
de insatser. 

IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för 
UNCT AD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) i konkreta frå
gor, som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden. 

Importkontoret leds av en styrelse och chef för IMPOD är en direktör. 
Kontoret har drygt ett tiotal anställda. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

163 



FN: s operativa verksamhet 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som bildades 1966 då två mindre bi

ståndsfonder slogs samman, har som mål att vara FN-systemets centrala 

fond för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av 

FN:s fackorgan. UNDP har också ansvar för att FN:s samlade bistånds
verksamhet samordnas i mottagarländerna. 

Verksamhet 

UNDP:s uppgift är att främja mottagarländernas utveckling genom olika 
former av kunskapsöverföring och förinvesteringsstudier. Detta tekniska 

bistånd sker i huvudsak i form av expertrådgivning, stipendier, utrust

ningsleveranser och konsulttjänster. Expertbiståndet dominerar. Verk

samheten omfattar för närvarande omkring 4 500 projekt i 153 länder och 
områden. 

UNDP:s verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna 

innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket bistånd från 

UNDP landet kan räkna med under en femårsperiod. l samarbete mellan 
mottagarlandet och UNDP:s platsrepresentant utarbetas sedan ett land

program för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av 
UNDP:s styrelse. 

Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av bruttona
tionalinkomsten per capita och befolkningens storlek. 

De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på 

högst 750 dollar i 1983 års siffror - kommer under programperioden 1987-
91 att få 80 % av UNDP:s länderfördelade resurser. Rikare u-länder. med 
en per capita-inkomst över 3 000 dollar. blir återbetalningsskyldiga för de 
tjänster de får och länder med en per capita-inkomst mellan I 500-3 000 
dollar blir det i viss utsträckning. UNDP fullföljer därmed den omfördel
ning till förmån för de fattigaste u-länderna som gällt under programperio

den 1982-86. 
UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade 

länderna. Genom de utfästelser om ytterligare bidrag som gjordes av bl. a. 

Sverige vid 1981 års FN-konferens om de minst utvecklade länderna ökade 
bidragen till programmet från 12.9 milj. dollar år 1981 till 16.1 milj. dollar 

för år 1983 men har därefter minskat. Under 1985 uppgick bidragen till 

detta särskilda program till 10,5 milj. ·dollar. 

En mindre del (20 %) av UNDP:s resurser används för program som 

berör 11era u-länder - regionala, interregionala och globala program. 

Organisation 

UNDP:s högsta beslutande organ är styrelsen (Governing Council), som 

har 48 medlemmar. Av dessa representerar 27 u-länder. 17 västliga i-länder 

och 4 socialistiska i-länder. Styrelsen bestämmer bl. a. fördelningen av 
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UNDP:s resurser och fastställer tandprogrammen. Sedan något år disku

teras dessa först i en särskild plenarkommitte bestående av styrelsens 

medlemmar. Vidare beslöt styrelsen 1985 att tillsätta en arbetsgrupp för att 

diskutera programfrågor mellan de årliga styrelsemötena. Båda dessa or

gan är tillsatta på försök och har tillkommit för att öka styrelsens inflytan

de över programfrågorna. 
UNDP:s styrelse är också beslutande organ för FN-sekretariatets tek

niska biståndsprogram (Department of Technical Cooperation for Deve
lopment, DTCD), FN:s kapitalutvecklingsfond, FN:s befolkningsfond, 

FN:s kvinnofond, FN:s naturresursfond samt en rad mindre specialfonder. 

UNDP:s sekretariat ligger i New York och har f. n. omkring 650 fast 

anställda. Det leds av administratorn William Draper llI från USA. 

Under 1970-talet ägde en omfattande decentralisering av UNDP:s verk
samhet rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra 
tandprogrammen förlades till 115 fältkontor med f. n. omkring 3 300 anställ

da. Fältkontoren leds av s. k. "resident representatives" (platschefer), 
som även har till uppgift att samordna andra FN-organs verksamhet 

landet. De är oftast också FN :s fasta representant i respektive land. 

Finansiering 

UNDP:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 

till 268 milj. dollar. 1975 till 419 milj. dollar och 1980 till 693 milj. dollar. 
För programperioden 1977-1981 var bidragsmålet totalt 3,5 miljarder dol
lar, vilket förutsatte att bidragen ökade med 14 % per år, vilket också i 

stort sett uppnåddes. 
För programperioden 1982-1986 förutsattes UNDP:s resurser också 

öka med 14 % per år och sammanlagt nå upp till 6.7 miljarder dollar 
(motsvarande omkring 45 miljarder kr.). Stagnerande bidrag och stigande 

dollarkurs innebar emellertid att resurserna minskade under början av 

åttiotalet så att det blev nödvändigt att skära ner verksamheten till 55 % av 
den ursprungligen planerade. För att om möjligt undvika smärtsamma 
nedskärningar även under nästa programperiod 1987-91 har UNDP:s 
styrelse beslutat bygga siP. planering på att den årliga resursökningen 
begränsas till 8 %. 

UNDP:s verksamhet försvåras av att programmet i praktiken gör fem
åriga biståndsutfästelser gentemot mottagarländerna medan givarländerna, 
med få undantag, lämnar endast ettåriga bidragsutfästelser. Sverige har 
därför sedan länge verkat för att alla bidragsgivare. liksom Sverige, skall 

lämna fleråriga utfästelser. vilket dock många stora givarländer motsätter 

sig. En särskild arbetsgrupp behandlade under 1982-1983 dels UNDP:s 

akuta resurskris. dels mer långsiktiga frågor. Arbetsgruppens arbete ledde 

inte till några väsentliga förändringar. Endast ett litet fåtal stater, däribland 

Sverige, följde uppmaningen att lämna extra bidrag för att lätta den ome

delbara resursbristen. En viss förbättring inträffade under 1983 men kunde 

inte upprätthållas under 1984 och 1985. För 1986 såg läget först tämligen 
ljust ut bl. a. på grund av den sjunkande dollarkursen. Ett nytt bekymmer 

är dock USA:s beslut att kraftigt minska sina bidrag av interna budgetskäl. 
USA står idag för 25 % av bidragen till UNDP. 
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De största enskilda bidragsgivarna är USA och Japan. Sverige har 
budgetåret 1986/87 lämnat ett ordinarie bidrag på 405 milj. kr. och 
40 milj. kr. i extrabidrag. Också för vardera av budgetåren 1987/88 och 
1988/89 har Sverige utfäst ett ordinarie bidrag om 405 milj. kr. Det svenska 
bidraget under 1986/87 utgjorde knappt 8 % av UNDP:s resurser jämfört 
med en årlig procentuell andel på ca Il % åren 1976-80. Utöver det 
ordinarie och det extra bidraget gav Sverige 1986/87 50 milj. kr. till 
UNDP:s särskilda program för de minst utvecklade u-länderna. Vidare har 
Sverige lämnat ett bidrag på 20 milj. kr. under åren 1984/85-1986/87 till 
FN:s Sahel-kontor <UNS0) 1

• De fyra nordiska länderna svarade 1986 
gemensamt för ca 25 % av de ordinarie bidragen till UNDP, dvs. i stort sett 
samma andel som USA. 

Samordning 

Från att ha finansierat knappt två tredjedelar av FN-systemets tekniska 
bistånd i början av 1970-talct svarar UNDP numera endast för ca en 
tredjedel. Förklaringen är att det s. le multibi-biståndet, dvs. biståndsin
satser som genomförs av fackorganen men finansieras med bilaterala bi
ståndsmedel, och fackorganens egna biståndsprogram ökat mycket snabbt 
under 1970-talet. 

UNDP:s styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring 
av FN:s biståndsverksamhet, som i viss mån innebär ett underkännande 
av landprogrammeringsprincipen. Styrelsen har därför vid flera tillfällen 
betonat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och 
samordnande rollen i FN:s biståndsverksamhet skall respekteras. UNDP
sekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa 
ansvaret för olika särfonder inom FN-systemet. Detta skulle minska de 
administrativa kostnaderna, samtidif:t som det skulle kunna ge givar- och 
mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer 
dessa tankar som i viss mån börjat förverkligas i och med att FN :s kvinno
fond anslutits till UN DP 1985. 

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

FN:s kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd 
eller lån på förmånliga villkor till småskaliga investeringsprojekt i u-län
derna. De västliga industriländerna motsatte sig att fonden skulle inrättas 
med motiveringen att den föreslagna verksamheten kunde skötas av andra 

organ. Under lång tid bidrog dessa länder inte heller till fondens finansi

ering. 
Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalutvecklingsfonden i 

fortsättningen endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-län
derna, inriktade på folkflertalets basbehov (bostad, kläder, mat, undervis
ning och grundläggande hälsovård). Vid UNDP:s styrelsemöte i juni 1985 

1 L'NSO:s uppgift är att bistå länderna i Sahelområdet i Afrika att genomföra olika 
verksamheter för att minska effekterna av ökenutbredning och förebygga riskerna 
för kommande torkkatastrofer. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

166 



bestämdes att fonden skulle börja använda sina möjligheter att ge lån på 

förmånliga villkor, en möjlighet som dittills inte utnyttjats. 

Verksamhet 

Fondens mål är att nå de fattigaste människorna i de minst utvecklade 

länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen aktivt deltar i deras 

genomförande. Fonden kan ta hand om projekt som andra givare bedömer 

vara för små. Den har ett tak på 5 milj. dollar för enskilda projekt. Fonden 

finansierar f. n. 182 projekt i 42 länder. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDP:s styrelse och arbetar främst genom 
UNDP:s fältorganisation. 

Finansiering 

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1986 beräknas till 

ca 24 milj. dollar jämfört med drygt 28 mil.i. dollar under år 1980. De vikti
gaste bidragsgivarna är några mindre industriländer. Sveriges bidrag under 

budgetåret 1986/87 uppgår till 40 milj. kr. Sverige och Nederländerna är de 

största bidragsgivarna. 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) 

Efter beslut av generalförsamlingen inrättades 1967 en särskild fond för 
FN:s insatser på befolkningsområdet. 1969 fick fonden beteckningen FN:s 

befolkningsfond. 

Verksamhet 

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivande 
funktion. FN:s ekonomiska och sociala råd. ECOSOC, antog 1973 nya 
riktlinjer för fondens verksamhet enligt vilka dess övergripande uppgift är 
att leda och samordna FN-systemets insatser på befolkningsområdet. 

Fondens centrala verksamhetsområde är familjeplanering. Under 1985 
avsattes över hälften av programresurserna till familjeplaneringsprojekt. 

Andra huvudprogram är folkräkningar, uppbyggande av folkbokförings

system. befolkningsstatistik. utbildning, information och forskning. Mer

parten av projekten verkställs av FN-sekretariatet och FN:s fackorgan. En 

växande andel genomförs av mottagarländerna själva samt även av fon

den. 
Två tredjedelar av de totala programresurserna avsätts för 53 priorite

rade länder med tillsammans 75 % av u-ländernas befolkning. Av dessa 

länder ligger 30 i Afrika. 
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Organisation 

Fonden är underställd UNDP:s styrelse. som godkänner det långsiktiga 
arhetsprogrammet, budget och finansplan samt tandprogram. Chef för 
UNFPA sedan fonden grundades har varit Rafael M. Salas, från Filippi
nerna. Huvudkontoret ligger i New York. UNFPA har inga egna fältkon
tor. Dess representanter som f. n. finns i ett femtiotal länder är knutna till 
UNDP-kontorcn. 

Finamiering 

UNFPA:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1985 upp
gick regeringsbidragen till 143 milj. dollar. De största bidragsgivarna var 
USA, Japan, Förbundsrepubliken Tyskland, Norge, Nederländerna, Ca
nada och Sverige. USA som under en följd av år svarat för ca en fjärdedel 
av UNFPA:s finansiella resurser n:ducerade 1985 sitt utfästa bidrag på 
46 milj. dollar med 10 milj. 1986 lämnar USA inte något bidrag överhuvud
taget till UNFPA. Anledningen ange:s vara missnöje med fondens bistånd 
till Kinas befolkningsprogram som enligt amerikansk uppfattning kan ses 
som ett stöd för tvångsåtgärder och aborter. Även om indragningen av det 
amerikanska bidraget inte var oväntad innebär de minskade resurserna ett 
allvarligt avbräck i verksamheten i U··länderna och nedskärningar har måst 
göras både i programverksamhet och administration. Den sjunkande dol
larkursen och ökade bidrag från andra givare har till en del kompenserat 
förlusten av det amerikanska bidraget. Fondens resurser för 1986 beräknas 
bli 127 milj. dollar. 

Det svenska bidraget under budgetåret 1986/87 uppgår till 65 milj. kr. 
Samma belopp har utfästs för 1987/88. 

FN:s barnfond (UNICEF) 

UNlCEF upprättades av FN:s generalförsamling 1946. Fondens uppgift 
var då att lämna katastrothjälp till barn och mödrar i det krigshärjade 
Europa. Mandatet ändrades senare till att främst omfatta långsiktig ut
vecklingshjälp till barn i u-länder. UNICEF arbetar idag i 118 länder inom. 
ramen för fleråriga landprogram. Omkring 60 % av biståndet går till de 
ekonomiskt hårdast drabbade och minst utvecklade länderna. 

Verksamhet 

Även om UNICEF fortfarande spelar en viktig roll som förmedlare av 

katastrofbistånd ligger tyngdpunkten i fondens verksamhet emellertid nu
mera på långsiktiga bistånds program. Målet är att tillgodose de grundläg
gande behoven hos barn och mödrar. Både långsiktigt bistånd och kata
strofbistånd behövs idag i många u-länder och särskilt i de torkdrabbade 
länderna i Afrika. UNICEF har under senare år förstärkt sin kapacitet i de 
mest behövande afrikanska länderna. 

UNICEF:s programverksamhet omfattar insatser inom hälso- och sjuk
vård, vattenförsörjning, åtgärder för att förbättra näringsstandarden hos 
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barn och mödrar, familjeplanering. grundläggande utbildning, hjälp till Prop. 1986/87: 100 
barn i särskilt svåra omständigheter som barn i väpnade konflikter och Bil. 5 
gatubarn. 

Fonden samarbetar såväl på central som lokal nivå med andra FN-organ 
samt med frivilligorganisationer. Särskilt nära samarbetar UNlCEF med 

Världshälsoorganisationen, WHO, för att bygga ut primärhälsovården i 
u-länderna. Insatserna omfattar olika förebyggande åtgärder, vaccina
tioner, kontroll av diarresjukdomar. distribution av basläkemedel. lnom 
ramen för FN:s samordnade katastrofinsatser i Afrika har UNICEF till

sammans med WHO ansvarat för sektorerna hälsovård och vattenförsörj

ning. 
En viktig uppgift för UNICEF har under de senaste åren varit att söka 

finna nya metoder för att tillgängliga resurser skall komma nödlidande barn 
runt om i världen till godo. Ett uppmärksammat initiativ har varit att föra 
fram enkla och billiga metoder för att radikalt minska spädbarnsdödlighe
ten. UNICEF har lyckats föra ut sin strategi för barnens överlevnad och 
utveckling (Child Survival and Development) i vida kretsar. Därigenom 
har UNICEF skapat ett medvetande om möjligheten att med relativt enkla 
åtgärder inom hälsovården halvera barnadödligheten och därmed också på 
sikt medverka till en begränsning av födelsetalen. Behandling av diarreer 
med en socker-saltlösning, vaccinering, amning, viktökningskontroll är 
några av åtgärderna i UNICEF:s överlevnadsstrategi som ingår i en ut
byggd primärhälsovård. Samarbetet med WHO är i det sammanhanget av 
stor betydelse. Med början 1985 har UNICEF genom målmedvetna kam
panjer sökt rikta världssamfundets uppmärksamhet på behovet av vaccine
ring och på det av världshälsoförsamlingen och FN:s generalförsamling 
uppsatta målet att till 1990 vaccinera alla barn mot sex vanliga infektions
sjukdomar. 

Organisation 

UNICEF:s styrelse (Executive Board) består av representanter för 
41 stater med en majoritet för u-länder. Styrelsen sammanträder årligen i 
april. Den granskar och drar upp riktlinjer för verksamheten och fördelar 
medel till fondens program. 

Verkställande direktör för UNICEF är sen 1980 James Grant, USA. 
UNICEF:s huvudkontor är förlagt till New York. ett Europa-kontor till 
Geneve och UNICEF:s leveranscentral. UNlPAC, till Köpenhamn. På 
fältet finns sex regionalkontor och ett åttiotal länderkontor. 

Finansiering 

UNICEF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakligen 

från regeringar. De sammanlagda resurserna för 1985 uppgick till 362 milj. 
dollar varav 236 milj. utgjordes av ordinarie bidrag. 1986 beräknas de 
totala bidragen uppgå till 399 milj. dollar (motsvarande omkring 2,7 mil
jarder kr.). Regeringsbidragen har under senare år utgjort ca 75 % av 
fondens resurser. Nationalkommitteer. enskilda organisationer och andra 169 



privata bidragsgivare svarar för åten;toden. Bidragen från nationalkommit
teer kommer främst från försäljningen av UNICEF-kort. Svenska UNI
CEF-kommittcn bidrog 1986 med 7,7 milj. kr. Utöver den reguljära land
programverksamheten, finansierad av ordinarie bidrag, genomför UNI
CEF särskilda insatser, både katastrofhjälp och långsiktiga projekt, som 
finansieras genom tilläggsbidrag. 

Det svenska ordinarie bidraget för budgetåret 1986/87 uppgår till 
185 milj. kr. Därtill kommer ett extrabidrag på 35 milj. kr för att göra det 
möjligt för UNICEF att förstärka sin kapacitet och utöka sin verksamhet i 
Afrika. Budgetåret 1985/86 utgick 19 milj. kr. till UNICEF från katastrof
anslaget. För vart och ett av budgetåren 1987 /88 och 1988/89 har Sverige 
utfäst ett ordinarie bidrag på 185 milj. kr. Sverige är en av de största 
givarna, tillsammans med USA, Italien och Norge. 
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Internationella finansieringsorgan 

Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i 
Afrika och Asien 1 

1 Den Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), behandlas inte i detta samman
hang, eftersom de svenska bidragen inte finansieras över biståndsanslaget. IDB 
behandlas i propositionstexten under littera E. Utrikeshandel och exportfrämjande. 

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna lämnar först och 

främst finansiellt bistånd i form av obundna lån. Dessutom lämnar de visst 

tekniskt bistånd. Den äldsta och största utvecklingsbanken är Världsban
ken (IBRD), som kommit att utgöra modell för uppbyggnaden av övriga 

utvecklingsbankcr. 

Tabell 1: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna 

Tillkom Antal Antal 
år medlems- an-

länder ställda Huvudkontor 

Världsbanken 1944 151 
(IARDJ 

6 002 Washington 
Internationella 1960 135 
ut.vecklingsfonden 
(IDA) 

Afrikanska ut- 1963 75 
vecklingsbanken 
tAfDBJ 

869 Abidj an 
Afrikanska ut- 1972 75 
vecklingsfonden 
(AfDFl 

Asiatiska ut- 1966 47 
vecklingsbanken 
IAsDB) 

1 553 Mani la 
Asiatiska ut- 1974 47 
vecklingsfonden 
(AsDFJ 

Utvecklingsbankerna fungerar som ett mellanled mellan den internationel
la kapitalmarknaden och u-länderna. Bankerna kan genom sin goda ställ

ning låna upp och vidareförmedla lån på villkor, som är förmånligare än 
vad flertalet u-länder själva skulle kunna få. 

Många av de fattigare u-länderna saknar emellertid den nödvändiga 
återbetalningsförmågan även när det gäller utvecklingsbankernas relativt 

förmånliga lån. För att kunna bistå också dessa länder har utvecklingsfon
derna upprättats som ett komplement till bankerna. Fonderna lämnar 
utvecklingskrediter på mycket förmånliga villkor. Krediterna löper utan 
ränta och har en lång löptid med en avsevärd amorteringsfri period. De 
svenska bidragen till de i tabell I redovisade organen har koncentrerats till 
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11tvct'.k!ingsfonderna. ·1--·ör~~gångarc och alltjiimt hdt dominernnclc är lntcr 

natioudla utve<.:klingsfondcn (lDA), snm utgör en del av världl'lbanll.sgrup

pcn. 

OrNllflisation 

Bankcrnas/fondernns högsta beslutande organ är g11vernörs:;tyrclsen 
(Board of Governors). Dc.n är sammnnsntt av rcprcsentnnter för samlliga 

mcdlemsl:inder och håller ell möte per l\r. Däremellan handlrns tkt löpande 
arbetet nv en dircktörsstyrelse fRonrd of Directors). Eftersom antalet 

medlemsli\nder överstiger antnlct platser i direktiirsstyrclst~n har de fått gl\ 
samnrnn i röstgrupper. F.n direktör rcpresenternr sl\lcdes i regel flern 

länder. 
De nordiska länderna inglir i samma röstgmpp (Island Lir inte medlem i 

AtUB/AIDF eller i AsDH/AsD.F). Medan de i vi\rldsbanksgmppen bildar 

en egen röstgrupp hnr de i AfDll/ Amr slutit sig samman mecl Schwcil. och 
Indien och i /\sDB/AsDF med Canacln och Nt·.derländernn. 

I varldshnnksernppe.n ärr. n. en dansk nordisk direktör. Vid h<111s kontor 
tjänstgör en svl~nska som teknisk assistent. l AIDB/AfDI-" företräds riist 
gruppen också f.11. av Danmark. Röstgruppcn i AsDnl/\sD.F företräds av 

en kanadensisk direktör och från 1987 av en svenska som biträdande 

direktör. 
Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital resp. 

lämnade bidrag. För att ge de många små och fattiga länderna ett större 

inflytande tilldelas varje medlemsland också ett visst antal röster, oberoen
de av landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna framgår 

av tabellerna 3 och 4. 
V-länderna har störst röststyrka i AfDB och AfDF - två tredjedelar 

resp. hälften av röststyrkan. I IBRD/IDA och AsDB/AsDF är motsvarande 
siffror ca 40 %. 

Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i Viirldsbanken 
alltid tillfallit en amerikan, i AsDB alltid en japan och i AfDB en afrikan. 
Barber Conable är chef för Värld:>banken sedan juli 1986, Babacar 
N'Diaye från Senegal är AfDB:s president sedan augusti 1985 och Masao 

fujioka tillträdde chefsposten i AsDB i november l 98 l. 

Finansiering och länevillkor 

Utvecklingsbankernas utlåningsverksamhet sker till helt övervägande de

len med medel upplånade på den internationella kapitalmarknaden. Av 

medlemsländernas kapitalinsatser inbetalas endast en mindre del medan 

resterande andel utställs som garanti för utvecklingsbankernas upplåning. 

Utvecklingsbankernas utlånings villkor bestäms av de upplånings villkor de 

kan uppnå. 

Prnp. 1986/87; 100 
Hil. 5 

172 



Tabell 2: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor 

Bank Löptid Ränta per 1 juli 1986 

IBRD 15-20 år 8,23 % 
AfDB 12-20 år 8,30 % 
AsDB 1~25 år 7,65 % 
-·-----

Spännvidden i löptiderna beror på skillnader i låntagarländernas utveck
lingsnivå och/eller i projektinriktningen. 

Tabell 3: Utvecklingsbankernas tecknade kapital och utestående upplåning 
per 31december1985 

IBRD AfDB AsDB 

Tecknat kapital 
tmilj. dollar\ 66 876 5 820 15 970 
Inbetald andel 
tprocent1 g 25 12 
Utestående medel- och 
långfristig upplåning 
1milj. dollar I 57 906 l 094 5 5fö) 
Sveriges andel a\' 
tecknade kapitalet 
1procent1 l,21 1,31 0.17 
Sveriges röstande! 
1procent1 1, 18 1, 41 0,58 

Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet inte genom 
upplåning på kapitalmarknaden utan genom bidrag från i första hand i-län
dernas regeringar. Sedan mitten av 1970-talet har också vissa 
OPEC-länder och andra rikare u-länder tillkommit som bidragsgivare. 
Bidragens storlek fastställs i samband med s. k. påfyllnadsförhandlingar. 
En påfyllnad sker genom en internationell överenskommelse. där bidrags
givarna gör en utfästelse för tre eller fyra år. IDA tillförs dessutom varje år 
en del av IBRD:s vinst. AtDB lämnar bidrag till AIDF i samband med 
resurspåfyllnader. 

Utlåningen från fonderna sker på mycket förmånliga villkor. IDA har 
hittills lämnat utvecklingskrediter med en löptid på 50 år. I och med att den 
åttonde påfyllnaden av IDA (IDA 8) träder i kraft under 1987 kommer 
löptiderna att differentieras så att de för de fattigaste u-länderna (här 
definierade som de minst utvecklade länderna (MULJ plus de länder som 
enbart erhåller krediter från IDA och ej lån från Yärldsbanken) sänks till 40 

år och för övriga länder sänks till 35 år. IDA:s krediter kommer liksom 
tidigare att vara räntefria med en administrationsavgift på 0.75 %. AIDF 
lämnar räntefria utvecklingskrediter med en löptid på 50 år med en admi
nistrationsavgift på 0. 75 %. AsDFs likaså räntefria utvecklingskrediter 
löper på 40 år med en avgift på 1 %. De tio första åren är amorteringsfria 
vid lån från samtliga fonder. 

13 Riksdai;e11 1986/87. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Tabell 4: Inbetalda bidrag till utveck:lingsfonderna per 31 december 1985 

Totalt inbetalda bidrag 
1mi lj. dollar 1 

Sveriges samlade bidrag 
(mil.i. dollar I 

Sveriges bidragsandel 1procent1 

Sveriges röstandel 1procent1 

IDA AfDF 

35 815 2 668 

l 043 150 

2' 76 5' 62 

2,27 2,87 
------------· .. -·------

Utlåningsvolym 

AsDF 

5 822 

46 

0, 79 

0, 58 

Storleken på det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och på 

bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlå

ningskapacitet. 

Tabell 5: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym 

IBRD 
IDA 
IBRD/IDA 

AfDB 
AfDF 
AfDB/AfDF 

AsDA 
AsDF 
AsDB/AsDF 

Total utlåning t. o. m. 
31 december 1985 
(milj. dollar1 

115 797 
37 l\43 

153 440 

3 599 
2 680 
6 27!) 

11 948 
5 599 

17 547 

\!1Avser budgetåret 1985/86. 

Fördelning av wlåningen på länder 

Utlåning 1985 
(milj. dollar! 

13 179I11 
3 140(11 

u; 319 Il I 

709 
439 

l 148 

l 271 
637 

l 908 

Utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till mottagarländer som har 

olika utvecklingsnivå och kreditvärdighet. Det finns dock en allmän strä

van att bistå de fattigare länderna, d'1s. de med en lägre bruttonationalin

komst per capita. Denna inriktning är starkast hos utvecklingsfonderna. 

Sålunda går av IDA:s utlåning drygt 90 % till länder med en BNI per capita 

under 400 dollar. Även IBRD:s utlårning till denna grupp har blivit relativt 

sett större under det senaste årtiondet och ökat från ca 10 % till ca 20 % av 
bankens årliga totala utlåning. Ökningen under de senaste ären beror i 

första hand på en tillväxt av utlåningm till Folkrepubliken Kina. 

För att förstärka världsbanksgruppens utlåning till de fattigaste länderna 

i Afrika söder om Sahara under perioden 1985-87 har Världsbankens 

särskilda Afrikafacilitet upprättats. T ,Il denna fond. som administreras av 
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IDA, har ett antal givarländer hittills lämnat bidrag på totalt 1,5 miljarder 

dollar (motsvarande omkring 10 miljarder kr.). Sverige har utfäst ett bidrag 

på 440 milj. kr. 
Tillgänglig statistik för AfDB/AfDF resp. AsDB/AsDF gör det ej möjligt 

att i detalj granska respektive banks och fonds utlåning på samma sätt som 

kan göras för IBRD och IDA. Det allmänna omdöme som ovan redovisats 

om bankernas resp. fondernas inriktning av verksamheten gäller dock i 
stort även för regionalbankerna/fonderna i Afrika och Asien. 

De fem största låntagarländernas andel av bankernas och fondernas totala 

utlåning t. o. m. 1985 redovisas i tabell 6: 

Tabell 6: Utvecklingsbankernas och -fondernas fem största låntagarländer 
per 31 december 1985 (milj. dollar) 

IBRD1.11 Brasilien 13 085 
Indien 10 692 
Indonesien 9 123 
Mexico 8 818 
Turkiet fj 996 

IDA 111 Indien 13 828 
Bangladesh 3 669 
Pakistan 2 444 
Kina 1 626 
Egypten 981 

AfDB TUnisi.en 329 
Marocko 308 
F.gypten 276 
Zaire 201 
Zambia 176 

AfDF Etiopien 217 
MaU 156 
Zaire U7 
Madngaskar 105 
Rwanda 102 

AsDB Indonesien 3 292 
Sydkorea 2 113 
Filippinerna 2 032 
Thailand 1 H05 
Malaysia 1 174 

AsDF Bangladesh l 862 
Pakistan I 521 
Nepal 508 
Burma 494 
Sri Lanka 460 

111 Siffrorna avser per :JO juni 198U. 

Dessa länders pro
centuel la andel av 
totala utlåningen 

39 % 

57 % 

36 % 

27 % 

85 % 

87 % 
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Fördelning av utlåningen på sektorer 

Utvecklingsbankernas och -fondernas totala utlåning fördelad på olika 
sektorer framgår av tabell 7. Även här kan konstateras att utvecklingsfon
derna strävar efter att utlåningen i första hand skall gå till sådana samhälls
sektorer där resurserna mera direkt kommer de fattigare befolkningsgrup
perna till godo. Detta har skett genom satsning på jordbruks- och lands
bygdsutveckling samt socialt inrikt<:.de projekt inom utbildning, hälsovård, 
befolkning, stadsutveckling och vattenförsörjning. 

Satsningen på jordbruks- och landsbygdsutveckling och på socialt inrik
tade projekt grundas på insikten om att dessa sektorer är av betydelse för 
utvecklingen och att det inte föreligger en motsättning mellan satsningen 
på basbehov, som i hög grad tillfredställs genom sociala projekt, och 
ekonomisk tillväxt. 

För en allsidig utveckling krävs emellertid även en satsning på ekono
misk infrastruktur i form av ener~;i, transporter, kommunikationer och 
industri. Utvecklingsbankernas utlåning har koncentrerats till dessa sek

torer. 
Traditionellt har den helt övervägande delen av IBRD:s/rDA:s utlåning 

inriktats på enskilda projekt. För att bistå u-länder vid genomförandet av 
nödvändiga ekonomisk-politiska refnrmprogram har såväl IBRD som IDA 
under de senaste åren starkt ökat långivningen till s. k. struktur- och 
sektoranpassning. Sektoranpassningslånen svarade under verksamhets
året 1985/86 för 14 % av IBRD:s/IDA:s totala utlåning, jämfört med I% 
fem år tidigare. Motsvarande anöel för strukturanpassningslånen var 
1985/86 knappt 5 %. Struktur- och sektoranpassningslån är således ej 
knutna till specifika projekt utan utformas så att de kan stödja sådana 
strukturella åtgärder av ekonomiskt-politiskt slag i låntagarlandet som 
krävs för att åstadkomma ckonomisi:<: återhämtning och tillväxt. 

Världsbanken har spelat en central roll för att, i samråd med berörda 
u-länder, upprätta grupper för biståndssamverkan, s. k. konsortier och 
konsultativa grupper. Det finns f. 11. ett tjugotal sådana grupper under 
ordförandeskap av representanter för Världsbanken. Sverige är medlem i 
de grupper som berör länder som är huvudmottagare av svenskt bilateralt 
bistånd. Världsbanken leder också den konsultativa gruppen för interna
tionell jordbruksforskning ( CG IAR). 
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Tabell 7: Den procentuella fördelningen av utvecklingsbankernas och 

-fondernas utlåning på sektorer per 31 december 1985 

Sektor IBRD ( 1 l IDA ( 1 I AsDB AsDF 

Jordbruks- och 22 38 17 54 
landsbygdsutveckling 

Sociala sektorn (21 12 15 40 6 
Delsumma: 34 53 57 60 

Ekonomisk infrastruktur 42 30 31 27 
tinkl. turism och 
tekniskt bistånd) 

Industri och nationella 18 7 12 13 
utvecklingsbolag 

Delsumma: 60 37 43 40 

Program- och struktur- 6 10 
anpassnings lån 

Totalt: 100 100 100 100 

11) Siffrorna avser per 30 juni 1986 
i2i Avser här utbildning, hälsovård, befolkning, 
stadsutveckling och vattenförsörjning 

Sektor AfDB AfDF 

Jordbruk 21 40 

Utbildning och 6 16 
halsovård 

Delsumma: 27 56 

Transport 24 25 

Offentliga nyttigheter 29 18 
rinkl vattenförsörjning, 
energi och telekom-
munikationer) 

Industri 
Delsumma: 

Totalt: 

20 
73 

100 

1 
44 

100 

Internationella finansieringsbolaget ( IFC) 

Internationella finansieringsbolaget, som upprättades 1956, är vid sidan av 
IBRD och IDA den tredje delen av världsbanksgruppen. IFC:s syfte är att 
främja ekonomisk utveckling i u-länder genom att. tillsammans med privat 
kapital, medverka till upprättande och expansion av privata företag i 
u-länder. 

För medlemskap i IFC krävs att man är medlem i Världsbanken (IBRD). 
IFC har 128 medlemsländer. Guvernörs- och direktörsstyrelserna är de
samma för IFC som för Världsbanken och IDA. Världsbankens chef 
fungerar som ordförande i IFC:s direktörsstyrelse. Verksamheten leds av 
en verkställande vicepresident, f. n. engelsmannen Sir William Ryrie. An-
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takt anställda uppgår till niislan 500. Kösträtten iir liksom i Världsbankcn 
vägd i fiirhiillandc till andelen tecknat k:ipit<11. 

Efter beslut i december 1~85 om en fiinluhhling av lFC:s kapilal till 
LJ miljarder dollar uppgiir det av rm:dlemsländcrna per 30 juni 1986 tcck-
11adl! kapitalet till 880 mil.i. dullar. Tidsfristen för tecknande av kapital 
utlöper först år 1990. Sveriges kapitalandd uppgår till 8,6 milj. dollar eller 
1.43 %. Förutom av kapitalet finansieras IFC:s verksamhet genom acku
mulerade vinster och lån från 18 RD. 

IFC:s investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktie
teckning och långfristiga lån. lnvcsteringsobjekten skall enligt stadgan 
vara privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall ha 
"privat karaktär" och inte vara regeringskontrollerat. Varje investering 
måste uppfylla de två grundläggande kraven att bidra till utvecklingen av 
ekonomin i mollagarlamkt samt att med hiig s:mnolikhet varn vinstgi
vande. 

IFC:s investeringar under verksamhetsåret 1985/86 uppgick till 
I 156 milj. dollar (motsvarande omkring 8 miljarder kr.). Oetta bdopp ut
gjorde drygt 30 Cfc, uv de totala kostnaderna för de investeringar, i vilka lFC 
deltog. Resterande medel kom Mm andra finunsieringskällor. i första hund 
privata banker. 

IFC:s totala investeringar t. o. m. verksamhetsåret 1985/86 uppgår till 
8,3 miljarder dollar (motsvarande drygt 50 miljarder kr.). De fyra största 
låntagarländerna i IFC är Brasilien, Mexico, Jugoslavien och Indien. 

Någon motsvarighet till IFC finns inte i Afrikanska resp. Asiatiska 
utvecklingsbanken. AsDB har emdlertid 1983 beslutat att i begränsad 
omfattning göra investeringar med ;~iskvilligt kapital inom ramen för den 
ordinarie utlåningen. Medel härför erhålles genom årliga avsättningar om 
5 milj. dollar från bunkens vinst. Riktlinjerna följer i stort sett vad som 
gäller för IFC:s verksamhet. Till skillnad från IFC kan AsDB också erbju
da riskvilligt kapital indirekt via exis·:erande nationella finansicringsinstitu
tioner. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Den internationella jordbruksutvccklingsfonden (IFADJ är ett FN-organ 
och upprättades 1977 efter en rekommendation från världslivsmedclskon
ferensen L 974. IF AD:s uppgift är att stödja projekt och utvecklingspro
gram för livsmcdclsproduktion och livsmedelshantering i u-länderna. I 
synnerhet uppmärksammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist 
och u-länder med goda förutsättni1"gar att öka livsmcdelsproduktionen. 

Särskild vikt skall läggas vid näringsstan<lard och livsvillkor för <le fatti

gaste befolkningsgrupperna. 

l/erk.rnmhet 

Under åren 1978-85 beviljade IFAD 177 lån till 87 länder på sammanlagt 
omkring I 808 milj. SDR (Special Drawing rights). 67 % av lånen gavs på 

synnerligen mjuka villkor till de fatti:saste u-länderna. Räntan på dessa lån 
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är I % och amorteringstiden femtio år. varav de första tio åren är amorte

ringsfria. Av de lån som har givits på de mest gynnsamma villkoren har 

huvuddelen gått till länder med en per capita-inkomst på 520 dollar eller 

mindre i 1985 års priser. Omkring 40 % av IF AD:s resurser gick till 

kategorin minst utvecklade länder. Av de totala resurserna har ungefär 

40 % gått till asiatiska u-Hinder, 28 % till afrikanska, 14 % till latinameri

kanska länder och 17 ,5 % till länder i Mellanöstern och Nordafrika. Ut

över lån förekommer även ett visst tekniskt bistånd som hittills uppgått till 

ca 90 milj. dollar. Av IFAD:s projekt har 95 utarbetats av fonden, medan 

övriga 82 genomförts i samarbete med andra internationella utvecklingsor

gan främst världsbanksorganet IDA. 

Organisation 

IF AD:s medlemsländer - f. n. 139 - är indelade i tre kategorier: OECD

länder, OPEC-länder och mottagarländer. Samtliga länder ingår i en sty

rande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgivande 

kategorierna fördelas rösträtten i huvudsak i relation. till bidragsandel. 

IFAD:s styrelse består av 18 medlemmar, sex från varje kategori. Sty

relsen väljs för tre år. Finland är fr. o. m. 1987 ordinarie styrelsemedlem 

för de nordiska länderna. Sekretariatet. som har knappt 200 anställda, leds 

av Idriss Jazairy, Algeriet. 

Finansiering 

Fonden hade för sin första verksamhets period ( 1977- 1981) I 061 milj. dol

lar till sitt förfogande, varav 57 % kom från OECD-länderna och 43 % från 

OPEC-länderna. Sveriges bidrag uppgick till sammanlagt 115 milj. kr. Det

ta utgjorde 2,5 % av den totala summan. 

En första påfyllnad om l 100 milj. dollar för treårsperioden 1981-83 

trädde i kraft i juni 1982. OECD-ländernas bidrag under påfyllnaden var 
620 milj. dollar, OPEC-ländernas 450 milj. dollar medan övriga u-länder 
svarade för 30 milj. dollar. Sverige bidrog under perioden med 
148,3 milj. kr. vilket är 3,1 % av det totala påfyllnadsbeloppet. 

Inbetalningen till den första påfyllnaden gick långsammare än väntat och 

IF AD har därför tvingats att skära ned utlåningen alltsedan 1981. 

I januari 1986 nåddes en överenskommelse om den andra påfyllnaden för 
perioden 1985-87. Den uppgår till 460 milj. dollar (motsvarande drygt 

3 miljarder kr.) varav OECD-länderna svarar för 276 milj. dollar och 

OPEC-länderna för 184 milj. dollar. Därmed har bördefördelningen mellan 

de båda bidragsgivande kategorierna ändrats från 58-42 % till 60-40 %. 
Sveriges andel av påfyllnaden är densamma som vid den första påfyllna

den. Den motsvarar därmed 117 ,3 milj. kr. De två första års bidragen har 

redan utbetalats. De uppgår till totalt 76,3 milj. kr. Som en följd av Afrikas 

svåra situation har IF AD utarbetat ett särskilt program för länder i Afrika 

söder om Sahara, vilka drabbats av torka och ökenutbredning. Program

met syftar till att förbättrajodbruksproduktionen genom att främja traditio

nella grödor. förbättra småskaliga bevattningsanläggningar och vidta miljö-
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vårdande åtgärder. Målet är att uppnå en finansiering om 300 milj. dollar 
(motsvarande omkring 2 miljarder kr.) för perioden 1986-88. 

Sverige har utfäst 80 milj. kr. för hela perioden, varav 26 milj. kr. redan 
utbetalats. 
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Internationellt livsmedelsbistånd 

FN:s/FAO:s världslivsmedelsprogram (WFP) 

Under årtiondena efter andra världskriget använde vissa länder, främst 

USA. sina stora spannmålsöverskott för bilateral livsmedelshjälp, i vida 
större omfattning än för närvarande. Efterhand växte krav fram på ett 

internationellt komplement till den bilaterala hjälpen. År 1963 inrättades 

WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp, underställd FN och 

FAO. 

Verksamhet 

WFP lämnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutvecklings
projekt, där matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbeten, 

s. k. food-for-work. WFP ger också hjälp till från näringssynpunkt särskilt 
behövande grupper, t. ex. kvinnor, spädbarn, skolbarn och flyktingar. 

Vidare används ca 25 % av WFP:s totala resurser för katastrofbistånd. 
Verksamheten är inriktad på de fattigaste u-länderna, som mottar ca 

80 % av WFP:s utvecklingshjälp. 

Organisation 

WFP:s styrande organ är Committee on Food Aid Policies and Pro
grammes (CFA), som består av 30 medlemsländer, varav hälften u-länder. 

Kommitten sammanträder två gånger per år i Rom, där WFP har sitt 
högkvarter. Sverige är medlem av kommitten åren 1987-1989. CF A skall, 

utöver sin styrelsefunktion för WFP. vara ett forum för debatt och ge 
rekommendationer om biståndsmetoder och biståndspolitik på livsmedels
området. I 87 mottagarländer finns omkring 250 WFP-handläggare och 

drygt 700 lokalt anställda. Vid huvudkontoret i Rom arbetar sammanlagt 
omkring 260 personer. Chef för programmet är för närvarande James C. 
Ingram. Australien. 

Finansiering 

WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels i form av livsmedel, dels i form 
av penningbidrag avsedda att täcka kostnader för administration, frakter 

och försäkringar. 
Bidragen till WFP har ökat från några tiotal miljoner dollar per år under 

de första åren till 770 milj. dollar för tvåårsperioden 1981-82. Bidragsmå

let för WFP:s reguljära resurser sattes till 1350 milj. dollar för perioden 
1985-86. Detta mål beräknas emellertid inte komma att uppnås tillfullo. 

Bidragsmålet för perioden 1987-88 är 1400 milj. dollar (motsvarande 

drygt 9 miljarder kr.). 

Därtill kommer bidragen, vilka redovisas närmare nedan, till det interna

tionella beredskapslagrct av livsmedel för katastrofinsatser (International 

Emergency Food Reserve - IEFR). Slutligen kanaliserades en mindre del 
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av de spannmålsgåvor som omfattas av livsmedelshjälpskonventioncn 

(Food Aid Convention - FACJ genom WFP. 

WFP förmedlar alltmer bilateral livsmcdelshjälp. Inte minst utnyttjas 

WFP i s. k. triangelaffärer, där ett ;~ivarland begär WFP:s hjälp att köpa 

upp livsmedel i ett u-land för gåva till ett annat, ofta närbeläget, mottagar

land. 1985 förmedlade WFP 517 000 ton bilateral livsmedelshjälp till ett 

värde av 136 milj. dollar. 

Sammantaget har WFP sedan 19:l2 årligen levererat ca 2 miljoner ton 

livsmedel. dvs. mellan 20 och 25 % av den globala livsmedelshjälpen. Av 

dessa 2 miljoner föll år 1985 56 % på WFP:s reguljära program, 32 % på 

IEFR och 11 % på livsmedelssändningar för bilaterala givare och andra 

FN-organ. 

1985 uppgick kontantbidragen till 189 milj. dollar, varav 128 milj. dollar 

avsåg bidrag till WFP:s reguljära program. Huvuddelen av dessa medel 

förbrukades för transportkostnader. 

Under bidrags perioden 1985-86 har Sverige lämnat ett årligt reguljärt 

bidrag på 78 milj. kr. Den svenska andelen av de reguljära WFP-medlen 

uppgår under denna period till ca 3 %. De största bidragsgivarna är USA 

och Canada. Det svenska bidraget :ir till två tredjedelar bundet till upp

handling i Sverige. Bland erbjudna svenska livsmedel har WFP på senare 

år nästan uteslutande valt leveranser av vegetabilisk olja. (1985/86 levere

rades ca 7 200 ton). Därutöver har Sverige under de senaste budgetåren 

ställt medel till WFP:s förfogande <n milj. kr. budgetåret 1986/87) för att 

täcka vissa kostnader för komple!.terande utrustning i samband med 

WFP-projekt. Dessa bidrag har till största delen använts för upphandling 

av transportmedel i Sverige. 

1986 års konvention om livsmi:!delshjälp (FAC) 

Konventionen om livsmedelshjälp (f.Jod Aid Convention - FACJ är en del 

av det gällande internationella veteavtalet. Konventionen tillkom för att 

komplettera detta avtal med ett bidrag till u-ländernas livsmedelstrygghet 

genom en särskild biståndskonvention med åtaganden om livsmedelshjälp. 

Den tidigare överenskommelsen (från 1980) förlängdes i flera omgångar 

men har nu ersatts av 1986 års konvention som löper på tre år. 

Syftet med 1986 års konvention är liksom tidigare att bidra till att nå det 

mål på 10 miljoner ton spannmålsbistånd per år. som uppställdes av 1974 

års världslivsmedelskonferens. 

Finansiering 

De l2 medlemmarna (varav EG är 1~n) har åtagit sig att under l986 års 

konvention leverera sammanlagt 7,6 miljoner ton per år. De största ande

larna faller på USA (44700001on). EG ll670000ton), Canada 

(600000 ton), Australien (400000 ton I och Japan (300000 ton). Sverige har 

utfäst ett årligt bidrag motsvarande 41) 000 ton. 

Bidragen utgår i form av spannmål. inkl. ris. eller kontantbidrag, omräk

nade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker som gåva eller som 

förmånlig kredit, bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestämmande. 
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Det svenska bidraget kanaliseras i sin helhet genom WFP. som även får 

ett fraktbidrag. 

Styrande organ 

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen upp
rättad kommitte för Iivsmedelshjälp (Food Aid Committee) är ansvariga 
för konventionens tillämpning. Alla tolv medlemmarna ingår i kommitten. 

Internationella beredskapslagret av livsmedel för 
katastrofinsatser (IEFR) 

FN :s generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution, 
vari medlemsländerna uppmanas att ställa pengar eller livsmedel till 
WFP: s förfogande för katastrofinsatser i u-ländcr. Målet sattes vid en 
reserv på minst 500 000 ton spannmål. Det internationella beredskapslagret 
OEFRJ upprättades 1976. Sedan 1978 har bcredskapslagret en mera perma
nent karaktär med årliga påfyllnader. 

Finansiering 

Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder åtar sig att hålla en 
viss kvantitet livsmedel i lager som med kort varsel kan användas i kata
strofinsatser. 1985 uppgick bidragen från 29 länder till 825100 ton livsme
del. vilket motsvarade ett beräknat värde, inkl. frakter, av 227 milj. dollar. 
90 % av dessa bidrag kanaliserades genom WFP. 

Sverige var en av initiativtagarna till IEFR och har stött lagret sedan 
dess tillkomst. Det svenska åtagandet utgjordes budgetåret 1985/86 av 
40 000 ton svenskt vete eller vetemjöl, 2 500 ton matolja samt bidrag för att 
täcka fraktkostnaderna. Sveriges bidrag ställs till WFP:s förfogande. 
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Övriga organisationer 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 

Syfte och verksamhet 

FN :s flyktingkommissarie började sin verksamhet 1951. UNHCR:s uppgift 
är att ge rättsligt skydd och bistånd åt flyktingar och åt människor som 
befinner sig i en likartad situation. En stor del av UNHCR:s arbete är 
inriktat på att genom internationella avtal och nationell lagstiftning främja 
flyktingars rättigheter, samt att övenaka att dessa tillämpas av de enskilda 
staterna. 

Som en följd av kraftigt ökade flyktingströmmar världen runt, i synner
het mellan u-länder, sedan mitten av 1970-talet har UNHCR:s verksamhet 
haft en mycket snabb tillväxt och kommit att domineras av stora bistånds
program. 

I en akut massflyktingsituation sök~r UNHCR i första hand tillhandahål
la hjälp för överlevnad i form av livsmedel, tält och filtar. Hjälpen kan vid 
behov utvidgas till att omfatta i för~ta hand bostäder, vattenförsörjning, 
hälsovård, utbildning samt utrustning för viss självförsörjning. Redan på 
ett tidigt stadium söker UNHCR finna varaktiga lösningar för flyktingarna. 
Frivillig repatriering anses vara den bästa lösningen. Alternativt kan lokal 
integration i regionen och omplacering i tredje land komma ifråga. Under 
1980-talet har tlyktingsituationer kommit att permanentas och därmed tagit 
i anspråk en stor del av UNHCR:~; resurser för bistånd. Förutom sitt 
reguljära program bistår UNHCR, på generalförsamlingens uppdrag, flyk
tingar efter återkomsten till hemlandet eller hjälper människor som av 
skilda orsaker är hemlösa i sitt eget land. Under 1985 och 1986 har 
UNHCR därtill bistått ett stort antal hemlösa i torkdrabbade länder bl. a. 
på Afrikas horn och i Sudan. 

Organisation 

UNHCR:s verksamhet granskas av en rådgivande kommitte, den s. k. 
exekutivkommitten. Kommitten har 41 medlemmar. Sverige är medlem 
sedan 1958. 

Kommitten sammanträder en gång per år i Geneve där flyktingkommis
sarien har sitt säte. Därutöver äger informella möten med den rådgivande 
kommitten rum två gånger per år. Detta sker för att medlemsländerna 
löpande skall få insyn i UNHCR:s verksamhet. 

Finansiering 

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag me
dan kostnaderna för sekretariatet i Geneve inkl. fältkontoren, för närva
rande ca I 600 personer, till l.!n dryg tjärdedel bestrids via FN :s ordinarie 

budget. 

UNHCR:s verksamhet växte explosionsartat under senare delen av 
1970-talet. 1975 uppgick totala budgeten för såväl reguljära som särskilda 
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program till 69 milj. dollar och 1980 till 497 milj. dollar. 1986 års utgifter 

beräknas till totalt 450 milj. dollar. Den reguljära budgeten för 1987 har av 
exekutivkommitten fastställts till 360 milj. dollar (motsvarande drygt 
2 miljarder kr.). Till detta kommer utgifter för de särskilda programmen, 

för bl. a. hemvändande flyktingar. 
De största bidragsgivarna 1986, räknat i absoluta tal, är USA, EG, 

Japan, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, Italien och Sverige. 
Räknat per capita är Sverige den fjärde störste bidragsgivaren. Sveriges 

reguljära bidrag under budgetåret 1985/86 (verksamhetsåret 1986) uppgick 

till 75 milj. kr. Därutöver gavs omfattande extra bidrag från bl. a. anslags
posten Katastrofer m. m. inom det bilaterala anslaget och anslagsposten 

Övriga multilaterala bidrag. Sveriges reguljära bidrag för budgetåret 
1986/87 (verksamhetsåret 1987) uppgår till 90 milj. kr. 

Liksom de flesta andra organisationer inom FN-systemet har UNHCR 
svårt att nå de fastställda bidragsmålen. På grund av bl. a. torkkatastrofen 
i Afrika har UNHCR 1985 och 1986 haft stora problem att finansiera sina 
program. Ett annat problem är en ökad specialdestinering av bidrag vilket 
har minskat flyktingkommissariens möjligheter att på ett rationellt sätt 
fördela resurserna mellan de olika flyktinggrupperna. 

FN:s hjälpprogram för Palestinatlyktingar (UNRWA) 

FN:s hjälpprogram för Palestinatlyktingar började sin verksamhet 1950. 
UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palestina vid staten Israels 
tillkomst samt de som blev flyktingar efter junikriget 1967. I dag är ca 2,1 
miljoner palestinier registrerade som flyktingar hos UNRWA. Ungefär en 
tredjedel av dessa befinner sig i läger i Jordanien, Libanon, Syrien samt i 
Gaza-remsan och på Västbanken. 

Verksamhet 

Programmet för Palestinaflyktingar avser utbildning, hälsovård och livs
medelshjälp. Genom utbildningsprogrammet, vilket omfattar två tredjede
lar av budgeten. utbildas drygt 350 000 palestinska barn i 635 skolor. 
Omkring I 0 000 lärare, nästan samtliga palestinska flyktingar, arbetar inom 
utbildningsprogrammet. 

Organisation 

UNRW A:s chef, med titel generalkommissarie, rapporterar varje år till 
generalförsamlingen om organisationens verksamhet. I november 1985 
tillträdde italienaren Giorgio Giacomelli som ny generalkommissarie efter 
svensken Olof Rydbcck. En rådgivande kommitte finns för planering av 
organisationens verksamhet. 
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Finansiering 

J 986 års budget planerades till 194 milj. dollar. en minskning jämfört med 
föregående år. Anledningen härtill år att UNRW A 1986 introducerat ett 
nytt budgetsystem som innebär att det belopp som budgeteras är ett 
absolut minimum för genomförande av planerade insatser. Nedskärningar i 
denna budget skulle leda till allvarliga konsekvenser för UNRWA:s pro
gram. För 1987 förutses en budget pf1 200 milj. dollar (motsvarande drygt 
I miljard kr.). 

De största bidragsgivarna till UNRWA är USA, EG, Japan och Sverige. 
Det svenska bidraget för budgetåret 1986/87 (verksamhetsåret 1986) upp
går till 70 miU. kr. 

Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPFl 

Familjeplanering har i många länder startats genom initiativ av frivilliga 
organisationer. Internationella familjeplaneringsfederationen (lntcrnatio
nal Planned Parenthood Federation, IPPF) är den enda världsomspän
nande frivilligorganisationen för famiUeplanering och ansvarigt föräldra
skap. lPPF har lokala medlemsorganisationer i över 100 länder. 

Verksamhet 

Det övergripande målet för IPPF:s verksamhet är att främja familjeplane
ring och ansvarigt föräldraskap, dvs. människors rätt att själva besluta om 
hur många barn de vill ha och när de skall födas. Federationen verkar för 
att öka medvetenheten om befolkningsfrågans betydelse och för att den 
beaktas i nationella och internationella utvecklingsplaner. I u-länderna 
satsar lPPF på att utveckla och förbättra tillgången på familjeplanerings
service. Särskilda ansträngningar görs för att förändra attityderna hos 
männen. Genom att vidga samarbetet med andra organisationer, enskilda 
såväl som olika FN-organ. söker lPPF skapa en bredare förankring för sin 
verksamhet. En ökad satsning i Afrika har inletts. Federationen samarbe
tar nära med WHO i frågor som rör sexualundervisning, nutrition och 
familjeplaneringsservice inom ramen för mödra- och barnavård. Under 
1985 har ett samarbete inletts med UNICEF som länkar familjeplanering 
till UNICEF:s barnöverlevnadsprogram. 

Organisation 

Representanter för samtliga medlemsorganisationer sammankallas vart 

tredje år till den s. k. medlemsförsamlingen. Då fastställs en arbetsplan för 

tre år framåt. Ansvaret för verksamheten i övrigt ligger på styrelsen. 
Central Council. som består av repre~·.entanter för med\emsorganisationer

na. s. k. volontärer, valda på regional basis. 
Generalsekreterare är sedan 1984 Bradman Weerakoon, Sri Lanka. Fe

derationens sekretariat är beläget i London. 
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Finansiering 

IPPF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, 

organisationer och privata bidragsgivare. Därtill kommer s. k. lokala in

komster från medlemsavgifter, försäljning av preventivmedel och bidrag 

från statliga och privata källor vilka direkt tillfaller medlemsorganisatio-

nerna. 
De frivilliga bidragen från regeringar m. m. uppgick under 1985 till 

sammanlagt 44,8 milj. dollar, större delen (37 ,5 milj. dollar) från ett tiotal 

regeringar. Japan, Sverige, Canada, Storbritannien och Norge var de 

största bidragsgivarna. USA:s beslut 1985 att inte ge fortsatt bidrag till ' 

IPPF har föranlett nedskärningar både av programverksamheten och sek

retariatet. Indragningen av det amerikanska bidraget är en följd av USA:s 

nya riktlinjer för befolkningsbistånd som bl. a. stipulerar att bidrag inte 
utgår till frivilligorganisationer som utför eller aktivt förespråkar aborter 
som en familjeplaneringsmetod. IPPf':s uppfattning i frågan är att de lokala 
familjeplaneringsföreningarna. i länder där aborter är lagliga, själva får 
avgöra om de vill stödja abortrelatera<! verksamhet. 

Det svenska bidraget för budgetåret 1986/87 uppgår till 75 milj. kr. Enligt 

avtal med IPPF skall 10 % därav användas för särskilda ändamål som 

projekt för kvinnors utveckling, förbättrad mödra- och barnavård, ung

domsprojekt och integrering av familjeplanering i den lokala hälsovården. 

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) 

UNCTADfGATT:s internationella handelscentrum (ITC) bildades 1964. 

Dess syfte är bl. a. att främja u-ländernas export genom medverkan i 
marknadsundersökningar, utveckling av nya produkter, marknadsföring 

och uppbyggnad av nya institutioner för export. Även importrelaterade 
projekt förekommer. I enlighet med nordiska rekommendationer har ITC i 

ökande grad uppmärksammat de minst utvecklade ländernas behov. 

Or!(tlllisativn 

Riktlinjerna för ITC:s verksamhet fastställs av de beslutande organen i 
UNCTAD och GATT på grundval av rekommendationer från en rådgivan
de grupp (Joint Advisory Group on ITCJ, i vilken representanter för alla 

medlemsländer deltar. 
För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve med 

ca 250 anställda. vartill kommer ca 600 experter i ITC:s samarbetsländer. 

Sedan maj 1981 är svensken Göran Engblom exekutivdirektör för ITC. 

Finansiering 

ITC:s sammanlagda utbetalningar för verksamhetsåret 1985 uppgick till 

25.5 milj. dollar. ITC:s tekniska samarbetsprogram finansieras genom 
UN DP-bidrag och frivilliga bidrag. Sverige är den störste enskilde bidrags

givaren. Det svenska bidraget uppgår budgetåret 1986/87 till 14 milj. kr, 

varav I milj. kr. till ITC:s råvaruprogram. Dessutom samarbetar Sverige 
med ITC inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Angolas ekonomiska och sociala situation är, trots landets betydande 
utvecklingspotential, fortsatt besvärlig. En viktig faktor i sammanhanget 
är Sydafrikas interventioner, med bl. a. stöd till rebellrörelsen UNIT A, 

regelrätta invasioner i södra Angola och andra militära aktioner. Sabota
geaktioner har lett till att transport- och kommunikationsleder brutits 
sönder samt produktion och distribution inom jordbruk och industri för
svårats. Resurskrävande militära motoffensiver och upprensningsaktioner 
har av regeringens styrkor genomförts bl. a. mot UNIT A-baser i södra 

Angola. 
Landets ekonomiska läge förbättrades något under 1985. Under 1986 

försämrades emellertid situationen åter drastiskt. Prisfallet på Angolas 

viktigaste exportprodukt olja har reducerat inkomsterna och USA:s beslut 
att liksom Sydafrika stödja UNIT A har fått som konsekvens att våldet i 
Angola ökat och stora resurser har måst avsättas till försvaret. 

Regeringspartiets olika beslut om effektivisering av ekonomin har inte i 
någon större utsträckning kunnat genomföras, vilket är en direkt följd av 
den militära destabilisering och de ekonomiska sabotageaktioner UNI
T A-rebellerna utfört. På grund av den ekonomiska nedgången och krigssi
tuationen i landet är åtskilliga basvaror ransonerade. 

Angola får betydande stöd från östländer men strävar med viss framgång 
efter att vidga sina samarbetskontakter med olika västliga i-länder och 

övriga Afrika. 
Ett problem för landet är att ca 600 000 angolaner till föijd av Sydafrikas 

och UNIT A:s terroraktioner tvingas leva som flyktingar i sitt eget land. 
Enligt en bedömning av FN tillhör Angola den grupp länder i Afrika som är 
i störst behov av katastrofbistånd. 

Sveriges bistånd 

Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna. FN och lnternatio
nella röda korset är andra stora givart:. 

Svenskt stöd till befrielserörelsen MPLA inleddes år 1971. Efter Ango
las självständighet 1975 lämnades stöd från Sverige i form av katastrofbi
stånd. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet inleddes 1979. Inklusive stö
det till MPLA under tiden före självständigheten uppgår de svenska bi
ståndsbetalningarna till Angola t. o. m. 1985/86 till drygt 830 milj. kr. 

Det svenska biståndet är på grund av det besvärliga säkerhetsläget 
geografiskt koncentrerat till området kring Luanda och kusten norr därom. 
De stora transport- och distributionssvårigheterna innebär att utvecklings
samarbctct även i fortsättningen måste ha en sådan geografisk begräns
ning. Biståndet omfattar stöd till fiske- och hälsosektorerna, importstöd 
samt en personal- och konsultfond. Bristen på utbildad och erfaren perso
nal är stor, främst inom tekniska områden. Transportsektorn har erhållit 
bidrag genom importstödet. 

Genom det svenska samarbetet främjas i första hand de biståndspoli
tiska målen resurstillväxt och ökat ekonomiskt oberoende. Hälsostödet 
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bidrar till att motverka en ytterligare försämring av befolkningens sociala 
villkor och har sedan 1986 fått en klarare inriktning på primärhälsovård. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell: 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 
Fördelning 

Fiskeriundersökningar 
Kustnära fiske 
Fiskeskola 
Hälsovård 
Importstöd 
Importutbildning !I'I'Cl 
Landsbygdselektrifiering 1Dembos1 
Personal- och konsultfond 
Fältarbetarbostäder 
Transportsektorn 

Summa 
Utgående reservation 

l985/8(i 1986/87 

115 
69 

184 

125 
38 

163 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

13 9 
10 14 
21 31 
10 :12 
72 32 

2 3 
2 ll 
2 8 

1'I 0 
2 

146 142 
38 21 

Importstöd och stöd till landsbygdsdektrifiering 

Importstödet har utgjort den största komponenten i biståndet. Det är 
inriktat på inköp av reservdelar och kompletterande utrustning inom ener
gi- och transportsektorerna. En del av importstödet har tillsammans med 
katastrofbistånd använts för inköp av utsäde och jordbruksutrustning till 
småbrukare i södra Angola. En annan del har använts för delfinansiering 
av ett projekt för elektrifiering på landsbygden (Dembosl. 

Kustniira fiske och fiskeriundersökningar 

Stöd lämnas till kustnära fiske och fiskeriundersökningar. Stödet till det 
kustnära fisket omfattar bl. a. utbildning, inköp av båtar och utrustning till 
fiskeföreningar, organisation och underhåll. Målet med stödet är att ök.a 
fångsterna för egen konsumtion och för försiiijning. Syftet med stödet till 
fiskeriundersökningar är att förbättra Angolas förmåga att rationellt utnytt
ja och skydda sina fiskeresurser. sv,~rige bidrar med besättning till forsk

ningsfartyget Goa, forskningsrådgiv<cre och utrustning. 

Fiske skola 

Stödet till en fiskeskola i Cacuaco norr om Luanda syftar till att utbilda 
angolansk personal för fiskeflottan. Skolans permanenta lokaler med plats 
för 300 elever togs i bruk under 1986. Det svenska stödet omfattar byggna
der, personalbistånd och utrustning. 
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Hälsovård 

I början av 1986 har stöd påbörjats till nya program inom primärhälsovår
den - koncentrerade till utbildning, läkemedelsinsatser och hälsoupplys
ning. 

Personal- och konsultfond 

Fonden har utnyttjats bl. a. för personal från Portugal och Sverige inom 
sektorerna undervisning, energi och industri. 

Övrigt 

Ett allvarligt utvecklingshinder i Angola är bristen på utbildad personal. 
Behovet av personalbistånd inom samarbetssektorerna är därför stort. 
Genom uppförande av fältarbetarbostäder har personalbiståndet kunnat 
ökas. Bostäderna har tagits i bruk under 1986. 

För att stärka Angolas upphandlingskapacitet stöds genom SIDA och 
ITC en insats avseende importhanteringen i landet. 

Bistånd utanför /andramen 

Katastrofbistånd har lämnats för att lindra den svåra situationen i landet. 
Det har använts bl. a. till inköp och distribution av livsmedel och andra 
basvaror. Fraktbidrag har utgått till enskilda organisationer för klädtrans
porter till Angola. 

Genom BlTS har stöd lämnats i form av u-krediter hl. a. inom energisek
torn (Dembos). Med finansiering från SWEDFUND har studerats ett pro
jekt som avser reparation av ett småbåts varv. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Bangladesh som sedan 1982 haft en militärregim återgick under 1986 till 

civilt styre. Landets parlament öppnades efter att val genomförts om än 

under oroligheter och anklagelser om valfusk. Under hösten hölls även 

presidentval. 

Det ekonomiska läget förbättrades något under 1985/86. Trots svåra 

översvämningar under 1985 beräknas produktionen av spannmål under 

1985/86 ha uppgått till drygt 16 miljoner ton, dvs. något högre volym än 

föregående år. Tillväxttakten i ekonomin ökade något jämfört med de 

senaste årens genomsnitt på 4 % tack vare fortsatt återhämtning inom 

andra sektorer än jordbruket. 

Sjunkande världsmarknadspriser på jute och jutevaror, som svarar för 

cirka hälften av värdet av exporten, inverkade negativt på landets export

inkomster. Detta kompenserades delvis av en fortsatt diversifiering och 

ökning av den icke-traditionella exporten, särskilt av konfektion, och 

ökade transfereringar från bangladeshiska arbetare utomlands. 

Regeringen har fortsatt att föra en restriktiv budgetpolitik i syfte att 

begränsa statsutgifterna, bl. a. genom minskade subventioner till jordbru

ket. Den tidigare expansiva kredit- och penningpolitiken har stramats åt. 
Inflationstakten har hållits på en måttlig nivå, omkring 10 %. 

Jordbruket är nyckelsektorn i Bangladeshs ekonomi och svarar för hälf

ten av BNP, tre tjärdedelar av sysselsättningen och närmare 90 % av 

exportinkomsterna. Regeringen eftersträvar självförsörjning av spannmål 

(ris och vete) och betydande satsningar har gjorts på konstbevattning, 

högavkastande sädesslag och handelsgödsel. Livsmedclsproduktionen i 

stort förblir dock huvudsakligen beroende av rådande väderlek. För att 
minska importen av spannmål krävs inte bara ständigt nya rekordskördar 

utan även en betydligt snabbare ökning av produktionen än hittills. 

Industrin svarar för ca 15 % av BNP och 10 % av sysselsättningen. 

Industrin befann sig länge i stagnation, trots försök att stimulera privat 

företagsamhet och överföra stora, tidigare statliga textil- och jutefabriker i 
privat ägo. Under de senaste åren har tillväxten inom industrin förbättrats 

påtagligt. 
Bangladeshs skuldsituation fortsätter att försämras. Växande amorte

ringar på utlandsskulden och ett i reala termer stagnerande biståndsflöde 

kommer sannolikt att leda till fortsatt press på betalningsbalansen och 
skuldkvoten som 1985/86 låg på ca 23 %. 

Bangladeshs befolkning ökar med över 2 miljoner per år, vilket bidrar 

till att allt fler blir jordlösa och att arbetslösheten förvärras. Mer än en 

fjärdedel av befolkningen beräknas vara undersysselsatt, realinkomsterna 

har sjunkit och en växande andel av befolkningen lever i absolut fattigdom. 

Bangladesh är helt beroende av biståndet, som finansierar över tre 

fjärdedelar av landets utvecklingsbudget och en stor del av importen. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh regleras av ett tvåårsavtal 

för budgetåren 1985/86-1986/87 och omfattar totalt 290 milj. kr.. varav 
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145 milj. kr. avser 1986/87. Sverige svarar för endast drygt en procent av 
det bistånd Bangladesh erhåller. Sedan det svenska biståndssamarbetet 
inleddes 1971 har ca 1,6 miljarder kr. utbetalats t. o. m. budgetåret 1985/86. 

Avsikten har länge varit att en växande andel av det svenska biståndet 
skall inriktas på att förbättra levnadsförhållandena för fattigare grupper på 
landsbygden. Under 1986/87 förutses denna biståndsandel öka till cirka två 
tredjedelar. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 145 145 
Ingående reservation 131 116 

SUITI!na 276 261 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Sysselsättning ·18 75 
Hälsovård/befolkning 32 30 
Undervisning 27 25 
Konsultfond 
lmpor ts töd, bundet 5 50 
Importstöd, obundet 4.7 25 
Infrastrukturella projekt 10 

SUITI!na 160 216 
Utgående reservation 116 45 

Reservationen vid utgången av budgetåret 1985/86 var, trots att utbetal
ningarna under året översteg landramen, mycket stor om än något mindre 
än föregående år. Reservationen hi'cnför sig främst till det bundna import
stödet, medan utbetalningarna inom projektstödet ökat kraftigt. 

Sys.fe/sättning 

Sysselsättningsprogram för offentliga arbeten av beredskapskaraktär har 
förekommit i landet sedan början av 1960-talet. I syfte att än mer inrikta 
sådana insatser på jordlösa och småbönder inledde Sverige och Bangla
desh 1982 ett samarbetsprogram för att ge sysselsättning och inkomster för 
dessa grupper. Programmet, som även stöds av Norge, omfattar anlägg
ning av vägar, broar. fördämningar. dräneringskanaler och fiskdammar. 
Aktiviteter för kvinnor ges särskild uppmärksamhet. 

Fr. o. m. l 981/82 lämnas svenskt stöd till ett program för flodreglering 

och dränering. Stödet, som samordnas med en nederländsk insats, inriktas 
på att ge jordlösa och småbönder arbete och inkomster och samtidigt höja 

livsmedelsproduktionen. 
Från 1985/86 stöder Sverige också genom jordbrukskassan Grameen 

Bank ett kreditprogram för fattiga på landsbygden. 

Hälsovård oclz befolkning 

Sverige stöder i samarbete med UNICEF ett program för inköp och 
distribution av basläkemedel och A-·1itamin till hälsostationer på landsbyg-
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den. Tillsammans med Danmark stöder Sverige även ett projekt som avser 
förbättrad distribution. användning och kvalitetskontroll av basläkemedel. 

Sverige beslutade 1985 att inte lämna fortsatt stöd till det bangladeshiska 
befolknings- och familjehälsoprojektet mot bakgrund av den brist på ba
lans mellan hälsovård och familjeplanering som Sverige liksom andra 

givare länge påtalat. Ett mindre svenskt bidrag har lämnats under 1985/86 
till en modellklinik som bedriver utbildning för familjeplanering. 

En framställning om svensk samfinansiering med UNICEF av ett vac

cinationsprogram är under beredning. 

Undervisning 

Sverige har länge givit stöd till yrkesutbildning i syfte att avhjälpa bristen 
på yrkeskunnig arbetskraft. En praktisk inriktning av utbildningen efter
strävas. Förutom ett begränsat personalbistånd har stödet bestått av ut
rustning till ett trettiotal skolor och inrättande av en yrkeslärarskola och 
under senare år även renovering av gamla undervisningslokaler. 

Från 1985/86 lämnas svenskt stöd till ett primärundervisningsprojekt, 
som bl. a. syftar till att öka intagningskapaciteten och höja kvaliteten på 
undervisningen samt särskilt bereda flickor möjlighet till skolgång. 

Importstöd 

Under 1985/86 användes obundet importstöd för upphandling av cement, 
kaligödningsämnen och zinktackor. Under det bundna importstödet avsat
tes medel för upphandling bl. a. av pappersmassa. aluminiumstänger och 
-tackor samt för s. k. infrastrukturella projekt, som avser dels rehabilite
ring av svenska ångturbiner, dels leveranser av rullager till järnvägsvagnar 

och navigationsutrustning. 

Bistånd utanför landramen 

Utanför landramen lämnas bidrag till svenska enskilda organisationer för 
deras verksamhet i Bangladesh. Verksamheten omfattar kliniker för möd
ra- och barnavård, familjeplanering, stöd till skolor och fattiga elevers 
skolgång, rehabilitering för handikappade och landsbygdsutveckling. 

Vidare Uimnas direktstöd dels till bangladeshiska organisationer för 
verksamheter som utgör komplement till insatser inom tandprogrammet. 
dels till kvinno- och andra lokala organisationer som arbetar för att förbätt

ra kvinnornas situation. 
SAREC stöder ett internationellt forskningscentrum för diarresjukdo

mar i Bangladesh. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Botswanas ekonomiska tillväxt sedan självständigheten 1966, då landet 

var ett av jordens fattigaste länder, har varit högjämfört med många andra 

u-länders, Ekonomin kännetecknas av dualismen mellan de traditionella 

och moderna sektorerna. Cirka 80 % av landets invånare är för sin försörj

ning beroende av jordbruk och boskapsskötsel. I industrisektorn syssel

sättes mindre än 10 % av befolkningen, men sektorn svarar för cirka 

hälften av BNP. 
Trots en snabb och på många områden framgångsrik utveckling är fram

tiden för Botswana starkt knuten till det politiska skeendet i Sydafrika. 

Ungefär 70 % av exportinkomsterna härrör från försäljning av diamanter 

genom det sydafrikanska diamantmonopolet. Praktiskt taget all import av 

livsmedel. drivmedel och andra förnödenheter liksom landets export av 
nötkött till EG-marknaden sker via Sydafrika. 

Botswana står nu inför en brytningstid. Den ekonomiska styrkan base

ras på inkomstkällor som i hög grad är bestämda av förhållanden utanför 

regeringens kontroll. Landet är mycket utsatt för prisfluktuationer och 
valutakursförändringar på världsmarknaden och återkommande torkkata
strofer. Den exportinriktade produktionen är dessutom övervägande base

rad på förbrukning av ändliga resurser som mineraler och fossilt grundvat

ten. En snabb befolkningsökning ställer sysselsättning och livsmedelsför

sörjning i fokus. Frågan är hur den relativt gynnsamma valutatillgången 
skall användas för att ge långsiktiga utvecklingseffekter som dels leder till 
välståndsökning för folkflertalet, dels minskar beroendet av Sydafrika. 

Botswana är en av Afrikas få demokratier med parlamentariskt flerparti

system. 

Sveriges bistånd 

Biståndssamarbetet med Botswana påbörjades år 1966. Fr. o. m. år 1971, 
då Botswana blev programland, till och med mitten av år 1986 har det 

svenska biståndet uppgått till ca 760 miij. kr. Det nuvarande avtalet om 
utvecklingssamarbete omfattar budgetåren 1986/87-1987 /88. Medelsra
men för denna period är 180 milj. kr. Sverige tillhör tillsammans med 
Världsbanken. Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien. USA och 
Norge de största biståndsgivarna. 

Det svenska biståndet syftar till att minska Botswanas beroende av 
Sydafrika och att främja ekonomisk utveckling och social utjämning. Bi

ståndet är inriktat på landsbygdens utveckling. Det är koncentrerat till 

insatser för vattenförsörjning, utbildning. distriktsutveckling och småindu

stri samt omfattar dessutom personalbistånd. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (miij. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Swnma 

Fördelning 

Undervisning 
Distriktsutveckl ing 
Vattenförsörjning 
Småindustri utveckling 
Personal- och 
konsultfond 

Swnma 
Utgående reservation 

Undervisning 

Hl85/86 1986/87 

85 90 
24 1!.l 

109 109 

Utbetalt Planerat 
l!l85/86 1!186/87 

22 25 
21 11 
23 <!9 

4 11 

20 25 
90 101 
19 8 

Undervisningstödet har främst använts till att bygga och utrusta skolor på 
landsbygden med sammanlagt ca I 700 klassrum. Andra insatser har bl. a. 
varit uppförande av lärarbostäder, ny- och utbyggnad av sekundärskolor, 
stöd till vuxenutbildning, tredjeland:;stipendiering och uppförande av bib
liotek på landsbygden. Stöd går även till läromedclsproduktion, specialun
dervisning för handikappade barn, särskild undervisning av kvinnor och 
utbyggnad av undervisningsradion. 

Distrikt sutveckling 

Programmet omfattar främst utbildr.ing av personal vid distriktsförvalt
ningarna. Syftet är att stärka den kommunala kompetensen och därmed 
möjliggöra decentralisering från centrala myndigheter. 

Inom delprogrammet för arbetsintensiva metoder har 60- 70 000 perso
ner om året fått arbete i bl. a. olika vägprojekt. Det s. k. glesbygdspro
grammet har omfattat ca 7 000 personer, främst tillhöriga sanfolket. 

Vatten.försörjning 

Programmet syftar till att förse landets byar med rent dricksvatten. Sedan 
programmets början 1971 har samtliga större byar och 337 mindre byar 
försetts med dricksvatten. Tyngdpunkten ligger på en fortsatt utbyggnad i 
de små byarna samt rehabilitering, drift och underhåll av existerande 
anläggningar. Ökade resurser använd~' för att tillgodose hälsovårdens krav. 

En hygienkampanj kommer att övergå i ett permanent hälsoupplysnings
program inom primärhälsovården. 

S måindus triu tveckling 

Programmet syftar till att utveckla producerande småföretag och skapa 
sysselsättning. Hittills har 65 företag utvecklats och 900 arbetstillfällen 
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skapats. Efter en omläggning av verksamheten från främst industribyar till 
en uppsökande och rådgivande roll liknande de svenska utvecklingsfon
derna har ett svenskt konsultföretag engagerats som skall bistå det centrala 
botswanska småindustriorganet. 

Personalbistånd 

Personalbiståndet lämnas genom sammanlagt ca 50 personer. som huvud
sakligen är verksamma inom vattenprogrammet. 

Konsultfond 

Medel ur konsultfonden har använts för studier genom svenska företag av 
bl. a. mejerihantering, vattenförekomster samt för en omfattande trafiksä
kerhetsstudie. 

Sverige stödjer Botswanas strävan att importera varor från andra länder 
än Sydafrika. Av stödet till vattenprogrammet är lO milj. kr. per år bundet 
till upphandling i Sverige. Upphandling i Sydafrika med svenska bistånds
medel får ej ske annat än i undantagsfall. 

Bistånd utanför la11dra111en 

Genom svenska bidrag på ca 50 milj. kr. från anslagsposten för regionala 
insatser har mikrovågslänkar upprättats mellan Botswana, Zimbabwe och 
Zambia. Sverige finansierar från samma anslagspost även modernisering 
av en järnväg. Forskningssamarbete stöds genom SAREC, bl. a. för forsk
ning om alternativa odlingsmetoder för småbönder. Stöd ges vidare till 
enskilda organisationer och flyktingar. De senaste svåra torkåren har 
katastrolbistånd bl. a. utgått för utrustning för vattenborrning. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Etiopien, Afrikas tredje folkrikaste stat, är inne i en svår försörjningskris. 
Befolkningstillväxten har tvingat fram ett överutnyttjande av brukbar jord. 
Ekologiska följdverkningar har medfört en gradvis sjunkande avkastning i 
anslutning till en tilltagande jordförstöring. Omfattande jordbruksarealer 
har årligen fått tagas ur bruk. Naturmiljön och befolkningens levnadsförut
sättningar har även påverkats av en samtidigt pågående avskogning. främst 
för att tillgodose behovet av bränsle. 

Regeringen har sökt lösa dessa problem, för landets mest överbefolkade 
och samtidigt hårdast katastrofdrabbade nordliga delar, genom förflyttning 
av befolkningsgrupper till odlingsbara områden i sydvästra Etiopien. Inter

nationell kritik mot folkomflyttningsprogrammet har medfört att detta tills 

vidare har avbrutits. 
Etiopiens ekonomiska läge har kraftigt försämrats de senaste åren. Tor

kan är den främsta orsaken härtill. Tillväxten har varit negativ sedan 1984 
och livsmedelsunderskottet beräknas till l ,2 miljoner ton under år 1986. 
Ett bybildningsprogram har inletts och genomförs i de delar av landet som 
inte varit katastrofdrabbade. Biståndsberoendet har ökat som en följd av 
försö1jningskrisen. 

Jordbruket svarar för hälften av landets BNP, för 90 'i'o av dess export 
och för 85 % av sysselsättningen. 

Trots en kraftigt ökande skuldtjänstkvot har Etiopiens skuldsituation 
ännu inte ingivit farhågor. 

Internationell hjälpverksamhet är för närvarande främst inriktad på ka
tastrofförebyggande och markvårdande åtgärder inom de områden som 
främst drabbats av naturförstöringen. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett tvåårigt avtal för 
budgetåren 1986/87 och 1987/88. Ramen för tvåårsavtalet är 260 milj. kr. 
Sedan det svenska biståndet inleddes under 50-talet har, fram till inneva
rande budgetår, något över I miljard kr. utbetalats. Övriga stora bistånds
givare är Världsbanksgruppen, EG, Italien och öststaterna. 

I avsikt att söka förebygga framtida katastrofer har Sverige och Etiopien 
enats om ökade insatser på markvård och skogsbruk. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.J: 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

SUJTUna 

Fördelning 

Lantbruk 
Markvård 
Skogsbruk 
Undervisning 
Hälsovård 
Vattenförsörjning 
Övrigt 

Summa 

Utgående reservation 

Lantbruk 

1985/86 1986/87 

115 
8 

l23 

130 

130 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

30 :w 
5 25 

2'! 24 
33 29 
14 () 

9 8 
8 l:i 

123 128 

2 

Det regionala stödet för integrerad landsbygdsutveckling i regionerna Arsi 
och Bale, SEAD, har fr. o. m. 1986/87 begränsats. Stödet omfattar bl. a. 
personalbistånd. En utvärdering av ::1ur programmet för bybildning kom
mer att påverka produktionen i Arsi 1ar inletts. 

Markvård/skogsbruk 

För att minska jorderosion och avskogning har ett nytt kata
strofförebyggande program inletts. Det omfattar delar av det tidigare 
skogsprogrammet. Förberedelser för ett mer omfattande och långsiktigt 
program har inletts. Insatserna för skogsbruk har varit mycket framgångs
rika. 

Unden·isning 

Större delen av landsbygdens primtrskolor har uppförts med stöd av 
svenskt bistånd. Ett utvidgat samarbete inriktat på bl. a. lärarutbildning 
och utveckling av läromedel har inktts. Inköp av skolbokspapper och 
läromedel. som leder till upphandling i Sverige, ingår. 

I Iiilsol'ård 

Stödet är koncentrerat till utbildning av hälsovårdspersonal samt personal

bistånd. En skola för hälsoassistenter byggs i Harar. 

Vi1tte 11fi.'irsörj11ing 

Vattenprogrammet i den torkdrabbad,! Hararghc-provinsen har mot bak

grund av den rådande torkan förlängts till 1988. 
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Övrigt 

Personal- och konsultfonden har i stor utsträckning utnyttjats för förvalt
ningsutbildning. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC bedriver forskningssamarbcte med den etiopiska forskningskom
missionen. Under budgetåret 1985/86 utbetalades totalt 6,2 milj. kr. Stödet 
är till stor del inriktat på lantbrukssektorn. 

För enskilda organisationers utvecklingsprojekt utbetalades budgetåret 
1985/86 8,5 milj. kr. Rädda barnen genomför en omfattande mödra- och 
barnavårdsinsats. 

De sammanlagda utbetalningarna från katastrofanslaget för insatser i 
Etiopien uppgick till 124 milj. kr. under budgetåret 1985/86. Beloppet avser 
även bidrag till Internationella rödakorskommitten och till rödakorsföre
ningarnas förbund för insatser inom ramen för ett flerstatsprogram. 

Utbetalningarna för bilaterala hjälpinsatser uppgick till 92 milj. kr. En 
större del härav har utnyttjats för livsmedelslevcranser. Den första fasen 
av ett markvårdsprojekt har finansierats. Etiopiens organ för samordning 
av katastrofinsatser, RRC, har erhållit stöd för distribution av förnöden
heter för nödlidande. 

Enskilda organisationer har under budgetåret 1985/86 erhållit stöd för 
sex insatser om sammanlagt 35 milj. kr. De största bidragen har gått till 
Lutherhjälpen för livsmedelsinsatscr, till Evangeliska Fosterlandsstiftel
sen för långsiktig rehabiliteringshjälp samt till Rädda Barnen som stöd för 
en insats för föräldralösa barn. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Guinea-Bissau befinner sig sedan flera år tillbaka i en djup ekonomisk kris. 
Exportinkomsterna räcker inte ens till för att betala oljeimporten. Den 
akuta bristen på utländsk valuta har bl. a. givit upphov till en alltmer 
kännbar bränslekris, där även industrin drabbas hårt. Den allvarliga skuld

situationen kommer sannolikt inte att kunna lösas utan omförhandlingar 
och skuldlättnader samt fortsatt bistånd. Biståndet utgör för närvarande 
20 % av BNP. Ytterligare åtstramningar, som löne- och anställningsstopp i 
den offentliga sektorn, vilket föreskrivs bl. a. av IMF, blir med hänsyn till 
det ansträngda försörjningsläget allt svårare att genomföra. Det är också 
ovisst vad åtstramningarna på sikt kommer att innebära för den politiska 

och sociala stabiliteten. 
Klyftan mellan exportinkomster och importutgifter har finansierats av 

bistånd och krediter. Inställda betalningar av räntor och amorteringar på 
utlandsskulden föranledde en kraftig minskning av flödet av krediter till 
landet, vilket resulterade i en akut finansieringskris under 1983 och 1984. 

I december 1983 inledde därför regeringen i Guinea-Bissau ett program 
för ekonomisk stabilisering. Kraftiga prishöjningar i såväl producent- som 
konsumentled har genomförts samtidigt som lönerna för statstjänstemän
nen höjts. Landets valuta, peson, devalveras fortlöpande. En omstruktu
rering sker av handeln mot ökad privatisering. En del av de avsedda 
effekterna har uppnåtts, bl. a. har jordbruksproduktionen ökat och till
gången på grönsaker och fisk förbättrats. 

Det finansiella läget har emellertid försämrats till följd av den förda 
budgetpolitiken. Detta har bidragit till fortsatt hög inflation och ökad 
skuldbörda. Skuldsituationen är allvarlig med en skuldtjänstkvot om ca 
90%. 

En regeringsombildning ägde rum i mitten av juli 1986, sedan landets 
vice president och ett antal militärer dömts till döden för delaktighet i ett 
kuppförsök och några av dem avrättats. En särskild kommission för eko
nomisk koordinering och kontroll tillsattes. Den leds av landets president. 

Jordbruket svarar för drygt hälften av BNP och för 80 % av sysselsätt
ningen. En stor del av befolkningen lever på självhushållning. Ägarfördel
ningen av jorden är jämn, vilket ger landsbygden en jämlik grundstruktur. 

Sveriges bistånd 

Sverige är tillsammans med EG och Världsbanken den största biståndsgi
varen. Sedan utvecklingssamarbetet inleddes 1975 och t. o. m. utgången 
av 1985 har 604 milj. kr. utbetalats. För budgetåret 1986/87 uppgår landra
men till 75 milj. kr. Nu gällande samarbetsavtal omfattar åren 1986-87 

med en sammanlagd ram på 140 milj. kr. Det svenska biståndet till Guinea
Bissau kännetecknas av ett omfattande projektbistånd. Prioriterade sek
torer är landsbygdsutveckling, småindustri och undervisning. Dessutom 
lämnas stöd till kustnära fiske, telekommunikationer, importstöd och en 
personal- och konsultfond. Samarbetet inriktas på utbildning, underhåll, 
samt administrativ och organisatorisk förstärkning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Sununa 

Fördelning 

Telekommunikationer 
Fiske 
Landsbygdsutveckling 
Småindustri 
Importstöd 
övrigt 

Sununa 

Utgående reservation 

Fiske 

1985/86 1986/87 

70 75 
14 23 
84 98 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

6 6 
4 8 

15 20 
20 26 

6 7 
10 Hi 
61 83 

23 15 

Fiskeprogrammet syftar till en höjning av fiskarbefolkningens Ievnadsstan
dard och ökad produktion av fiskeprotein i landet. T. o. m. budgetåret 
1985/86 har ca 38 milj. kr. utbetalats till projektet. Ökat bistånd lämnas till 
programmets icke-kommersiella verksamhet, som innefattar stöd till själv
hushållningsfiske, saltning, torkning och rökning av fisk. 

I juni 1985 fastställde den guineanska regeringen nya producent- och 
konsumentpriser på fisk, vilket gav fiskarna kraftigt höjda inkomster. I 
kombination med förbättrad service till fiskarna ledde detta snabbt till 
ökad fiskeproduktion. Det förutses att det svenska stödet kan avvecklas på 
medellång sikt. 

Importstöd 

Importstödet är på grund av landets allvarliga betalningsbalanssituation en 
viktig del av biståndet. Det används till mediciner och sjukvårdsutrustning 
samt utrustning och insatsvaror för jardbruket. För att underlätta plane
ring, upphandling och uppföljning av importstödsmedlens användning har 
en upphandlingsexpert rekryterats till handelsministeriet. 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet består av stöd till uppbyggnad och drift av ett tegel

bruk, två verkstäder, en träförädlingsindustri, ett hantverksprojekt och ett 

mindre reparationsvarv med tillhörande gjuteri. Insatserna är av småindu

strikaraktär och bygger delvis på samarbete med företag i Sverige. Indu
striministeriets kapacitet för industripolitisk planering, uppföljning och fö

retagsservice stärks genom personalbistånd. 
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Landsbygds utveckling 

Ett omfattande bistånd lämnas till ett program för landsbygdsutveckling i 
den norra delen av landet. Programmet är under genomförande. Det har 
flera delkomponenter som vattenförsörjning, stöd till kvinnor på landsbyg
den, jordbrukskrediter, rådgivnings verksamhet, byskogsbruk, hälsocen

traler och vuxenutbildning. 

Personalbistånd 

Ett 50-tal svenskrekryterade biståndsarbetare tjänstgör i landet. Förutom 
personalbistånd till projekt får Guinea-Bissau stöd till att finansiera ett 
40-tal utländska experter inom förvaltningen. 

Bistånd utanför landramen 

SWEDFUND stöder en fanerfabrik i Guinea-Bissau. Beredning pågår för 
att inkludera företaget i industriprogrammet inom landramen. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Indien har sedan mitten på 1970-talct haft en stabil tillväxt, med undantag 
för ett par år, då landet drabbats av torka. I den sjunde femårsplanen för 

1985-89 är målet en årlig BNP-tillväxt på 5 %. Utfallet under 1985/86 blev 

något lägre, omkring 4,5 %. Mindre monsunregn än normalt och en något 

långsammare tillväxt än väntat inom industrin bidrog till detta. Produk

tionen av spannmål blev något lägre än de närmast föregående årens 
rekordskördar på över 150 miljoner ton. 

Indiens export, som är starkt diversifierad, i synnerhet i förhållande till 

andra u-länders export, stagnerade under 1985/86 medan importen ökade 

kraftigt, vilket lett till växande underskott i handelsbalansen. Effekterna 

på valutareserven beräknas dock ha blivit begränsade genom bl. a. ökat 

inflöde av pengar från indiska arbetare utomlands och ökad turism. Under
skottet i bytesbalansen beräknas ha legat på en nivå under 2 % av BNP, 

vilket inte är högt för ett u-land men på sikt ett hinder för hög ekonomisk 

tillväxt. 
Tillväxtmålet i den sjunde femårsplanen förutsätter att exporten ökar 

betydligt snabbare de närmaste åren, bl. a. för att tillgodose det växande 

importbehov som krävs för ökad tillväxt inom industrin. Exporten är 

vidare en nyckelfaktor för att förhindra en ökad press på betalningsbalan

sen och en växande skuldtjänstkvot. 
Prisutvecklingen var 1985/86 fortsatt lugn och inflationstakten beräknas 

ha sjunkit till omkring 6 %. 
Jordbruket står för ca 40 % av BNP i Indien och sysselsätter ca 70 % av 

befolkningen. Rekordskördar under senare år har inneburit att Indien är 

självförsörjande på spannmål och t. o. m. producerar ett överskott. En 
förbättrad och ökad användning av konstgödsel, konstbevattning och hög

avkastande sädesslag har i hög grad bidragit till de goda skörderesultaten 

och reducerat beroendet av klimatförhållandena. 

Indiens fattiga har dock genom bristande köpkraft mycket små möjlighe
ter att tillgodogöra sig den ökade tillgången på spannmål. Över en tredjedel 
av befolkningen eller närmare 300 miljoner lever under det s. k. fattig
domsstrecket. Genom särskilda fattigdomsprogram och ökad sysselsätt
ning är målet i den sjunde femårsplanen att reducera denna andel till drygt 
en fjärdedel av befolkningen. 

Industri, gruvdrift och transporter står för ca 20 % av BNP. Vikande 
efterfrågan på indiska industriprodukter och bristande tillgång på elkraft 
och kol har lett till att tillväxten inom industrin är tämligen svag, även om 

den förbättrats under senare år. 

Indien, som har en av världens lägsta inkomster per capita, erhåller 

förhållandevis lite bistånd per person. Sverige står för en tämligen ringa del 

av det biståndet. Totalt sett spelar biståndet en begränsad roll för ekono

min. Under 80-talet har biståndsflödet minskat i reala termer och Indien 

har i ökad utsträckning tvingats lita till kommersiell upplåning. Detta 

faktum i kombination med återbetalningar av den IMF-krcdit, som ställdes 

till förfogande 1981-84 kommer att leda till att skuldtjänstkvoten, som 

ligger på ca 18 %, ökar. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet regleras av ett tvåårigt avtal för budgetåren 1985/86 
och 1986/87. Landramen för 1986/87 är 370 milj. kr. Sedan biståndet inled
des år 1953 har sammanlagt ca 3,9 miljarder kr. utbetalats t. o. m. 1985/86. 
En växande andel av det svenska biståndet, för närvarande ca 60 %, 
används för projekt och program, som är inriktade på att gynna fattiga 
grupper, främst på landsbygden. Koncentration sker samtidigt till tre hu
vudområden: skogsbruk med markvård, hälsovård och dricksvattenför
sörjning. Det allmänna importstödet har reducerats till förmån för ett 
samarbete på energiområdet med tonvikt på projekt där svenska företag 
har stort kunnande och kapacitet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 350 370 
Ingående reservation 84 126 

Sununa 434 496 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Skogsbruk med markvård 123 99 
Hälsovård 47 31 
Dricksvatten 33 45 
Importstöd, blUldet 54 50 
Energisamarbete 50 50 
övrigt 1 15 

Sununa 308 290 

Utgående reservation 126 206 

Reservationen, som ökade under 1985/86, hänför sig främst till den under 
gällande avtal utvidgade ramen för energisamarbetet, medan utbetalning
arna inom projekt- och programstödet ökat väsentligt. När energisamarbe
tet kommer igång i större skala. beräknas reservationen minska. 

Skogs- och markvård 

Samarbetet inom skogssektorn koricentreras idag till stora, långsiktiga 
projekt för sysselsättningsintensivt byskogsbruk. Projekten, som inriktas 

på den lokala befolkningens behov, förutsätter dess aktiva deltagande och 
syftar till att öka tillgången på brännved, virke och foder samt till att främja 
markvård genom trädplantering. Fleråriga byskogsinsatser pågår i Tamil 
Nadu, Orissa och Bihar. 

Sverige lämnar vidare, som komplement till byskogsprojekten, stöd till 
olika institutioner för insatser inom >kogssektorn. 
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Hälsovård 

Stöd lämnas till de nationella programmen för att bekämpa malaria, tuber
kulos (genom WHO) och lepra (genom WHO och UNICEF). Bidragen 
omfattar medicin, utrustning, utbildning och konsulttjänster. Stöd till ett 

integrerat program för barn- och mödrahälsovård beräknas kunna inledas 
under 1986/87. Vidare övervägs svenskt stöd till ett nationellt vaccina
tionsprogram, eventuellt i samverkan med UNICEF. 

Dricksvattenförsörjning 

Sverige ger ett långsiktigt stöd för att förse den indiska landsbygdsbefolk
ningen med rent dricksvatten. Stödet kanaliseras genom UNICEF dels till 
det indiska vatten- och sanitetsprogrammet, dels till ett områdesprojekt 
som bl. a. syftar till att bekämpa sjukdomen guineamask. Förutom installa
tion och underhåll av handpumpar läggs stor tonvikt vid hälsoundervisning 
och förbättrad hygien. 

Importstöd 

Importstödet har under 1985/86 utnyttjats främst för upphandling av pap
per, maskiner och annan utrustning till industrin. Från 1985/86 har import
stödet helt bundits till upphandling i Sverige. 

Energisamarhete 

För perioden 1985/86-1986/87 har 200 milj. kr. avsatts för samarbete inom 
energisektorn. Stödet, som regleras i ett energiavtal, skall främst inriktas 
på vattenkraft, kraftöverföring, energisparande, energianknutna miljöin
satser och icke-konventionella energikällor. För större insatser kan stödet 
användas för samfinansiering med BITS av u-krediter. Detta har skett i ett 
par projekt avseende kraftöverföring, varav det ena finansieras med den 
största svenska u-kredit som hittills beviljats. Några mindre insatser avse
ende bl. a. minikraftverk och reaktiv effektkompensering (för att rationali
sera produktion och distribution av elkraft) är under beredning. 

Grundvattenundersökningar 

Stödet omfattar bl. a. kartläggning av grundvattentillgångar och ett vatten
teknologicenter i delstaterna Kerala respektive Tamil Nadu. 

Undervisning utanför sko/systemet 

Sverige har sedan 1979/80 stött ett program för att barn, som inte nås av 
det allmänna primärskolesystemet, skall få lära sig att läsa och skriva. 
Stödet har omfattat inköp av papper till skolböcker och undervisningsma
terial. Ett fortsatt stöd planeras, bl. a. till utbildningscentra, särskilt för 
flickor på landsbygden. 
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Exportfrämjande 

Sverige har tidigare lämnat stöd till exportfrämjande aktiviteter genom 
lnternational Trade Centre OTC). Ett fortsatt stöd har avtalats med inrikt
ning på sysselsättnings- och inkom:;tskapande aktiviteter och koncentra
tion till ett fåtal exportprodukter. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC stöder ett projekt för svensk-indiskt forskningssamarbete om olje
växter. 

Ett 20-tal svenska enskilda organisationer erhåller stöd om sammanlagt 
ca 15 milj. kr. om året för sin verksamhet i Indien, huvudsakligen inom 
undervisning, hälsovård, jordbruk, dricksvatten och facklig utbildning. 
Vid sidan härav utgår stöd direkt till indiska kvinnoorganisationer med ca 
3 milj. kr. per år, bl. a. för att hjälpa eftersatta kvinnogrupper att organise
ra sig och nå ett visst ekonomiskt oberoende. Vidare lämnas direktstöd till 
indiska, enskilda organisationer för verksamhet som utgör komplement till 
insatser inom landprogrammet, t. ex. inom vatten och sanitet samt på 
byskogsområdet. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Kap Verde är ett starkt importberoende land. De egna exportinkomsten 
täcker endast en obetydlig del av importen. De kroniska underskotten i 
handeln gentemot utlandet har finansierats av pengar från kapverdiska 
arbetare utomlands samt av gåvobistånd och biståndskrediter. Myndighe
terna har trots det svåra försörjningsläget lyckats hålla en valutareserv 
motsvarande fyra månaders import. Svårigheterna att upprätthållajämvikt 
i betalningsbalansen har ökat markant under 1980-talet. 

Utlandsskulden har ökat och motsvarade 1982 75 % av BNP. Skuld
tjänstkvoten uppgick dock 1984 till endast 8,7 % av exportinkomsterna i 
utländsk valuta. Detta beror på att utlandsskulden består av krediter på 
gynnsamma villkor. Kap Verde är siiledes jämförelsevis kreditvärdigt och 
hade fram till 1982 inte tagit upp några rent kommersiella medelfristiga och 
långa lån. 

Till följd av att regeringen kunnat balansera ekonomin och dra nytta av 
ett stort resursinflöde från utlandet, har bruttonationalprodukten per ca
pita under de senaste åren uppvisat en fortsatt tillväxt. 

Av den totala ytan är endast 15 % odlingsbar. De strukturellt betingade 
försörjningsproblemen har ytterligare förvärrats av att landet under de 
senaste 15 åren har drabbats av en ihållande torka. Denna fortsatte även år 
1985. 

Sedan självständigheten har en tredjedel av investeringarna gjorts inom 
jordbruket. Arbetskraftsintensiva beredskapsarbeten på landsbygden har 
under flera år gett sysselsättning till 20 000 personer årligen. En jordreform 
håller på att genomföras. 

En förskjutning mot ökade indu:;triinvesteringar har ägt rum under 
1982-1985. Utveckling av en hemmamarknadsinriktad industri hämmas 
av att landet saknar råvaror för industriell produktion. energikällor av 
konventionellt slag och en tillräckligt stor hemmamarknad. En ny utveck
lingsplan för åren 1986-1990 har just utarbetats och godkänts. 

Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde regleras av ett tvåårs
avtal för åren 1985 och 1986 och omfattar totalt 95 milj. kr. Sedan det 
svenska biståndet inleddes 1975 har totalt 317 milj.kr.utbetalats t.o.m. 
budgetåret 1985/86. Biståndet domin1~ras av importstöd. Sverige är en av 
de största biståndsgivarna till Kap Yerdc och svarar för ca 10 % av det 
totala biståndet. Relativt sett har det ~;venska biståndet dock minskat i takt 
med att biståndet från Frankrike. Nederländerna, Italien, Förbundsrepu

bliken Tyskland och USA ökat. 
Medelsfördelningen framgår av föijandc tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Importstöd, obundet 
Importstöd, bundet 
Konsulttjänster 

swruna 
Utgående reservation 

Importstöd 

1985/86 1986/87 

50 55 
3 2 

53 57 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

26 30 
23 22 

2 3 
51 55 

2 2 

Det obundna importstödet har under 1985 använts till import bl. a. av 
majs. socker och trävaror. Varorna säljs till allmänheten och intäkterna 
tillförs den nationella utvecklingsfonden för att finansiera markarbeten, 
bevattningsanläggningar, vägbyggen och träd planteringar. 

Det bundna importstödet har främst använts för inköp av lastbilar, 
reservdelar, matolja, papper och byggnadsmaterial. 

Importstödet bidrar till att Kap Verde har tillräckligt med utländsk 
valuta för att klara landets importbehov. De kapverdiska myndigheterna 
har visat god kapacitet att använda importstödet på ett effektivt sätt. Av 
landramen har drygt en tredjedel använts till inköp av varor och tjänster i 
Sverige. 

Konsulttjänster 

Kap Verde har slutit avtal med svenska konsultfirmor om planerings-, 
utrednings- och inköpstjänster inom industriområdet samt byggnation och 
drift av en verkstad för tunga fordon. 

Projektering av ombyggnad av marknaden i Mindclo har bekostats av 
konsultstödsmedel. Syftet är att bevara en gammal kulturbyggnad. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC och det kapverdiska forskningsinstitutet, INIT, samarbetar inom 
geoteknologi, vattenrening och marinbiologi. Dessutom lämnas stöd till 
INIT i form av utrustning och stipendier. Rädda Barnen bedriver sedan 
1977 bl. a. ett barna- och mödravårdsprojekt. Projektet beräknas bli färdig
ställt 1987/88. Afrikagruppernas rekryteringsorganisation \ARO) har ett 
femtontal volontärer på Kap Verde. 

Swedfund har ingått avtal med Kap Verde och ett svenskt företag om 
etablering av ett företag för tillverkning av hushållsutensilier. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Kenyas ekonomi präglades under år 1985 och 1986 av en återhämtning från 

sviterna av torkan år 1984. Återhämtningen gick snabbare än beräknat tack 

vare riklig nederbörd och fördelaktig prissättning på Kenyas främsta ex

portvaror te och kaffe. BNP steg med 4,1 %, men inkomsten per capita 

förblev i stort sett oförändrad på grund av landets höga befolkningstillväxt 

på drygt 4 %. Majsproduktionen steg kraftigt och resulterade i en rekord

skörd, som tillät en export på 200000 ton. 

Betalningsbalansen uppvisade ett stort underskott 1985, vilket till stor 

del täcktes med en kredit från IMF. En ökad kortfristig upplåning under 

senare år har medfört att skuldtjänstkvoten ökat och nu överstiger 30 %. 

Utlandsskulden uppgick i början av 1985 till 46 % av BNP. 

De stigande kaffepriserna har förbättrat handels- och bytesbalanserna 

och kan, tillsammans med den starka nedgången av oljepriserna, leda till 

ett överskott i betalningsbalansen, vilket möjliggör återbetalningar till IMF 

och andra långivare. Importen tillåts ej öka i nämnvärd omfattning. Kenya 

har under året drivit en flexibel växelkurspolitik och kraftigt devalverat 

shillingen mot västvalutorna. 

För att minska oljeberoendet planeras en utbyggnad av vattenkraften. 

Ett vattenkraftverk, som är under uppförande i Kiambere vid Tanatloden, 

finansieras delvis med svenskt bistånd. 

Av Kenyas befolkning lever 85 % på landsbygden. Endast omkring en 

fjärdedel av landets yta är odlingsbar. Den ojämna jordfördelningen - en 

fjärdedel av landsbygdsbefolkningen är jordlös - försvårar produktivitets

förbättringar inom jordbruket. En fortsatt befolkningsökning i nuvarande 

omfattning innebär en fördubblad folkmängd fram till år 2000. Arbetslös

heten är hög och mindre än en femtedel av den nytillkommande arbetskraf

ten kan beredas arbete. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal för 

budgetåren 1985/86 och 1986/87. Landramen för 1986/87 uppgår till 
135 milj. kr. Sedan det svenska biståndet inleddes 1965 har 1,3 miljarder 

kr. utbetalats. De största givarna idag är Världsbanksgruppen, USA, Ja

pan, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna och 

Norge. Det svenska biståndet ligger numera under 5 % av det totala 

biståndet. 
I syfte att i ökad utsträckning nå den fattigaste delen av landsbygdsbe

folkningen kom Sverige och Kenya år 1978 överens om att koncentrera det 

svenska biståndet till jordbruk med markvård. vattenförsörjning samt häl

sovård med familjeplanering. I biståndet ingår även bundet importstöd, en 

Iandsbygdsutvecklingsfond och en personal- och konsultfond. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Jordbruk m. m. 
Vattenförsörjning 
Hälsovård och familjeplanering 
lmportstöd, bw1det 
ÖVrigt 

Summa 

Utgående reservation 

Jordbruk m. m. 

1985/86 1986/87 

130 135 
55 65 

185 200 

Utbetalt Planerat 
1985/86 Hl86/87 

21 34 
12 45 
45 58 
26 20 
16 ltl 

120 173 

65 27 

Den svenska insatsen inom jordbruksområdet är framförallt inriktad på 
markvård. Terrasseringar beräknas i dag behövas på ca I A miljoner jord
bruk. Hittills har ca 700000 småjordbruk nåtts av programmet. Huvudde
len av markvårdsinsatserna genomförs av bönderna själva. Jordbruksstö
det omfattar även ett intensivodlingsprogram för småjordbrukare samt 
uppförande av små lagringsbyggnader på landsbygden. Intensivodlings
programmet har betydelse för såväl livsmedels- som energiförsörjningen. 

Genom stöd till en landsbygdsutvccklingsfond finansieras utvecklings
projckt på by- eller distriktsnivå. 

Vattenförsörjning 

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning syftar till att ge 800 000 männi
skor tillgång till rent vatten. Det svrnska stödet är inriktat på drift och 
underhåll samt upprustning av befintliga anläggningar. 

Hälsovård 

Sverige finansierar uppförande och utrustning av 30 hälsovårdsenheter och 
tre skolor för utbildning av hälsopersonal. Samtliga anläggningar beräknas 
vara färdigbyggda 1986/87. En viktig del av programmet utgörs av barna
och mödravård med familjeplanering, forskning i förebyggande hälsovård 
samt fortbildning av hälsopersonal. Sverige stöder tillsammans med DA

NIDA ett program för distribution av basläkemedel till hälsocentraler och 

dispensärer. 

Personalfond 

Personalfonden används för konsultinsatser, stöd till datorisering av cen
tralbanken, utbildning och finansiering av såväl kenyanska som utländska 
experter utanför de svenska koncentrationssektorcrna inom biståndet. 
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Importstöd 

Importstödet har sedan 1978/79 använts för upphandling av järnvägsvag
nar, handelsgödsel och livsmedel samt för delfinansiering av gåvodelen i 
en förmånlig kredit. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1985/86 har ca 10 milj. kr. utbetalats till enskilda organi
sationers verksamhet, främst för hälsovård och undervisning. Stödet läm
nas i huvudsak genom olika missionsorganisationer. 

En biståndskredit beviljades under 1983/84 för uppförande av vatten
kraftverket vid Tana-floden- Kiambere. Sverige finansierar en del av pro
jektet, medan andra delar finansieras av Världsbanken och genom u-kre
diter från Förbundsrepubliken Tyskland. Projektet medför omfattande 
leveranser av svenska varor och tjänster. 

Genom SAREC lämnas stöd till insektsforskning och ett husdjurslabora
torium i Nairobi. 1985/86 uppgick detta stöd till 6,2 milj. kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

1985 blev ytterligare ett framgångsrikt år för jordbruket i Laos. Risproduk
tionen uppgick till 1,4 miljoner ton, vilket innebär självförsörjning. Jord
bruksproduktionen har utvecklats väl under 1980-talet och utgör en ökan

de andel av BNP, f. n. ca 62 %. Industriproduktionen är däremot mycket 
liten, 5 % av BNP, och har fallit under 1980-talet. BNP-tillväxten uppskat
tas för 1985 till 8 %. 

Laos befolkning är till övervägande del, ca 85 %, bosatt på landsbygden 
där den idkar självhushållningsjordbruk. Endast en liten andel av befolk
ningen är integrerad i den moderna ekonomin. Bristen på utbildad arbets
kraft är stor. Den bristfälliga infrastrukturen gör att landet trots sin litenhet 
är splittrat, vilket ytterligare begränsar marknaden t. ex. för industrin. 
Flertalet varor måste därför importeras, vilket gäller såväl industrivaror 
som olja och konsumtionsvaror. Exporten är begränsad till elkraft, trä
varor och vissa andra råvaror. Importen är tre gånger så stor som expor
ten, vilket betyder att såväl investeringar som offentlig konsumtion till stor 
del finansieras med bistånd. Möjligheten att öka exporten är mycket god 
på lång sikt, eftersom landet har rika outnyttjade resurser ifråga om vatten
kraft och skog. På kort sikt hotar dock en allvarlig skuldkris. 

Ekonomin präglas av betydande strukturella problem, som bl. a. tar sig 
uttryck i en hög inflation, mer än 50 % per år, och en kraftigt övervärderad 
valuta. Bidragande orsak härtill är de omfattande livsmedelssubventio
nerna och det dåliga utnyttjandet av gjorda investeringar. Vissa reformer 
av bl. a. systemet för statsanställdas löner och företagens ställning har 
dock genomförts. Kollektiviseringen av jordbruket har drivits försiktigt 
under 1980-talet. 

Förhållandet till Thailand var under 1985/86 sämre än på flera år. Nyli
gen har dock vissa tecken på förbättrade relationer synts. Handeln mellan 
länderna och transiteringen över thailändskt territorium av varor till Laos 
har försvårats av Thailand. Även svenska biståndsleveranser av bl. a. 
asfalt har drabbats. Man tvistar även om gränsdragningen. 

Flyktingströmmen har ytterligare avtagit under 1986. Dock uppgick 
antalet flyktingar under de första sju månaderna till 6000. Försöken att 
genomföra en repatriering av flyktingar går mycket långsamt. 

Sveriges bistånd 

En betydande del av Laos bruttonationalprodukt utgörs av bistånd. En 
stor del av Laos bistånd kommer från öststaterna. Sverige, jämte Japan, 
Australien och Nederländerna, tillhör de största västerländska givarlän
derna. 

Sveriges utvecklingssamarbete med Laos regleras av ett tvåårigt avtal 
för 1986/87-1987/88 på sammanlagt 140 milj. kr., varav 70 milj. kr. för var
dera budgetåret. Det långsiktiga samarbetet koncentreras till skogs- och 
transportsektorn. Importstödet avser insatsvaror för industrin. Härtill 
kommer konsulttjänster. Under senare år har diskuterats stöd till vatten
kraftverk, i syfte att öka exporten av elkraft till Thailand. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

16 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Importstöd 
Skogsbruk och träindustri 
Transport/kommunikationer/underhåll 
Kraftverk 
Konsult tj äns ter 

Summa 

Utgående reservation 

1985/86 1986/87 

65 70 
32 59 
97 129 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

10 34 
11 32 
14 16 

5 
3 3 

38 90 

59 39 

Den ökade reservationen förklaras av att inköp under importstödet förse
nats, bl. a. beroende på den thailändska blockaden, och förseningar inom 
skogsprogrammet. 

Importstöd 

Importstödet används enbart för import av bulkvaror som cement, asfalt, 
takplåt m. m. Stödet till import av konsumtionsvaror har upphört. 

Skogsbruk 

De med svenskt stöd upbyggda skogsföretagen svarar för 20-30 % av 
virkesproduktionen i landet. Avtalen om stöd till företagen löper ut i 
december 1986. Ett visst, begränsat fortsatt stöd torde komma att bli 
nödvändigt för att säkerställa prodJktionen och fortsätta dialogen om 
skogsföretagens villkor. Stöd till Laos skogsstyrelse inleddes 1980 och 
omfattar skogsinventering, yrkesutbildning, plantering samt rådgivning. 

Transporter, kommunikationer och tl.'lderhåll 

Bristfälliga kommunikationer utgör en betydande hämsko för utvecklingen 
i Laos och svenskt stöd ges därför till vägunderhåll. broar och fordon. I 
biståndet ingår även en reparations- och underhållsverkstad för i första 

hand lastfordon och entreprenadmaskiner. Kapacitetsutnyttjandet har hit

tills varit lågt. En ny insats för åren 1987-1990 syftar till att komma 

tillrätta med problemen, bl. a. genom att stärka företagsledningen och 

förbättra utbildningen. Ett långsiktigt stöd till vägsektorn förbereds genom 

en studie av Väg 13, som förbinder huvudstaden med landets södra del. 

Vattenkraft 

Diskussioner pågår med Laos om stöd till ett vattenkraftprojekt, Xeset, i 

samarbete med Asiatiska Utvecklingsbanken och Världsbankcn. Projektet 

är beroende av att avtal träffas med Thailand om försäijning av huvuddelen 

av elkraftsproduktionen. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 



LESOTHO 

Bef ollrning 
Befollrningstillväxt/år 
BNP/invänare 
Offentligt nettobistånd/person 
- totalt 1exkl. östländerl 
- Sverige 

SYDAFRIKA 

1.5 milj. 
2,5 % 
480 dollar 

544 kr. 
23 kr. 

(19841 
(198:11 
(19851 

(19841 
(1985/861 

----vig 
~noc1 

·················Jimväg 

. Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

223 



Ekonomisk och social utveckling 

Lesotho tillhör de minst utvecklade u-länderna. trots höjda inkomster 
under slutet av 1970-talet. Cirka 90 % av befolkningen är sysselsatta med 
jordbruk och boskapsskötsel och är beroende av penningöverföringar från 
lesothier som arbetar i Sydafrika. Dessa överföringar utgör ca 40 % av 
BNP. 

Den industriella verksamheten i Lesotho är alltjämt mycket obetydlig. 
Landet har få utvecklingsbara natui1illgångar, förutom en betydande po
tential för utbyggnad av vattenkraft. Jordbruk och boskapsskötsel kan 
ytterligare utvecklas och göras mer intensivt. Avsättningsproblem och 
jordförstöring försvårar emellertid en sådan utveckling. 

Lesotho är helt omgivet av Sydafrika, som därigenom lätt kan utöva 
ekonomisk utpressning. Detta bidrog bl. a. till en statskupp den 20 januari 
1986. Premiärminister Lebua Jonathan, som styrt Lesotho sedan landets 
självständighet 1966, avsattes och et< militärråd tog makten. Kungen kvar
står som statschef med vidgade politiska befogenheter. 

Sveriges bistånd 

Sveriges bistånd till Lesotho inledde~; 1967. T. o. m. budgetåret 1985/86 har 
ca 180 milj. kr. utbetalats. Nuvarande samarbetssamtal avser 1985/86 och 
1986/87 och omfattar 70 milj. kr. Utvecklingssamarbetet koncentreras till 
tre områden, nämligen markvård och skog, sysselsättningsfrämjande insat
ser med arbetsintensiva metoder för '{äg- och andra byggnadsarbeten samt 
stöd till Lesothos allmänna förvaltning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Fördelning 

Förvaltningsbistånd 
Telekommunikationer 
Markvård 
~larkanvändning 

Summa 

Arbetsintensiva anläggningsmetoder 
Undersökningar 
Skogsutbildning 

Summa 

Utgående reservation 

Förvaltnin!fsbistånd 

1985/86 1986/87 

35 35 
15 24 
50 59 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

4 10 
2 l 
l 6 
3 5 

13 8 
1 2 
2 4 

26 36 

24 23 

Förvaltningshiståndet omfattar lednings- och organisationsutvcckling, sta
tistik, fysisk planering och nyckelposter inom förvaltningen. 
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Telekommunikationer 

Telcinsatsen har bl. a. bidragit till att Lesotho inte längre behöver koppla 
sina internationella samtal via Sydafrika. Det stöd som ges för att vidmakt
hålla systemet kommer att avvecklas efter hand som utbildade lesothier 
kan ta över från svensk personal. 

Markvård 

Markvårdsprojektet bidrar till att minska markförstöring, ge brännved och 
virke samt skapa sysselsättning inom landet. Insatsen medför dessutom att 
Lesotho får hjälp med att skapa en egen skogsadministration samt en 
markvårdsenhet, som skall ge service och riktlinjer för markvårdsarbetet i 
landet. Därutöver genomför F AO för svensk räkning ett skogsutbildnings
projekt. 

Arbetsintensiva anläggningsmetoder 

Stöd har lämnats till en enhet inom arbetsministeriet för utveckling av 
arbetsintensiva metoder för väg- och brobyggen. Inom enheten upprättas 
krisplaner för sysselsättning av återvändande arbetare. Vidare bedrivs 
utbildning av förmän och tekniker. Verksamheten syftar till att minska 
beroendet av Sydafrika. 

Bistånd utanför tandramen 

Utanför landprogrammet utgår stöd från anslaget Regionala insatser till 
SADDC:s markvårdssekretariat i Maseru. Inom ramen för SADCC-samar
betet har också införskaffats ett trafikflygplan till Lesothos civila flygbo
lag. Huvudsyftet med denna insats är att ge Lesotho direkta flygförbin
delser med andra SADCC-länder. En studie avseende lagring av spannmål 
har genomförts inom ramen för katstrotbiståndet. 

En andra etapp av ett projekt för elektrifiering av landsbygden stöds nu 
med gåvobistånd från Norge och Sverige. Det svenska stödet utgår dels 
från anslagposten Regionala insatser, dels från Lesothos landram. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Moc;ambiquc har under lång tid utsatts för väpnad terror och ekonomiskt 
sabotage från Sydafrika och av därifrån stödda rebeller (RNM). Landets 
infrastruktur har slagits i spillror, och Moc;ambique befinner sig i ekono

misk kris. Den stora utvecklingspotentialen har inte kunnat omsättas i 
tillväxt och social utveckling enligt uppställda mål. Över 600000 moc;ambi
kier beräknas leva som flyktingar i sitt eget land, vilket har negativa 
konsekvenser för den redan besvärliga försörjningssituationen. Exporten 

har minskat kraftigt och landet lider därför stor brist på utländsk valuta. År 
1985 var i ekonomiskt avseende det sämsta sedan självständigheten, och 
1986 beräknas bli ännu sämre. Inkomsten per capita är bland de lägsta i 

världen. 
I sin ekonomiska politik har Moc;ambique den senaste tiden orienterat 

sig mot marknadsekonomi. bl. a. genom minskningar av statlig verksam
het och stöd till privata jordbrukare och småbönder. Regeringen har givit 
ett visst ökat utrymme för marknadspriser och andra incitament för att 
stimulera jordbruksproduktion och effektivitet i ekonomin. Strukturan
passningen har dock gått långsamt. 

Militära motoffensiver och upprensningsaktioner mot RNM-baser har 
genomförts av landets militära styrkor i samarbete med trupp från Zim
babwe. Säkerhetsproblemen har trots detta fortsatt att vara en starkt 
begränsande faktor för Moc;ambiques utvecklingssatsningar och samarbete 
med olika biståndsgivare. 

Sveriges bistånd 

Moc;ambique är starkt beroende av utländskt stöd för landets försörjning 
och ekonomiska aktivitet. Ökat stöd i form av livsmedelsbistånd och stöd 
till återuppbyggnad och upprustning av jordbruk, transporter och annan 
infrastruktur har lämnats från olika biståndsgivare, däribland USA, Itali
en, Norge, Nederländerna, öststater och Världsbanken. Den moc;ambi
kiska statsledningen strävar efter att bredda landets samarbetsrelationer i 
syfte att undvika ensidigt beroende av omvärlden. Ett växande antal 
enskilda organisationer arbetar också i landet. framför allt med katastrof
bistånd. 

Sverige är en av de mest betydande biståndsgivarna. Sedan det svenska 
bilaterala samarbetet inleddes 1975/76 har totalt ca 2 miljarder kr. utbeta
lats t. o. m. budgetåret 1985/86. Medclsramen för budgetåret 1986/87 är 
300 milj. kr. 

Målet för biståndet till Moc;ambique är att minska beroendet av den 
sydafrikanska ekonomin och ge stöd åt landets ekonomiska och sociala 
utveckling. Biståndet omfattar främst stöd till landsbygdsutveckling, livs
medclsförsörjning, undervisning, upprustning av industrier, importstöd 
och en personal- och konsultfond. Till detta kommer insatser av mer 
begränsad karaktär inom skogsindustri, telekommunikationer och energi, 
samt i form av stöd till landets förvaltning. Det svenska stödet har anpas
sats efter det besvärliga säkerhetsläget och den ekonomiska krissitua-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

227 



tionen. Projektinsatserna på landsbygden har minskats till förmån för ökat 
importstöd. Rådande förhållanden i Moc;ambique kräver kontinuerlig upp
följning och flexibel anpassning av biståndet. Trots kriget utnyttjas bi
ståndsmedlen väl. 

Medelsfördelningen framgår av föijande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

swnma 

Fördelning 

Civilflyg 
Telekommunikationer 
Jordbrukssektorn !inkl. MONAP, AGRIC()M 
och fiske) 
Skogsindustri 
Energi 
Upprustning av industrier 
Undervisning 
Importstöd 
Konsultfond 
Personalfond 
Importutbildning {ITCl 

Swnma 

Utgående reservation 

Importstöd 

1985/86 1986/87 

270 300 
30 0 

300 300 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

3 
18 16 

72 57 
16 20 

6 11 
29 38 
12 19 

123 113 
3 5 

16 19 
1 3 

300 300 

0 0 

Omkring hälften av biståndet som genom åren utbetalats över landramen 
har utgjorts av importstöd. I Moc;ambiques nuvarande krissituation utgör 
importstödet ett viktigt bidrag till att vidmakthålla industriproduktionen 
och transportapparaten. Importstödet är koncentrerat till ett fåtal varu
grupper såsom råvaror, reservdelar. papper och mediciner. En mindre del 
har använts som ett komplement till katastrofbiståndet för import av 
livsmedel. 

Jordbrukssektorn 

Sverige ansvarar för administrationen av det omfattande nordiska bistån
det till jordbruket. Stödet har successivt koncentrerats och anpassats till 

säkerhetssituationen i landet. Det omfattar tre olika komponenter - det 
s. k. MON AP-programmet, AGRICOM-projektct och ett fiskeprojekt. Bi
ståndet avser bl. a. stöd till särskildaj.Jrdbruksområden, s. k. gröna zoner, 
lantbruksskolor, utsädesproduktion, ett veterinärprojekt, förvaltningsbi
stånd, och stöd till småbrukare - det senaste året främst i form av insats
varor som utsäde och verktyg. Förs·~ningar har uppstått i programmets 
genomförande till följd av bl. a. säkerhetsproblemen på landsbygden. 
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Undervisning 

Stödet koncentreras till yrkesutbildning, alfabetisering, vuxenutbildning 
och läromedel. Programmets genomförande har påverkats av säkerhetslä
get. Upprustning av tekniska skolor på landsbygden har ersatts med stöd 
till upprustning av ett industriinstitut i Maputo. 

Konsultfond 

Konsultfonden utnyttjas för finansiering av studier rörande transporter 
och kommunikationer, energi, skogsindustri samt geologi och mineralogi. 

Skogsindustri 

Stödet omfattar uppförande och drift av en anläggning för tillverkning av 
sågade trävaror och spånskivor i provinsen Manica. Projektet genomförs 
tillsammans med arabfonden BADEA. Investeringsfasen har förlängts i 
olika omgångar på grund av säkerhetsproblem, förseningar av vägbyggen 
m.m. 

Energi 

Bistånd lämnas till projekt för energidistribution och elektrifiering i landet. 
Projektens genomförande har försenats till följd av säkerhetsproblcm. Ett 
kraftledningsbygge har ändå kunnat fullföljas. På sikt innebär projektet ett 
viktigt bidrag till industri- och landsbygdsutveckling i Mo9ambique. 

Upprustning av industrier 

Olika insatser genomförs för att genom samarbete mellan svenska och 
mo9ambikiska systerföretag rusta upp industrianläggningar, vilka stått 
stilla eller haft outnyttjad kapacitet till följd av brist på reservdelar, insats
varor och råvaror. 

Personalfond 

Denna fond används för att täcka kostnaderna i utländsk valuta för ut
ländsk personal (ca 650 personer) som Mo9ambique rekryterat som en 
förstärkning av den mo9ambikiska administrationen. Även personalbi
stånd till skogsindustriprojektet i Manica finansieras från fonden. 

Telekomm11nikationer och civilflyg 

Inom telesektorn utgår konsult- och utbildningsstöd i samband med upp
rustning och utbyggnad av landets telenät. Biståndet till civiltlyget avsluta
des i december 1985. Det har avsett installation av flygplatsbelysning och 
administrativt stöd till flygbolaget LAM. 
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Importutbildning 

Under 1986 ingicks ett avtal för utbildning i importadministration i samar
bete med ITC. 

Bistånd utanför landramen 

Ca 30 milj. kr. har hittills utbetalats för projekt i Mo~ambique inom ramen 
för det regionala samarbetet i södra Afrika (SADCC). Ytterligare betydan
de insatser inom transportsektorn och energisektorn förbereds. SAREC 
lämnar stöd till forskningsverksamheten vid universitetet i Maputo. Afri
kagruppernas rekryteringsorganisation (ARO) har volontärer i Mo~am
bique rekryterade med finansiellt ~töd från SIDA. Genom Socialdemo
kratiska kvinnoförbundet lämnas stöd till den mo~ambikiska kvinnoor
ganisationen OMM:s sociala verksamhet. Under 1985/86 utgick katastrof
bistånd om 21,5 milj. kr. till Mo~ambique. 

Landet har beviljats 134 milj. kL som särskilt betalningsbalansstöd. 
Medlen användes till att reglera skulder till svenska staten. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Läget i Nicaragua präglas av militärt, ekonomiskt och politiskt tryck mot 
landet. Regeringsfientliga grupper ;:.om stöds av USA angriper landet som 
också utsätts för ekonomiska sank1:ioner. 

FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika uppskattar att krigets 
direkta och indirekta kostnader för Nicaragua uppgår till l.4 miljarder 
dollar och att 40000 människor falh offer för krigshandlingar. Inte mindre 
än hälften av landets totala utgifter används till försvaret. 

Bruttonationalprodukten minskar kraftigt, samtidigt som betalningsba
lansunderskottet ökar. Utlandsskulden har sedan Somozaregimens fall 
tredubblats och uppgick 1985 till 4 .5 miljarder dollar, vilket motsvarar 14 

års exportinkomster. Skuldtjänsttn överstiger de årliga exportinkom
sterna. 

En rad åtstramningsåtgärder har vidtagits såsom kraftiga devalveringar 
samt avveckling av priskontroller och subventioner. Inflationen har kraf
tigt ökat. Särskilt löntagarna har fått vidkännas försämrade levnadsvillkor. 

Undantagstillstånd råder i Nicaragua och regeringen har klargjort att det 
kan upphävas när den yttre aggres:;ionen upphör. Yttrande- och pressfri
het har beskurits. Oppositionens möjligheter att verka har härigenom 
ytterligare försvårats. Med stöd av undantagslagen har ingripanden gjorts 
bl. a. mot den katolska kyrkans ledning. Genom lagen har också grundläg
gande fri- och rättigheter inskränkt~;. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Nicaragua regleras av ett avtal för budgetåren 
1986/87 och 1987/88, omfattande 250 milj. kr. Sedan det svenska biståndet 
inleddes 1979 har totalt över 500 milj. kr. utbetalats t. o. m. budgetåret 
1985/86, varav 68 milj. kr. som kata~.trofbistånd, 23 milj. kr. som bidrag ge
nom enskilda organisationer och 27 milj. kr. som forskningsbidrag. 

Biståndet är främst inriktat på ekonomisk tillväxt och nationellt obero
ende och utgörs sedan 1982 huvudsakligen av stöd till produktionsinrik
tade sektorer såsom gruvdrift och skogsbruk. Stöd i mindre omfattning 
utgår till energistudier och rationalisering av skatteadministrationen. Ni
caraguas svåra ekonomiska situation har från svensk sida lett till en an
passning och ökad flexibilitet i bi~;tåndet. Detta har bl. a. tillgodosetts 
genom att importstöd införts i samarbetet under budgetåret 1985/86. Nica
raguas kapacitet att tillgodogöra sig biståndet är god. Återflödet beräknas 
uppgå till nära tre fjärdedelar. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 90 125 
Ingående reservation 3 7 

Summa 93 132 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Mineralsektorn 30 49 
Skogssektorn 15 32 
Energisektorn 5 11 
Importstöd 35 40 
Personal- och 
konsultfond 2 
Kooperativa 
insatser SCC/UNAG 5 

Summa 86 139 

Utgående reservation 7 2 

Minera/sektorn 

Insatsen är inriktad på utveckling av lönsam drift vid två av landets fyra 
guldgruvor. Biståndet omfattar malmprospektering, upprustning av gruvor 
samt utrustning och uppbyggande av ett minerallaboratorium. Biståndet 
bidrar till att säkra malmrcserver för fortsatt brytning och upprätthålla 
driften vid gruvorna. Tillräckliga malmresurser för 15 års drift har identifi
erats. Två anrikningsverk har färdigställts och utbildningsverksamhet har 
inletts. 

Skogsbruk 

Biståndet syftar till att bidra till ett effektivt skogsbruk och att öka produk
tionen av skogsprodukter. Insatserna avser bl. a. rehabilitering av sågverk 
och en plywoodfabrik, utbildning av skogstekniker och skogsplantering. 
Verksamheten har försvårats av den väpnade konflikten och den ekono
miska krisen men har likväl utvecklats positivt. 

Övrigt 

Inom energiområdet stöds planering av små och mellanstora kraftverk i 
områden på landsbygden dit det nationella eldistributionsnätet inte når. 
Utveckling av alternativa energikällor erhåller svenskt stöd. 

Stödet till skatteadministrationen är i princip avslutat. Insatsen har 
medfört en effektivisering av skatteuppbörder och skatteuppbörden har 
ökat. 

Importstödet har främst använts för insatsvaror och reservdelar för 
jordbruket och industrin. 
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Bistånd utanför landramen 

Inom forskningssamarbetet med SAREC ges stöd till forskning som har 
beröring med det övriga samarbetet inom gruv-, skogs- och energisekto
rerna. 

Ett flertal svenska enskilda organisationer genomför insatser i Nicara
gua. De största bidragen har gått till Utbildning för biståndsverksamhet 
(UBV), Svensk Volontärsamverkan (SYS) och Arbetarrörelsens interna
tionella centrum (AIC). 

Katastrofbistånd har under 1985186 utgått i form av stöd till landsbygds
befolkning som drabbats av den väpnade konflikten. En större insats 
administreras av Swedish Coopcrative Centre (SCC) i samarbete med en 
nicaraguansk bondefacklig organisation. Vidare har stöd lämnats för mis
kitobefolkningen. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Situationen i Sri Lanka präglas av den pågående konflikten mellan tamiler 
och singaleser. Trots den osäkerhet som orsakas av konflikten har den 

ekonomiska tillväxten under 1985 uppgått till omkring 5 % och inflationen 

har hållits på en låg nivå. 

Landet är i hög grad beroende av världsmarknadspriset på dess tre stora 

exportartiklar - te, gummi och kokosnötter. Huvudsakligen på grund av 

fallande priser på te och kokosnötter har betalningsbalansen kraftigt för

sämrats. Underskottet i betalningsbalansen har lett till en växande skuld

börda, även om andelen biståndslån på mjuka villkor har ökat. 

Skuldtjänsten förväntas ta 30 % av exportintäkterna i anspråk under de 

närmaste åren. En kraftig minskning av överföringen av pengar från gäst
arbetare i oljeproducerande arabstater är att vänta som en följd av minskad 

oljeproduktion. 
Det osäkra politiska läget i landet har även föranlett en avmattning i den 

lankesiska investeringsviljan. Servicesektorns tillväxt har avstannat - i 

synnerhet vad avser turistnäringen. Som en följd av situationen har landets 
försvarskostnader ökat kraftigt, vilket inneburit att underskottet i stats

budgeten vuxit snabbt. 
Sri Lankas utvecklingsansträngningar domineras av det s. k. Mahaweli

programmet, som omfattar uppförande av tre stora kraftverk samt ett 

bevattningsprojekt nedströms i Mahawelifloden. 

Sveriges bistånd 

De största biståndsgivarna till Sri Lanka är USA, Japan, Förbundsrepubli
ken Tyskland. Asiatiska utveckling~;banken och Världsbanken (IDA). 

Sveriges utvecklingssamarbete med Sri Lanka regleras av ett tvåårigt 
samarbetsavtal för perioden 1986/87- 1987/88 och omfattar totalt 293 milj. 

kr., varav 170 milj. kr. avser budgetåret 1986/87 och 123 milj. kr. avser 
budgetåret 1987/88. Av det sammanlagda beloppet går 253 milj. kr till 
vattenkraftprojektet Kotmale. Med tillämpning av den av riksdagen beslu
tade fördelningen av medelsanvisni;:igarna för projektet under budgetåren 
1984/85-1987/88 har medclsramen för 1986/87 bestämts till 210 milj. kr 

som innefattar beloppet om 170 mi~. kr och i tidigare samarbetsavtal ut

fästa belopp. 
Vid sidan av det omfattande bisiåndet till Kotmale ges stöd bl. a. till 

landsbygdsutveckling och utbildning. 

Medclsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Belopp som tas i anspråk från 
outnyttjade medel under övriga 
anslagsposter(ll 
Belopp som utnyttjats före 
budgetåret 1986/87(11 
Ingående reservation(21 

1985/86 

210 

70 

30 
310 

1986/87 

210 

--40 
36 

206 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Landsbygdsutveckling 
Undervisning 
Vattenkraftprojektet Kotmale 
Konsultfond m m 

Swnma 

Utgående reservation 

6 
7 

260 
1 

274 

36 

r11 Enligt av riksdagen beslutad fördelning av 
medelsanvisningarna för vattenkraftprojektet 
Kotmale under budgetåren 1984/85--1987/88 

12 
16 

150 
3 

181 

25 

{21 Avser biståndsmedel avsatta för annat ändamål än Kotmale 

Reservationen i fråga om biståndsmedel som avsatts för annat ändamål än 
Kotmale var vid utgången av 1985/86 av ungefär samma storlek som vid 
utgången av 1984/85. 

Vattenkraft 

Sveriges bistånd till Sri Lanka har sedan 1979 helt kommit att domineras 
av stöd till Kotmale. Detta kraftverk, som invigdes i augusti 1985, har 
f. n. en kapacitet av !35 MW. Det kommer, sedan en tredje turbin har 
installerats, att få en sammanlagd kapacitet om drygt 200 MW. 

En kort tid efter kraftverkets invigning stod det klart att läckor i dess 
tunnelsystem skulle nödvändiggöra en stålinklädnad av delar av huvudtun
neln. Kraftverket beräknas åter kunna tas i drift i början av 1988. Repara
tionsarbetet bekostas av Sri Lanka. 

Det i juli 1982 ingångna sexåriga insatsavtalet mellan Sri Lanka och 
Sverige om det totala svenska stödet till Kotmale förutsätter att högst I 395 
milj. kr. skall utgå. Merparten av stödet är bunden till upphandling i Sveri
ge. Sri Lanka svarar för samtliga kostnader i inhemsk valuta och en rad 
andra kostnader för leveranser som ingår i projektet. 

Den kommersiella kredit som Sri Lanka upptagit i Sverige för finansi
ering av elektriska och mekaniska leveranser till projektet garanteras med 
biståndsanslaget som säkerhet. Under 1984 beställde Sri Lanka en tredje 
turbin från Sverige. Leverans och installation av turbinen finansieras på 
kommersiell basis. 

17 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Landsbygdsutveckling 

Sverige stöder sedan 1979 ett disi:riktsutvecklingsprogram för Mataradi
striktet som ligger i den tättbefolkade södra delen av landet. Projektet 
inriktar sig, efter en revidering år ;: 984, främst på fattiga gruppers folkliga 
deltagande i utvecklingen och mot en förstärkning av planeringskapacite
ten. Höglandsdistriktet Badulla stöds med ett särskilt program sedan 1984. 
Verksamheten är främst inriktad på undervisning och en hälsovårdsinsats 
för distriktets plantagearbetarc. 

Undervisning 

Undervisningsstödet är inriktat på utbildning av lärare och skoladministra
törer. Sverige medverkar i uppbyggnaden av en lärarhögskola. Det svens
ka bidraget till skolan utgår i form av personalbistånd medan Asiatiska 
utvecklingsbanken finansierar byggnader och utrustning. Som nya verk
samhetsområden har identifierats ~;töd till undervisning i plantagesektorn 
samt stöd åt bristfälligt utrustade primärskolor på landsbygden. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1985/86 erhöll Diakonia av katastrofbiståndsmedel ett 
belopp om 0,7 milj. kr. för en stödinsats för tamilska familjer i landet. 

Bland de enskilda organiationer som varit verksamma i landet finns bl. a. 
Handikapporganisationernas biståndssekretariat. Sammanlagt har enskil
da organisationer erhållit 4,5 milj. kr. för insatser i Sri Lanka under 
1985/86. 

SAREC samarbetar med Sri Lankas nationella forskningsråd. Insatser
na kostade 3,2 miU. kr. under budgetåret 1985/86. Verksamheten avser 
bl. a. forskning om vattenbufflar oc.h sötvattenfiske. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Tanzania har länge befunnit sig i en ekonomisk kris med sjunkande export
inkomster och stigande importutgifter. Efter flera års långdragna förhand
lingar kom Tanzania och Internationella valutafonden (IMF) 1986 överens 
om ett åtgärdspaket för ekonomi~;k återhämtning .. Vid ett särskilt givar
möte i juni år 1986 presenterade Tanzania ett ekonomiskt återhämtnings
program som emottogs med tillfreclsställelse från biståndsgivarna. Sverige 
och flera andra länder har med anledning av IMF-överenskommelsen 
beslutat ge ett extra stöd till Tanzrnia. Förutsättningarna för att Tanzania 
skall lyckas åstadkomma en ekonomisk återhämtning är beroende av om 
landet genom ökat bistånd kan få ett tillräckligt tillskott av utländsk valuta. 

Enligt återhämtningsprogrammet skall de statliga utgifterna, skäras ned, 
den statliga verksamheten effektivi:seras och ökat utrymme ges åt produk
tiva satsningar. Den tanzaniska valutan har devalverats kraftigt och nya 
devalveringar väntas. Den tidigare övervärderingen av den tanzaniska 
valutan minskar och därmed förbättras exportens lönsamhet. Produ
centpriserna påjordbruksprodukter, huvudsakligen för exportgrödor, ökas 
väsentligt i syfte att stimulera produktionen. En kraftig satsning görs på 
jordbrukssektorn som förväntas bli motorn i den ekonomiska återhämt
ningen. De statliga företagen skall drivas mer kommersiellt och subventio
nerna avskaffas. Ett visst ökat utrymme ges åt den privata sektorn. Möjlig
heten för Tanzania att få igång en positiv ekonomisk tillväxt är avhängigt 
av förmågan att kunna genomföra öe åtgärder som presenterats i program
met. 

Den tanzaniska skuldsituationen består och totalt utestående skulder 
motsvarar nära tio års export. Omförhandlingar av Tanzanias skulder har 
nyligen ägt rum i den s. k. Paris-klubben. 

God nederbörd har lett till en vis~; tillväxt i BNP, vilken dock inte håller 
jämna steg med befolkningstillväxtcn. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Tanzania regleras av ett tvåårigt avtal för 
1985/86-1986/87, omfattande totalt 935 milj. kr. Sedan det svenska bistån
det inleddes 1964 har sammanlagt 4,8 miljarder kr. utbetalats t. o. m. bud
getåret 1985/86. Målsättningen för det svenska biståndet har under de 
senaste krisåren varit att medverka till strukturanpassningsåtgärder som 
bidrar till ekonomisk återhämtning och tillväxt. Genom biståndssamarbe
tct skapas också förutsättningar att upprätthålla kvaliteten t. ex. inom 
undervisningssektorn. En bctydand•! del av biståndet används för upprust
ning och drift av existerande anläggningar samt social service. Vidare 
möjliggör biståndet särskilt angelägen import, huvudsakligen i industri. 
jordbruk och kommunikationer. Inom flera av programmen inom biståndet 
ges ökad vikt åt det folkliga deltagandet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 460 475 
Ingående reservation 60 95 

Surruna 520 570 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Industri 79 110 
Undervisning 33 85 
Landsbygdsutveckling 62 85 
Förvaltning 24 21 
Importstöd 180 227 
övrigt 46 42 

summa 424 570 
Utgående reservation 96 

Industri 

Upprustning av industrier har givits ett ökat utrymme inom programmet 
och omfattar för närvarande cementindustri, produktion av jordbruksred
skap samt tryckeriindustri. Stöd ges till driften av den bl. a. från Sverige 
finansierade pappers- och massafabriken i Mufindi. Inom småindustripro
grammet har 29 företag med totalt över 700 anställda, etablerats med stöd 
från svenska systerföretag. Stöd ges också till handelsfrämjande insatser. 
Bidraget till serviceinstitutioner för industrin samt till utvecklingsbanken, 
TIB, har trappats ned. 

Undervisning 

Den ekonomiska krisen har lett till en försämring av utbildningskvaliteten. 
Det svenska biståndet inom undervisningssektorn syftar till att motarbeta 
denna försämring, genom bl. a. produktion av läroböcker och undervis
ningsmaterial, rehabilitering av skolbyggnader samt utbildning av lärare. 
Yrkesutbildning inom 13 olika yrken stöds genom den svensk-finansierade 
skolan för yrkesutbildning i Moshi. 

Landsbygdsutveckling 

Svenskt bistånd utnyttjas för att i de tre regionerna vid Victoriasjön säker
ställa att installerade vattcnförsörjningsanläggningar fungerar. I detta pro
gram integreras vatten-, sanitets- och hälsovårdsaspekter. Programmet 
bedrivs med tillämpande av en enkel teknologi och med folkligt deltagan
de. 

Hälsostödet i samarbetsprogrammet omfattar färdigställande av hälso
centraler och stöd till ett nutritionsinstitut. 

Svenskt bistånd används till att på nytt bygga upp den kooperativa 
rörelsen i landet. Samarbete bedrivs också inom ett byskogsprogram med 
tonvikt på enkel teknologi, folkligt deltagande och markvård. 
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Förrnltning 

Stödet till den tanzaniska förvaltningen avser främst åtgärder för att effek
tivisera finans- och planeringsministerict. 

Importstöd 

Sverige och Tanzania har avtalat mt en betydande del av biståndssamarbc
tet tills vidare skall utgöras av imi:•ort av varor för bestämda ändamål, för 
att säkerställa prioriterad produktion och underlätta en ekonomisk åter
hämtning. Importstödets andel av utbetalningarna har under de senaste 
åren uppgått till en tredjedel. Dessa biståndsmedel används huvudsakligen 
inom jordbruket. transportväsendet och industrin. Importstödet har ut
nyttjats bl. a. för att tillgodose behov av sammansättning och reparation av 
lastbilar samt import av handelsgödsel. 

Bistånd utanför tandramarna 

Svenska enskilda organisationer är engagerade i ett trettiotal projekt inom 
bl. a. hälsovårds-, undervisnings- och landsbygdssektorerna. För närva
rande är 22 volontärer från Svensk Volontärsamverkan verksamma i Tan
zania. Utanför tandramen ges stöd till kvinnoprojekt. 

Genom SAREC ges stöd till tan:mniska forskningsinstitutioner, huvud
sakligen för forskning inom mediciil, jord- och skogsbruk. 

Inom SADCC-samarbetet planeras tre projekt: mikrovågslänk mellan 
Tanzania och Malawi, rehabilitering av Dar es Salaams hamn och upprust
ning av T AZARA-järnvägen. 

Under 1986 har Sverige gett särs{ilt betalningsbalansstöd till Tanzania i 
två omgångar. Det första beslutet. omfattande ca 170 milj. kr., avsåg regle
ring av tanzaniska skulder, medan det andra på 50 milj. kr. avsåg stöd till 
det tanzaniska återhämtningsprogrammet inom ramen för en internatio
nellt samordnad aktion. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Vietnams ekonomi har sedan början av 1980-talet successivt förbättrats 
genom reformer inom jordbruk och industri. BNP-tillväxten 1985 uppskat
tas till ca fyra procent. Syftet med reformerna har varit att öka de materiel
la incitamenten och ge större plats ~~t lokala initiativ. Landet har härigenom 
blivit i det närmaste självförsörja.nde med spannmål, även om margi
nalerna är knappa och transportproblem gör det svårt att föra riset från 
överskotts- till underskottsområden. Den snabba befolkningstillväxten ut
gör på sikt det svåraste problemet för ekonomin. Över en miljon nya 
arbetstillfällen behövs varje år. 

Under 1985 genomfördes pris-, löne- och valutareformer, som emellertid 
hittills snarast har försämrat Vietnams ekonomi. Reformerna medförde att 
inflationstakten under våren 1986 på årsbasis steg från 50-60 % till 350 %. 
Den kraftiga devalveringen har inte kommit tillrätta med den svarta mark
naden för utländsk valuta. Utvecklingen framtvingade en återgång till 
subventionering av livsmedel för statsanställda. Någon fullständig åter
gång till det gamla centraldirigerade systemet förefaller dock inte vara 
aktuell. Istället kan man i framtiden räkna med större frihet för företagen. 

Vietnams relationer med omvärlden är alltjämt problematiska både när 
det gäller ekonomi och politik. Vietnams isolering beror främst på dess 
ockupation av Kampuchea. Några steg mot en lösning av denna fråga 
synes inte ha tagits under det gångna året. Vietnam uppger dock numera 
att alla trupper skall ha lämnat Kampuchea 1990. 

Tonvikten i ekonomin kommer även fortsättningsvis att ligga på jord
bruksproduktion och produktion av konsumtionsvaror. Jordbruket i Viet
nam sysselsätter ca 70 % av befolkningen och står för ca 55 % av BNP. 
Produktionen har ökat med ca 5 % per år sedan 1979. I norr bedrivs 
produktionen nästan helt i kooperativer, medan bönderna i södern i något 
mindre utsträckning är kooperativt organiserade. Förutom ris odlas bl. a. 
exportgrödor som gummi och kaffe. År 1985 var spannmålsproduktionen 
med 18,3 miljoner ton åter rekordhög, vilket dock innebär ett visst fortsatt 
behov av import. 

Inom den lätta industrin ökade produktionen huvudsakligen tack vare 
god tillväxt i södra Vietnam. Däremot var ökningen mer dämpad inom den 
tunga industrin som lider brist på råvaror, reservdelar och energi. Kraft
produktionen i norr har förbättrats avsevärt, men eldistributionsnätet är 
ännu begränsat. I söder, där den inC:.ustriella tillväxten är mest markant, 
utgör bristen på elenergi det svåraste hindret för ytterligare expansion. 

Vietnam har en tämligen begränsad utrikeshandel, särskilt med väst
länder. Värdet av importen är mer än dubbelt så stor som exporten. 

Försöken att öka exporten har hittills haft begränsad framgång. Medels

bristen har lett till att Vietnam inte kunnat betala tillbaka sina lån från 
västliga långivare, som därför inställt vidare långivning. 
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Sveriges bistånd 

Biståndet har alltsedan Vietnam blev en självständig stat spelat en viktig 
roll i landets ekonomi. Nästan hela biståndet erhålls från östländerna. I 
övrigt är FN, Sverige, Indien och Finland betydande givare. 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam regleras av ett tvåårigt 
avtal för budgetåren 1985/86-1986/87 och omfattar 300 milj. kr. för vartde
ra budgetåret. Sedan det svenska biståndet inleddes budgetåret 1970/71 har 
totalt ca 4,4 miljarder kr. utbetalats t. o. m. budgetåret 1985/86. 

Huvuddelen av biståndet gäller fortsatt stöd till skogsindustriprojektet i 
Vinh Phu (Bai Bang), sjuk- och hälsovård, energisamarbete, importstöd 
och en konsultfond. Biståndet syftar främst till ekonomisk tillväxt. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 

Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 300 300 
Ingående reservation 121 22 

Sununa 421 322 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Pappersprod. och kring-
liggande aktiviteter 203 181 
Sjuk- och hälsovård 48 47 
Importstöd 123 55 
Konsultfond 2 2 
Energistöd 23 37 

Sununa 399 322 

utgående reservation 22 0 

Reservationen har minskat från 121 milj. kr. 1984185 till 22 milj. kr. 
1985/86. År 1986/87 väntas reservationen minska ytterligare. 

Pappers- och skogsindustri 

Svenskt stöd för pappersproduktion koncentreras liksom tidigare på Vinh 
Phu-projektet i norra Vietnam. Därutöver ges stöd för upprustning av två 
pappersbruk i södern, Cogido och Cogivina, vilka tillsammans avses kun
na producera ungefär lika mycket papper som kombinatet i Vinh Phu. 
Stödet till Cogido och Cogivina uppgår till 80 milj. kr. under treårsperioden 
1985/86-1987/88. 

Pappersbruket i Vinh Phu producerade 1985 22600 ton papper. För 1986 
planeras en produktion av 30000 ton papper. Tillförseln av vedråvara 
utgör dock ett problem. Fortsatt stöd utgår under ett driftsstödsavtal som 
löper fram till 1990. Därefter beräknas Vietnam, eventuellt med visst 
importstöd, kunna klara en kontinuerlig produktion på denna nivå. Under 
femårsperioden 1985-1990 förutses bidrag om totalt 330 milj. kr. för per
sonal, utrustning, vissa insatsvaror, underhåll m. m. i syfte att hålla råva-
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rutillförseln och produktionen i processindustrin och skogen på en så hög 
och jämn nivå som möjligt. Under den senare delen av femårsperioden 
förutses det svenska stödet koncentreras till överföring av kunskaper i 
företagsledning och teknik. Projektet beräknas ge arbete åt 20000 männi
skor i fabriksanläggningarna och i skogsbruket. 

En utvärdering år 1985 av skogsdelen av Vinh Phu-projektet gav vid 
handen att förhållandena för skogsarbetarna och verksamhetens organisa
tion förbättrats på ett tillfredställande sätt. I samband med en planerad 
översyn av projektet 1987 kommer :>kogsarbetarnas villkor att prövas på 
nytt. 

Inom ramen för Vinh Phu-projcktet ges även stöd till ett bostadsområde 
för vietnamesisk arbetskraft med familjer, yrkesutbildning och förbättring
ar för råvarutransporter. Ett fyraårigt skogsplanteringsprojekt om 
40 milj. kr. inleddes 1986. 

Sjuk- och hälsovård 

Hälsobiståndet inriktas i första hand på barn och mödrar. Stödet består av 
ett fortsatt begränsat driftstöd till de två svenskbyggda sjukhusen i Hanoi 
och Uong Bi, ett primärhälsovårdsprojekt, läkcmedelsförsörjning och lä
kcmedelstillverkning samt upprustning och driftstöd till en medicinsk-tek
nisk verkstad. Ett nytt avtal omfattande 150 milj. kr. under tre år ingicks 
1986. Även inom detta område tillmä"i:s kunskapsöverföringen stor betydel
se. En utvärdering av hälsobiståndet utfördes hösten 1985. Denna förorda
de bl. a. ett utvidgat stöd till primärhälsovården. Stödet till primärhälso
vården har i det nya avtalet flyttats upp från distriktsnivå till provinsnivå 
för att få vidare spridning. 

Energi 

I södra delen av Vietnam har samarbete inom energiområdet inletts. 
Svenskt stöd utgår till modernisering av ett oljeeldat värmekraftverk nära 
Ho-Chi-Minhstaden. Beslut om ett begränsat stöd till upprustning av elför
sörjningen i södra Vietnam fattades hösten 1986. Stöd till större projekt är 
tills vidare inte aktuellt. 

Importstöd 

Bristen på utländska valutor och det stora behovet av insatsvaror inom 
jordbruk och industri gör importstödet till en viktig form av bistånd i 
Vietnam. Importstödet uppgår under budgetåren 1985/86-1986/87 till 
120 milj. kr., varav 30 milj. kr. är bundna till upphandling i Sverige. Im
portstödet har 1985/86 främst använts för import av råvaror för textilpro
duktion, papper samt stål för cykelproduktion. 

Konsultfond 

Konsultfonden används i första hand för förberedande studier inför nya 
insatser och för utbildning. 
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Bistånd utanför landramen 

Vietnam har under 1985/86 erhållit 3 milj. kr. i katastrofbistånd. 
Forskningssamarbete genom SAREC pågår sedan 1977. främst genom 

institutionssamarbete inom mikrobiologi, geoteknik och risforskning. Det 
omfattade 1985/86 drygt 3 milj. kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

247 



ZAMBIA 

ZAIRE 

•. 
' .... .... .,.-.-·-·-· !'·, 

I~ • .-·~ i ' Mwinilunga i'. 
ANGOLA ! -·-·-.... ; 

·" \ 

·-·-·-·-·-Ä 
eZambezi 

BOTSWANA 

---- belagd vag 

.................. järnväg 

-----~flod 

Befollming 
Befolkningstillväxt/år 
BNP/invånare 
Offentligt nettobistånd/person 

totalt 
- Sverige 

I 

i 
i 
~\ 

-:;'"\\';., 
-::.,.\\\ 
"& ,•\ 

TANZANIA ~\~\~~ 
0· • ,, \ 

,.-·-·-)·~~. ,. '!.'.', ,.. 
,~1 Mbala 

\ Mwerusjön 
• 0 
I ., 
i 
i 
i 

·,\ 

j Mansa "1} 
! Bangweulusjön 

'· 
(~~ 
l~. ';\ r~-·-,,. . 

i ~ 
i MALAWI~· 

Chipata I S \ \ ·,. ~ .-·-·-·'-.... ~ -·-·- ""'·~ ' ,.-· i ' 

,.-·-·-·-\~- - MO<;AMBIOUE i ! 

0 

6, 5 milj. 
3,2 % 
400 dollar 

307 kr. 
30 kr. 

\ . . 
• '• I -·-.. , '·~ ....... ........... 

I 

i 
! 
I 

ZIMBABWE i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

100 200 

(19841 
(19841 
119851 

300 km 

(1984) 
(1985/861 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

248 



Ekonomisk och social utveckling 

Zambias ekonomiska situation är alltjämt svår. Landet har under de senas
te åren vidtagit ett antal olika åtgärder för att omstrukturera ekonomin och 
stimulera produktionen, särskilt vad avser jordbruk och industri. Den nya 

ekonomiska politiken har utarbetats i samarbete med lMF och Världsban
ken, som tillsammans med flera biståndsgivarländer stöder åtgärderna. 

Avsikten är att vända den ekonomiska kris som har präglat landet under 
de senaste sex åren. De viktigaste förändringarna är nya regler för valuta
handeln och införandet i oktober 1985 av ett system för försäljning av 
utländsk valuta på auktion. Systemet innebär att växelkursen för den 
zambiska kwachan mot framför allt den amerikanska dollarn bestäms av 
tillgång och efterfrågan. Genom auktionssystemet har kwachan devalve
rats till en tredjedel av sitt tidigare värde. 

De ekonomiska åtgärderna har ändrat Zambias ekonomisk-politiska in
riktning mot en mer renodlad marknadsekonomi. Jordbruket prioriteras 
liksom icke traditionella exportvaror, för att minska Zambias beroende av 
koppar. 

Det ekonomiska anpassningsprogrammet har medfört påfrestningar för 
befolkningen i städerna som har fått ökade levnadskostnader och fallande 
reallöner. Trots svårigheterna är de ekonomiska utsikterna inte lika dystra 
som för bara ett halvt år sedan. Långsamt kan urskiljas en ökande produk
tion, företagsamhet och en vilja hos dem som förfogar över produktions
medlen att förbättra sin och därigenom landets ekonomi. 

Zambias ekonomiska kris tvingar landet att förlita sig på givarländer och 
Världsbanken för krediter och bistånd. Skuldtjänstkvoten beräknas till 
över 70 %. 

Sveriges bistånd 

Samarbetet med Zambia påbörjades 1965 i form av fredskårsinsatser inom 
jordbrukskooperationen. Under slutet av 1970-talet infördes sektorstöd 
som koncentrerades till jordbruk, undervisning och hälsovård. Nu gällan
de avtal om utvecklingssamarbete omfattar 1986 och 1987. Det har en 
totalram om 380 milj. kr., varav 180 milj. kr. för 1986. Från samarbetets 
start har t. o. m. 1985/86 sammanlagt ca 1,5 miljarder kr. utbetalats. 

Biståndet har huvudsakligen inriktats på landsbygdsutveckling. Under 
1985 har en kraftig höjning av importstödet skett från 25 till ca 80 milj. kr .. 
mot bakgrund av knappheten på utländsk valuta. Målgruppen för svenskt 
bistånd är alltjämt landsbygdsbefolkningen. 

Medclsfördclningen framgår av följande tabell (milj. kr.): 
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Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Sununa 

Fördelning 

Jordbruk 
Undervisning 
Hälsovård 
1mportstöd 
Personal- och 
konsultfond 

Sununa 

Utgående reservation 

Jordbruk 

1985/86 1986/87 

190 205 
32 27 

222 232 

Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

76 80 
13 23 
17 22 
89 57 

6 

195 188 

27 44 

Sektorstödet till jordbruket påbörjades 1978. En kraftig expansion skedde 
fram till 1982 varefter en konsolidering har ägt rum. Målgruppen är små
bönderna samt kvinnor på landsbygden. Stor vikt läggs vid att de olika 
delprogrammen når målgruppen. 

En betydande del av biståndet, framför allt inom kooperationen, utsä
desprogrammet och lantmäteriområdet, sker genom s. k. institutionellt 
samarbete. Integrerad landsbygdsutveckling stöds inom tre provinser. Se
dan 1984 har även stöd lämnats till Zambias pris- och inkomstkommission. 

Hiilsovilrd 

Inom hälsosektorn har stöd främst l:imnats till uppbyggnad av primärhäl
sovården på landsbygden. Stöd har därvid lämnats till byggande och upp
rustning av hälsocentraler liksom till utbildning av personal för primärhäl
sovården. Insatser görs också inom områdena hälsoplanering, nutrition, 
transporter och medicinförsörjning. 

UndervisninR 

År 1980 ingicks avtal om sektorstöd. på undervisningsområdet med kon

centration till primärundervisning och till undervisning av handikappade 

elever. Biståndet har möjliggjort en bättre försörjning av skolorna med 
rnaterial och utrustning. Avsikten mi~d stödet till undervisningssektorn är 

att det skall stå i samklang med insatserna på jordbruksområdet och inom 
hälsovården. Det skall därmed bidra till att bättre tillgodose basbehoven på 

den zambiska landsbygden. 
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Personal- och konsultfond 

Personal- och konsultfonden har huvudsakligen använts för stipendier för 
zambiska studenter utomlands. Den har även utnyttjats för löneförstärk
ning för utländsk personal som har rekryterats direkt av den zambiska 
staten. Under 1986/87 kommer stipendieverkamheten att minskas till för
mån för konsultinsatser till stöd för Zambias egna utvecklingsplaner. 

Importstöd 

En stor del av importstödet har tidigare använts för sammansättning av 
godsvagnar till den zambiska järnvägen. Ett program för upprustning av 
lastbilar har också finansierats genom importstödet. Övrigt importstöd har 
lämnats för import av insatsvaror för näringslivet. 

Importstödet har ökat väsentligt. Det är uppdelat i två kategorier. Den 
ena av dessa avser medel som skall utgå genom auktionssystemet för 
utländsk valuta. Varutyper som finansieras av de svenska medlen har 
specificerats och riktar sig i första hand till jordbruket och innefattar varor 
för basproduktion, rehabilitering, transport och bashälsoartiklar. Under 
1986 har genom auktionssystemet avsatts 60 milj. kr. Sydafrikanska varor 
får enligt avtalet inte upphandlas. 

Den andra kategorin av importstödsmedel är avsedd för inköp i Sverige i 
akuta bristsituationer. Målgruppen är landsbygdens befolkning. 20 % av 
importstödet är bundet till upphandling i Sverige. 

Bistånd utanfi>r landramen 

Bistånd utanför landramen har lämnats i form av katastrofhjälp, utveck
lingsinsatser genom enskilda organisationer och forskningssamarbete. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Under 1986 har diskussionen om en enpartistat förts vidare. Enighet råder 
i princip mellan det regerande ZANU-partiet och ZAPU om behovet av en 
sammanslagning av partierna. Premiärminister Mugabe har klargjort att de 
vitas särställning i parlamentet måste upphöra, men att detta skall ske i 
enlighet med konstitutionen. 

Införandet av en enpartistat motiveras med att parlamentarisk demokra
ti i västerländsk mening strider mot afrikanska traditioner och motverkar 
den nationella sammanhållningen. Uppgifter om politiska fångar och tortyr 

har uppmärksammats internationellt under senare år. Förhållandena synes 
emellertid ha förbättrats under 1986. Ett stort antal politiska fångar har 
frigivits under året. 

Apartheid-regimen i Sydafrika utgör det främsta hotet mot Zimbabwes 
säkerhet. Eftersom ca 85 % av Zimbabwes handel går genom Sydafrika 
har detta land möjlighet att utan större svårigheter strypa Zimbabwes 
utrikeshandel. Bland Sydafrikas destabiliseringsåtgärder, kan nämnas en 
attack mot ANC:s kontor i Harare i maj 1986. Zimbabwes ekonomi känne
tecknas av en uppdelning i en väl utvecklad modern sektor och en föga 
utvecklad landsbygd, där majoriteten av befolkningen lever under svåra 
betingelser. 

Efter afrikanska förhållanden är Zimbabwes ekonomi både stark och väl 
utvecklad. De senaste årens nedgång har förbytts i en uppgång och 1985 
steg bruttonationalprodukten med 7 %. Bakom denna siffra ligger en kraf
tig ökning av jordbruksproduktionen. Genom bl. a. höga producentpriser 
har småbönderna stimulerats till att kraftigt öka sin produktion. Detta har 
lett till en ökad inhemsk efterfrågan och därmed stimulerat tillväxten inom 
industrisektorn. Zimbabwes regering har i syfte att undvika stora betal
ningsbalansunderskott valt att under de senaste åren begränsa importtill
delningarna. Överskott har därmed skapats i handelsbalansen men till 
priset av en minskning av industriproduktionen. 

Den starka reformviljan har emellertid lett till att det statsfinansiella 
läget blivit bekymmersamt. Budgetunderskottet beräknas uppgå till 10 % 
av bruttonationalprodukten. De största utgifterna ges till undervisnings
sektorn och försvaret. 

I den nyligen antagna femårsplanen beräknas en fortsatt tillväxt med 
över 5 % årligen. Ökad prioritet ges åt industri, jordbruk och gruvnäring. 
Bland problem som behandlas i planen anges det förvärrade sysselsätt
ningsläget som särskilt allvarligt. 

Zimbabwes utlandsskuld har tredubblats sedan självständigheten och 
motsvarar nästan hälften av bruttonationalprodukten. Skuldtjänstkvoten 
uppgår till 27 %. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Zimbabwe inleddes i och med att landet blev 
självständigt 1980. Totalt hart. o. m. 1985/86 ca 560 milj. kr. utbetalats för 
utvecklingssamarbete. Det nu giillande samarbetsavtalet omfattar budget-

18 Rihdal(en 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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åren 1985/86 och 1986/87 och har en medelsram om 125 milj. kr. för 1985/86 
och 135 milj. kr. för 1986/87. 

Huvudmålen för biståndssamarbetet är att medverka i Zimbabwes strä
van till social och ekonomisk utjämning och att minska landets ekonomis
ka beroende av Sydafrika. Målgruppen för det svenska biståndet utgörs av 
eftersatta grupper på landsbygden. En stor del av det svenska biståndet 
avser hälsovård och undervisning. Det svenska stödet till en personal- och 
konsultfond gynnar utjämningssträvandena bl. a. genom studier om ut
byggnad av landsbygdsvägar. Det gäller även för delar av importstödet, 
t. ex. inköp av borrutrustning för 12.ndsbygdens vattenförsörjning. I övrigt 
används personal- och konsultfonden samt importstödet för att underlätta 
att Zimbabwe diversifierar och för:;tärker sin handel och ekonomi, för att 
på längre sikt minska beroendet av Sydafrika. Förvaltningsbiståndet syftar 
till att förstärka den zimbabwiska förvaltningen och därigenom effektivise
ra landets utvecklingsansträngningar. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabeH (milj. kr.): 

Disponibelt 1985/86 1986/87 

Anslag 125 135 
Ingående reservation 50 31 

Summa 115 166 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1985/86 1986/87 

Hälsovård 15 17 
Undervisning 40 40 
Förvaltningsbistånd 22 18 
Personal- och 
konsultfond 28 19 
Importstöd 39 58 

Summa 144 152 
Utgående reservation 31 14 

Under de första åren av biståndssamarbetet uppstod betydande reserva
tioner som en följd av de problem den nya administrationen ställdes inför. I 
takt med att rutinerna förbättrats har också utbetalningstakten successivt 
ökat. 

Hälsovård 

Tonvikten inom biståndet till hälsosektorn ligger på att förbättra primär
hälsovården på landsbygden. Detta 5ker bl. a. genom stöd till uppbyggnad 
av dels bostäder till personal inom byhälsovården, dels hälsocentraler och 
läkemedelsförråd. För att förbättra utbildningen av hälsovårdspersonal 
stöds inrättandet av två vårdskolor. Inom nutritionsområdet ges stöd till 
ett program för tilläggskost till ca 200 000 undernärda barn. Det landsom
fattande vaccinationsprogrammet bedrivs med svenskt stöd. 
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Undervisning 

Det svenska biståndet har alltmer kommit att inriktas på att förbättra 

kvalitet och innehåll i undervisningen. Detta sker genom metodutveckling 
och läromedelsframställning. Åtgärder för att sänka kostnaderna har vidta

gits. Lokalt anpassade och framställda läkemedel har distribuerats till 
praktiskt taget samtliga sekundärskolor. Fortsatt stöd kommer alltmer att 

inriktas på byggnad av och utrustning till primärskolor i eftersatta lands
bygdsområden. 

Förvaltningsbistånd 

Genom förvaltningsbistånd ges stöd till uppbyggnad och förbättring av 
Zimbabwes förvaltning. Huvudinriktningen avser organisationsutveckling, 

utbildning, materialproduktion och statistiksamarbete. Stöd ges bl. a. till 
uppbyggnad av distrikts- och provinsförvaltningarna, till förvaltningsut
bildning på kommun- och bynivån samt till statistik och ekonomisk plane
ring. Svenska kommunförbundet, statens institut för personalutveckling 
(SIPU) och statistiska centralbyrån (SCB) medverkar i detta biståndssam

arbete. 

Personal- och ko11s11/tfo11d 

Större delen av personal- och konsultfonden används för finansiering av 
personal inom vägförvaltningen och för konsultstudier om ett förbättrat 
transportnät. För att täcka bristen på kvalificerad personal inom zimbab
wiska myndigheter finansieras via fonden svensk personal, som direkt 
anställs av Zimbabwes förvaltning. Fonden har också använts för en 
utredning av skattesystemet. 

Importstöd 

Importstödet har hittills i sin helhet varit bundet till inköp i Sverige. 
Fr. o. m. 1985/86 lämnas dock en del av importstödet obundet för att 
säkerställa internationell anbudsinfordran. Importstödet har i ökande ut
sträckning avdelats för den privata sektorn, vilket gett upphov till kom
mersiella kontakter mellan svenska och zimbabwiska företag. Import av 
t. ex. papper, kemiska produkter, maskindelar, stål och kullager har reali
serats genom denna stödform. 

Bistånd utanför tandramen 

Ett flertal svenska organisationer bl. a. Afro Art, Lantbrukarnas riksför
bund, Svensk volontärsamverkan, Svenska scoutrådet, Sveriges kyrkliga 
studieförbund och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund bedriver 
utvecklingssamarbete i Zimbabwe och får bidrag för detta. SAREC lämnar 
stöd till Zimbabwes institut för utvecklingsstudier (ZIDS) och finansierar 
forskningsprojekt. Det svenska biståndet till det regionala samarbetet i 
södra Afrika, via SADCC, finansierar en mikrovågslänk, en internationell 
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televäxel och studentbostäder i Harare. U-krediter har beviljats för en 
kontrollcentral för landets eldistribution och en sprängämnesfabrik. Ge
nom Swedfund ges också stöd till tillverkning av optimuskök. 
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ANDRA ANSLAGSPOSTER 

Regionala insatser 

Regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika 

Den regionala samarbetsorganisationen Southern African Development 
Coordination Conference (SADCC) bildades i april 1980. Medlemsländer 
är Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mo<;ambique, Swaziland. Tanza
nia, Zambia och Zimbabwe. Målet för SADCC är bl. a. att minska beroen
det av Sydafrika när det gäller transporter, sysselsättning, kapital, teknolo
gi och handel. Bildandet av SADCC måste anses som ett bakslag för 
Sydafrikas egna planer på att förstärka sin roll i regionen. Sydafrika har 
svarat med väpnade attacker eller stöd till sabotageaktioner i grannländer
na. En del av dessa aktioner har varit riktade mot transportleder, hamnar 
och oljeraffinaderier. Politiken har varit särskilt framträdande gentemot 
Angola och Mo<;ambique. Där har betydande transportleder skurits av i 
syfte att tvinga de kustlösa SADCC-länderna att lita till transporter via 
Sydafrika. De direkta och indirekta kostnaderna för Sydafrikas destabili
sering av SADCC-länderna har för 1980-1984 beräknats till 10 miljarder 
dollar. Det motsvarar ungefär 150 % av allt utländskt bistånd som länderna 
erhöll under perioden eller en tredjedel av deras samlade exportintäkter. 

Den politiska utvecklingen till trots har SADCC-samarbetet gjort an
märkningsvärda framsteg. Verksamheten har på kort tid kommit att omfat
ta ett stort antal projekt till en sammanlagd kostnad av ca 35 miljarder kr. 
Finansieringen är säkrad för projekt för närmare 10 miljarder kr. 

SADCC:s arbetsmetod är att samarbeta om konkreta projekt, utan att 
bygga upp mellanstatliga institutioner. En transportkommission inrättades 
i Maputo 1981 och ett SADCC-sekretariat i Gaborone 1982. För de övriga 
sektorerna sköts samordningen av de olika medlemsländerna med hjälp av 
enheter i respektive fackministerier. Tretton samarbetsområden har hittills 
fastlagts, av vilka transporter och kommunikationer är de viktigaste. 

Redan 1983 fanns transport- och kommunikationsprojekt, dvs. vägar, 
järnvägar. hamnar. sjötransporter, civilflyg och telekommunikationer, un
der utförande i samtliga SADCC-länder. Inom denna sektor har samarbe
tet nått längst. Av SADCC:s ca 250 projekt fanns i början av 1986 nästan 
hälften inom denna sektor. Särskilt framgångsrika har telekommunika
tionsprojekten varit, medan projekt för yttransporter försvåras av Sydafri
kas destabiliseringspolitik. 

SADCC har på kort tid konsoliderat sina institutioner. Sedan 1985 har 
också biståndssamarbete med ett 60-tal länder och internationella organi
sationer etablerats. 1986 års givarkonferens ägnades åt en översyn av 
SADCC:s fem första år och en genomgång av planer för de kommande fem 
åren. SADCC:s samarbetsparter anslöt sig därvid till SADCC:s strategier 
och sätt att arbeta utan överstatliga organsitioner. SADCC har därmed på 
kort tid blivit ett begrepp inom utvecklingsarbetet i södra Afrika. 

I samband med givarkonferensen i Harare 1986 undertecknade 
SADCC:s nio medlemsländer och de fem nordiska länderna en gemensam 
deklaration om vidgat ekonomiskt och kulturellt samarbete mellan de två 
regionerna. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska samarbetet med SADCC inleddes budgetåret 1981/82. Det 
ligger i linje med de biståndspolitiska målen ökat oberoende och ekono
misk tillväxt. 

Till och med l 985/86 har sammanlagt ca 2 l l ,4 milj. kr. utbetalats till 
olika SADCC-projekt. Det totala pi:aneringsutrymmet för 1985/86-1987/88 
uppgår till ca 585 milj. kr. 

Fr. o. m. 1983/84 gavs SADCC-samarbetet en delpost inom anslagspos
ten Regionala insatser. Delposten utgör en medelsram med ett treårigt 
planeringsutrymme. Inom delposten finns särskilda medel för bredare 
ekonomiskt samarbete mellan Norden och SADCC-länderna. 

De svenska insatserna har av såväl kapacitets- som kvalitetsskäl begrän
sats till några få sektorer, främst till transport- och kommunikationssek
torn och energisektorn. Bistånd utgår även till SADCC:s regionala sekre
tariat för mark- och vattenvård i Lesotho. Tillsammans med övriga nordis
ka länder har Sverige uttryckt imresse för insatser på sysselsättnings
området samt för punktinsatser av förvaltningskaraktär och för viss infor
mationsverksamhet. Svensktillverkad utrustning och svenska tjänster har i 
stor utsträckning använts i insatserna. 

Ett telekommunikationsprojekt s1utförde3 under 1984/85. Det avsåg upp
förande av mikrovågslänkar från Francistown (Botswana) via Bulawayo 
(Zimbabwe) till Livingstone (Zambia). Genom detta har Botswana och 
Zimbabwe knutits till det panafrikanska telenätet och blivit oberoende av 
Sydafrika för sin teletrafik. Under l985 tecknade Norge och Sverige avtal 
om finansiering av ett liknande pro~iekt mellan Malawi och Tanzania. Den 
av Sverige finansierade internationella televäxeln i Zimbabwe färdigställ
des under 1985. Stöd utgår till uppförande av en internationell televäxel i 
Moc;ambiquc samt till den moc;ambikanska teleförvaltningen. 

En huvudväg från centrala Swaziland till gränsen mot Moc;ambique 
färdigställdes under 1986. Insatsen finansieras av Afrikanska utvecklings
banken, Sverige och Swaziland. Planerna på en förlängning av vägen till 
Maputo har skjutits upp sedan l9H4 på grund av säkerhetssituationen i 
området. 

Det av Sverige förvaltade nordiska stödet till den tekniska enheten vid 
SADCC:s transport- och kommunikationskommission i Moc;ambique har 
förlängts t. o. m. kalenderåret 1988. 

Under 1984/85 fattade regeringen beslut om svenskt stöd till det statliga 
flygbolaget i Lesotho för upphandling och leverans av ett passagerarplan, 
reservdelar och utbildning. Syftet var att bryta den isolering som Sydafrika 
påtvingat landet också på flygtrafikens område. Planet levererades 1985 
och trafikerar sedan 1986 Zimbabwe:. 

SAREC:s del inom SADCC-ramerl användes för en rad regionala forsk
ningsprojekt, bl. a. på jordbruksområdet. 

Under 1985/86 har beslut fattats om ett antal större insatser inom energi
och transportsektorerna. Inom energisektorn kommer stöd att utgå till ett 

projekt för landsbygdselektrifiering i Lesotho och till utrustning till ett 
vattenkraftverk i Mo~ambique. Båda insatserna samfinansieras med 
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Norge. Vidare pågår två studier avseende kraftöverföring från Moc;:am
bique till Malawi och underhållsbehov av kraftstationer i hela SADCC-re
gionen. 

Inom transport- och kommunikationssektorn är de nu beslutade insat
serna koncentrerade till reparation av hamnen i Dar es Salaam, utrustning i 
hamnen för hantering av koppar, upprustning av stenbrott och rälsrepara
tioner vid Tazara-järnvägen samt en samordningsenhet vid järnvägen. 
Samfinansiering sker vid tre av insatserna. 

Upprustning av navigationshjälpmedel längs Moc;:ambiques kust samt 
utbyggnad av tele- och signalsystem för järnvägen genom Botswana har 

påbörjats. 
Deklarationen om samarbetet mellan de nordiska länderna och 

SADCC-länderna har under året börjat tillämpas. Flera studier främst 
rörande mekanismer för att uppmuntra investeringar och handel har igång
satts. 

Övriga regionala insatser 

Stöd till regionala insatser ges även till andra regioner än södra Afrika. Hit 
hör bistånd till Östafrikanska utvecklingsbanken, fiskeprojekt i länderna 
kring Bengaliska bukten samt Mekongkommitten. Utbetalningarna för 
dessa program uppgick 1985/86 till 12,4 milj. kr. För 1986/87 har 10 milj. 
kr. avsatts för insatser i Centralamerika och 20 milj. kr. för övrigt regionalt 
samarbete. 

Sverige har sedan 1972 stött Östafrikanska utvecklingsbankens verk
samhet. En utvärdering 1985 visade att de svenska krediterna utnyttjades 
väl. Det nuvarande avtalet för åren 1985/86-1986/87 omfattar en kredit om 
30 milj. kr. 

Svenskt stöd till Mekongkommitten har utgått sedan 1982. Det omfattar 
främst vatten- och energistudier. 

Sverige stöder sedan 1979 ett projekt i FAO:s regi för utveckling av det 
kustnära fisket i länderna kring Bengaliska bukten. Projektet är inriktat på 
att utveckla nya metoder för att förbättra den fattiga fiskarbefolkningens 
situation. En utvärdering 1985 visade att projektet är att betrakta som 
mycket framgångsrikt. Ett nytt avtal om fortsatt stöd för åren 1987-1991 

avses ingås under hösten 1986. 
Insatsen i Centralamerika består av ett nutrionsprojekt för barn och 

mödrar, administrerat av PAHO och UNICEF. 

Humanitärt bistånd, Latinamerika 

Det humanitära biståndet i Latinamerika utgörs till stor del av långsiktigt 
stöd för mänskliga rättigheter och politiskt förföljda. Särskilt utvecklingen 
i Centralamerika har ställt krav på omfattande nödhjälpsinsatser för ett 
ökande antal flyktingar och hemlösa. I de återstående militärdiktaturerna i 
Sydamerika har förtrycket skärpts under det senaste året. Ökade behov av 
stöd till förtryckets offer är att förutse, speciellt i Chile. Till följd av den 
utveckling i demokratisk riktning som inleddes för några år sedan i Argen-
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tina, Bolivia och Uruguay finns fortsatta behov av att genom olika rehabili
teringsprogram underlätta återanpassning av politiska fångar och flykting
ar, som återvänt. Samtidigt finns behov av nya stödformer för att främja 
demokratisträvanden och särskilt utsatta grupper, som traditionellt är ef
tersatta, såväl ekonomiskt som sc1cialt. Det kan t. ex. gälla kvinnor och 
barn. 

Biståndet lämnas genom svenska och internationella organisationer som 
Diakonia, Kyrkornas världsråd och World University Service till enskilda 
grupper och organisationer i mottagarländerna. De förmedlande och mot
tagande organisationernas kapacitet är av avgörande betydelse för Sveri
ges möjligheter att lämna bidrag och tillmötesgå de behov som finns. Även 
om den politiska situationen i flera av länderna ofta försvårar det humani
tära biståndet, har möjligheterna att lämna effektivt bistånd - framför allt i 
Centralamerika - förbättrats und.er de senaste åren till följd av ökad 
kapacitet hos mottagande och förmedlande organisationer. 

Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Under de senaste åren har motsättningarna i det sydafrikanska samhället 
på ett allt brutalare sätt kommit i dagen. Sydafrikas regering har klart visat 
att den inte avser genomföra en avveckling av apartheidsystemet. Den 
svarta befolkningsmajoriteten har Lika klart visat att den inte längre tolere
rar en rasåtskillnadspolitik utan kräver sina grundläggande demokratiska 
och mänskliga rättigheter. Regimen har valt att med våld och terror för
söka krossa och splittra det växande apartheidmotståndet. I en snabbt 
ökande takt blir alltfler människor i och utanför Sydafrika offer för apart
heidsystemet och regimens metoder att vidmakthålla detta. 

Det svenska humanitära biståndet i södra Afrika utgör ett stöd till offer 
för och motståndare mot apartheidsystemet. Syftet är att medverka till att 
uppnå ett icke rasistiskt och demokratiskt Sydafrika. Biståndet omfattar 
bl. a. stöd till uppbyggnad av folkliga organisationer, såsom fackföreningar 
och kyrkor, rättshjälp och försörjningsbidrag till fängslade apartheidmot
ståndare och deras familjer, flyktinghjälp, stipendier, utbildningsinsatser 
samt information och forskning. Bidragen lämnas dels som direkta bidrag 
till de bägge befrielserörelserna SWAPO:s (South West Africa Peoples 
Organization) och ANC:s (African National Congress) humanitära verk
samhet, dels till svenska och internationella enskilda organisationer. 

Det svenska samarbetet om hur1anitärt bistånd till SW APO inleddes 
redan 1970171 och till juli I 986 har 373 milj. kr. utbetalats. För budgetåret 
1986/87 har 59 milj. kr anvisats för SWAPO. Huvuddelen av biståndet har 
använts för inköp av dagliga förnödenheter, som kläder, livsmedel och 
mediciner samt fordon till de ca 70000 namibiska flyktingar som finns i 
Angola och Zambia. En ökande andel av biståndet används för olika 
utvecklingsprojekt i flyktinglägren, såsom utbildnings-, vattenförsörjnings
och hälsovårdsinsatser i Kwanza-Sul-lägret i Angola. Stöd ges också till 
bl. a. jordbruksprojekt, för att öka sj,älvförsörjningsgraden i flyktinglägren. 
och till uppbyggnad av en fordonsverkstad, bagerier samt bostäder. Bi
ståndet har alltmer antagit projektkaraktär. 
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Biståndssamarbetet med ANC har pågått sedan 1972/73 och närmare 
240 milj. kr. har utbetalats. För samarbetet 1986/87 har 52 milj. kr. anvi
sats. Även biståndet till ANC används huvudsakligen för inköp av dagliga 
förnödenheter för försörjning av sydafrikanska flyktingar. En viss projekt
verksamhet har inletts, till största delen inomjordbrukssektorn. Biståndet 
innefattar bidrag till administration, information och transporter. Medel 
utgår också för ett särskilt program för stipendier i Sverige, inom vilket 
f. n. lärare, undersköterskor och underhållstekniker från ANC deltar. 

Det övriga humanitära biståndet rör insatser för offren för och motstån
dare mot apartheidsystemet, förmedlat av olika enskilda organisationer. 
Dessa organisationers ansökningar behandlas av beredningen för humani
tärt bistånd som avger rekommendationer till regeringen för insatser över
stigande 3 milj. kr. och till SIDA för insatser därunder. En strävan har 
under de senaste åren varit dels att öka antalet organisationer som förmed
lar biståndet, dels att i högre grad involvera svenska enskilda organisatio
ner. 

En stor del av det övriga humanitära biståndet avser insatser för stipen
dieverksamhet och utbildning. Huvuddelen används för flyktingstipen
diater, genom bl. a. World University Service, African Educational Trust 
och United Nations Educational and Training Programme. Stöd lämnas 
också till personer och organisationer inne i Namibia och Sydafrika, för 
universitetsstipendier, korrespondensundervisning, kvällskurser, fackliga 
kurser och alternativa utbildningsinsatser. 

De sydafrikanska kyrkorna har en stark ställning i Sydafrika och inom 
apartheidmotståndet. Stöd ges till olika kyrkliga aktiviteter, som samlings
centrum, socialt arbete och utbildningsinsatser, genom bl. a. Diakonia, 
Lutherhjälpen, Svenska Ekumeniska Nämnden och Svenska Kyrkans 
Mission. 

Det sydafrikanska förtrycket har medfört ett växande antal politiska 
fångar. För att hjälpa dessa ges stöd till advokathjälp och till de drabbade 
familjernas försörjning, genom bl. a. International Defcnce and Aid Fund 
och United Nations Trust Fund. 

Fackföreningsrörelsen blir en allt viktigare faktor i antiapartheidrörelsen 
och stöd till denna sker genom LO/TCO:s biståndsnämnds försorg. 

Spridning av information och forskningsresultat om situationen i Syd
afrika är betydelsefull för att öka medvetenheten om apartheidsystemet. 
Därför stöds informationsverksamhet såväl i som utanför Sydafrika. Orga
nisationer som svarar för informationen och får stöd är bl. a. Arbetarrörel
sen Internationella Centrum, Catholic Institute for lnternational Relations 
och Afrikagrupperna i Sverige. 

Bland andra organisationer som förmedlar svenskt humanitärt bistånd 
till offer för och motståndare mot apartheidsystemet i södra Afrika kan 
nämnas Brödet och Fiskarna, Centerns Ungdomsförbund, Emmausrörel
sen, Folkpartiets Kvinnoförbund, Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, 
Riksutställningar samt FN :s Namibiafonder. 
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Katastrofbistånd 

Anslagsposten Katastrofer m. m. uppgick under budgetåret 1985/86 till 
393 milj. kr. Tillsammans med 35,l milj. kr. från föregående budgetår har 
428, 1 milj. kr tagits i anspråk för ett 100-tal insatser. 

Den svåra försörjningssituationen i stora delar av Afrika har motiverat 

ett betydande katastrofbistånd till en rad afrikanska länder. Nära 3/4 av 
anslagsposten har utnyttjats för insa1ser i ett femtontal afrikanska stater. 
Insatser med långsiktig och förebyggande verkan har i första hand gjorts i 
programländer och är avsedda att komplettera det reguljära utvecklings

samarbetet. 
Etiopien har erhållit knappt 114 av anslagsposten. Andra stora mottagare 

av katastrofbistånd är Mo1;ambique och Uganda. 
Enskilda organisationer utgör det viktigaste instrumentet för att genom

föra katastrofinsatser. Nära hälften av anvisade medel har avsett insatser 
av varierande storlek i svenska enskilda organisationers regi. Svenska 
röda korset är tillsammans med de internationella röda korsorganisatio
nerna de i särklass största förmedlarna av bistånd med ca 118 milj. kr., 
vilket är mer än vad som utgått till alla övriga enskilda organisationer 
tillsammans. Något mer än 25 % av anvisade medel har lämnats för insat

ser genom FN. 
Bistånd till flyktingar och hemlösa utgör alltjämt ett viktigt inslag i det 

svenska katastrofbiståndet och mots·1arar ca 55 % av anvisade medel. I 
flera afrikanska länder är det emellertid svårt att göra en skillnad mellan 
krigsflyktingar och människor som ex1!mpelvis på grund av torka drivits på 
flykt från sina bosättningsområden. 

Specialenheten för katastrofhjälp inom beredskapsstyrkan för FN-tjänst 

har under året avslutat sitt arbete för UNHCR i Sudan och på uppdrag av 
UNHCR inlett en insats i Uganda avseende vattenförsörjning för återvän
dande ugandier. 

Destination 

AFRIKA 

Beslutade insatser 
(milj. kr. l 

Budgetåret 1 juli-
1985/86 1 okt 1986 

UNHCR, extra bidrag flyktingbistånd 5,0 
UNHCR, fem afrikanska länder ~extra-
bidrag 20, o 
UNHCR, flyktingbistånd 1986 13, o 
UNHCR, flyktingar södra Afrika 2, O 

Svenska röda korset/Rödakors
föreningarnas förbund för hjälp 
till torkdrabbade (1985) 15,5 
Svenska röda korset/Rödakors-
föreningarnas förbund för hjälp 
till katastrofdrabbade i södra 
och östra Afrika !1986) 13,0 
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Beslutade insatser 
(milj.kr.I 

Budgetåret 1 juli-
Destination 1985/86 1 okt 1986 

Svenska röda korset/Internatio
nella rödakorskommitten för hjälp 
och skydd till konfliktdrabbade (1985) 
Svenska röda korset/Internatio-
nella rödakorskommitten för hjälp 
och skydd till konfliktdrabbade (1986) 

UNICEF (Sudan, Angola) 

OAU, bidrag till fond för 
torkdrabbade 

FAO för gräshoppsbekämpning i Sahel 

OEOA, utredning om katastrofbistånd 

Algeriet 
Rädda barnen/Algeriet. Röda 
Halvmånen, västra Saharas 
flyktingar 

Svenska röda korset/Inter
nationella rödakorskommitten 
för västra Saharas flyktingar 

Angola 
OEOA/UNDRO, transportinsats 

matolja 

Etiopien 
Lutherhj älpen, flygtransporter av 
livsmedel 
Lutherhjälpen, livsmedelsinsats 

Rädda Barnen, insats för övergivna 

40,0 

20,0 

7,0 

9,0 

3,0 

0,9 

8,0 

3,0 

7,5 
11, 5 

barn 0,5 
Rädda Barnen, föräldralösa barn :i, :i 

UNDRO, personalbistånd kontoret 
Addis Abeba o, 6 

World Food Programme, FN transport-
insats O, 3 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFSJ, 
förnödenheter Eritrea 7,0 
EFS, förnödenheter Tigray 5,0 

Eri treagruppen för hälsoinsats O, 8 

markvårdsinsats 18,0 
transportinsats 2,0 
transportinsats, tillägg 1,8 
katastrofsamordnare 0,3 
livsmedelsinsats 18,5 
reservdelar, däck, tillbehör 15, 5 

insatser för markvård, vatten och 
transporter 

regional katastrofsamordnare 

30,0 

2,0 

7,5 

29,0 

1,0 
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Destination 

Mocambique 
transportinsats, Gorongoza
regionen 

Diakonia, nödhjälpsinsats 

Afrikagrupperna hälsovårds
insats 

matolja 

Sao Tom & Principe 
merkostnad tidigare katastrof
insatser 
livsmedelsinsats 

Seychellerna 
matolja 

Sudan 
RRC, katastrofsamordnings
kontor 

FAO. gräshoppsbekämpning 

UNHCR/Specialenheten, etiopiska 
flyktingar tillägg 

Tanzania 
FAO, bekämpning av skade
insekter 

Tchad 
Rädda Barnen/UNICEF, hälso
insats 

Uganda 
Pingstmissionen, flykting
insats 

Lutherhjälpen, återuppbyggnad 
Lutherhjälpen, flyktinginsats 

Diakonia, nödhjälp konflikt
drabbade 

L'NICEF, vatten- och sanitets
insats 

Adventistsamfundet, återupp
byggnad skola 

Beslutade insatser 
(milj.kr.) 

Budgetåret 
1985/86 

6,5 

0,2 

0,1 

15,0 

1, 1 
1,5 

2,0 

2,0 

4,0 

1,2 

2,8 

0,5 

2,5 

2,0 
2,0 

1,2 

6,5 

0,8 

juli
okt 1986 

Swedish Cooperative Centre, transport
insats 10,0 

UNHCR/Specialenheten. vatten
försörjning 

Zimbabwe 
Lutherhjälpen, livsmedelsinsats 

8,0 

2.0 
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Destination 

ASIEN 

Afghanistan 
Svenska afghanistankommitten. 
hälsovård, livsmedel 1985 tillägg 
Svenska afghanistankommitten, 
hälsovård, livsmedel 1986 
Svenska afghanistankommitten. 
hälsovård, livsmedel, 1986 tillägg 

Lutherhjälpen, nödhjälp 
Lutherhjälpen, flyktingar 

Filippinerna 
Svenska Röda korset/Inter
nationella rödakorskommitten, 
Nödhjälp konfliktdrabbade 
Svenska Röda korset/Inter
nationella rödakorskommitten, 
nödhjälp 

Indien 
Erikshjälpen, översvämning 

Iran/Irak 
Svenska Röda korset/Inter
nationella rödakorskommitten, 
nödhjälp konfliktdrabbade 

Kampuchea 
Svenska Röda korset/Inter-
na ti one 11 a rödakorskommitten, 
flyktingar Kampuchea/Thailand 
Svenska Röda korset/Inter
nationella rödakorskommitten. 
flyktingar Thailand/Kampuchea 

Svenska Röda korset, hälsoinsats 

FN: s program: UNICEF (41, UNBRO (1, 51, 
UNHCR il, 51 
FN:s program: FAO 

UNICEF. tillägg 1986 

Laos 
UNJICR. extra bidrag 

Pakistan 
UNHCR, extra bidrag 

Världsbanken. förstudie 
sysselsättningsinsats. afghanska 
flyktingar 

S\•enska Röda korset/Inter
nationella rödakorskonunitten. 
afghanska flyktingar 

Sri Lanka 
Diakonia, stöd ti l I tami ]
familj er 

Beslutade insatser 
!milj. kr. I 

Budgetåret 
19B5/B6 

0,8 

10,0 

3,0 
4.0 

1,5 

3,0 

3,0 

3,0 

2,9 

7.0 
6.0 

0,5 

2. 0 

l, 5 

·I. 0 

0. 7 

1 juli-
1 okt 19B6 

5,0 

0,2 

2,0 
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Beslutade insatser 
1milj. kr. ) 

Destination 
Budgetåret 
1985/86 

Thailand 
Diakonia, flyktinginsats 

Vietnam 
UNHCR, extra bidrag 

world Food Programme, nödhjälp 
efter tyfon 

MELLANÖSTERN 

Libanon 
UNRWA, reguljärt program 1985 

Diakonia, flyktingar Tripoli 
Diakonia, återflyttning av 
flyktingar 

LATINAMERIKA 

UNHCR, flyktinginsatser Central
amerika 

Argentina 
Tältmissionen/Hoppets Stjärna, över
svämning 

Pingstmissionen, översvämning 

Bolivia 
Svenska Röda korset, uppbyggnad 
Bolivias Röda kors 

Colombia 
svenska Röda korset, nödhjälp 

Täl tmissionen/Hoppets Stjärna, nöd·
hj älp 

UNDRO, nödhjälp 

Mexico 
Tältmissionen/lloppets Stjärna, nöd-
hjälp 

Svenska Röda korset, nödhjälp 

UNlCEF, vatteninsats 

Rädda Barnen, nödhjälp 

Återuppbyggnad 

Nicaragua 
Swedish Cooperative Centre, 
insats för konfliktdrabbade småbönder 
Swedish Cooperative Centre. 
insatsvaror krigsdrabbade småbönder 
swedish Cooperative Centre, 
insatsvaror krigsdrabbade småbönder 
(tillägg) 

0,5 

3,0 

5,0 

0,8 

I, 0 

2,0 

0,2 

0,2 

1,6 

0, 7 

l, 0 

0,7 

2.0 

0,9 

0,6 

13,0 

5,0 

5,0 

juli
okt 1986 

0,7 

0,8 

5,0 
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Beslutade insatser 
(milj. kr. J 

Budgetåret 1 juli-
Destination 1985/86 1 okt 1986 

Diakonia, återbosättning miskitos-
befolkning O, 9 

Rio Sisin-bron, miskitos 0,5 

Paraguay 
Diakonia, utsäde 0,1 

Uruguay 
återvändande flyktingar 2,5 

ÖVRIG!' 

Specialenheten, utbildning och 
information 0, 5 

Independent Commission on Inter
national Humanitarian Issues (ICIHIJ, 
studie befolkningsförflyttningar 1,0 

Svenska Röda korset, anslag 
smärre katastrofer 3,0 

Beredskapslagring, filtar och 
tält 5, 5 

UNHCR, extra bidrag 8,0 

Svenska Röda korset, administra-
tionsbidrag 1986 1,6 

FN, OEOA, administrationsbidrag 0,5 

Fraktbidrag O, 8 

Summa 428,1 101,2 
-------------------------

Försöksverksamhet och metodutveckling m. m. 

Anslagsposten Försöksvcrksamhet och metodutveckling m. m. omfattar 
delposten Försöksverksamhet och metodutveckling och delposten Insats
förberedelser och resultatvärdering. 

Delposter Anvisat tmilj. kr.) 
1985/86 1986/87 

Försöksverksamhet och 
metodutveckling 136.0 137,0 
Insatsförberedelser 
och resultatvärdering 27,0 32,5 
Summa 163,0 169,5 
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Försöksverksamhet och metodutveckling (FoM) 

Verksamheten har under 1985/86 ytterligare knutits till behoven inom det 
landprogrammerade biståndet. Den ger utrymme för en experiment- och 
försöksverksamhet, som normalt inte kan rymmas inom enskilda landpro
gram. 

Samarbetet bedrivs med FN-organ, andra mellanstatliga organ samt 
institutioner och företag i Sverige. Verksamheten är avsedd för områden, 
där de internationella insatserna bedömts vara otillräckliga. De flesta insat
serna syftar till att förbättra situationen för den fattigare delen av lands

bygdsbefolkningen. 
Fördelning av medel för försöksverksamhet och metodutveckling. 

(milj.kr.) 

Ämnesområde 

Miljö- och markvård 
Energi 
Lantbruk och livsmedelsförsörjning 
Landsbygdens vattenförsörjning 
Hälsovård 
Bef olkningsfrågor 
Industriell teknik 
Infrastruktur och vattenförsörjning 
Undervisning 
Massmedia och kultur 
Kvinnor och utveckling 
Internationell upphandling 
Sparfrämjande verksamhet 
utvecklingsalternativ 
övrigt 

Summa 

1985/86 

37,5 
12,9 
18,7 
0,8 
9,9 
6,5 

11, 2 (1) 

14,9 
4,7 
7,6 
2,4 
1,4 
4,6 
2,9 

136,0 

/(1) innefattade för 1985/86 även infrastruktur 

Miljö- och markvård 

1986/87 

30,6 
12,3 
20,0 

9,6 
7, 7 
9,9 
4,0 

15,5 
8,3 
8,5 
2,0 
1,3 
4,6 
2,7 

137,0 

Ämnesområdet miljö- och markvård innefattar främst insatser för mark
vård, långsiktigt stöd till naturresursplanering och miljövård samt viss 
experimentell verksamhet. Programmet har fyra huvudinriktningar: 
- utbildning av personal, tekniker 01:h administratörer 
- planerings verksamhet för enskilda program och nationell resursplane-

ring 

- information och dokumentation 

- fältprogram som dels visar nya tekniker. dels stärker pågående program. 

Liksom tidigare år pågår det rt'.gionala markvårdsprogrammt:t i Östafrika 
med tonvikt på uthildning. 

Utbildning inom det marina miljö·rårdsområdet sker genom Internatio
nella sjöfartsorganisationen (lMO). 

Nya insatser avser bl. a. fortsatt 'töd till ett markvårds- och byskogs

program i Sahel, förnyat stöd till naturresursplanering genom Internatio

nella naturvårdsunionen (lUCN), fortsatt stöd till samodling av träd och 
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jordbruksgrödor genom lnternational Council for Research in Agrofor

estry (ICRAF) samt vattenmiljövård genom IMO och FN:s livsmedels

och jordbruksorganisation ( FAO). 

Energi 

Tillgängliga medel utnyttjas huvudsakligen för att sprida information om 
energiplanering, energisystem och energiteknik bl. a. genom kurser, semi
narier och publikationer. Pågående insatser omfattar bl. a. minikraftverk, 

utarbetande av en ny spis för att spara hushållsbränsle, försöksverksamhet 

med att ersätta olja och brännved med briketter av bomullsbuskar. Spis
projektet omfattar även utbildning av lokala hantverkare. Samarbete har 

etablerats med en rad svenska, utländska och internationella organ. 

Lantbruk och livsmedel.1försörjning 

Programmet omfattar jordbruk, skogsbruk och fiske samt bl. a. insatser 
som rör strategi för landsbygdsutveckling, folkligt deltagande och förstärk
ning av den svenska resursbasen. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt förbättrade driftmetoder och jord
bruksteknik för småjordbruk i Afrika samt lantbrukskooperationen. 

Hiilso1·ård 

En fortsatt satsning sker i fråga om primärhälsovård, basläkemedel, nutri
tion, handikappinsatscr, resursbasutveckling och utvärdering. En större 
insats för stöd till AIDS-kontroll har inletts. 

SIDA samarbetar på hälsoområdet med Världshälsoorganisationen 
(WHO) och andra internationella och svenska organisationer. Kontakterna 
med svenska organisationer har ökat under de senaste åren. 

Grundläggande för arbetet är att i nära samarbete med berörda organisa
tioner och i dialogen med programländerna främja ett integrerat synsätt på 

hälsa. 

Befolkni11g.1frågor 

På befolkningsomrädet omfattar verksamheten främst studier av familje
planeringsprogram. bl. a. i Kenya, anordnande av konferenser och kurser 
samt stöd till informationsvcrksamhet och publikationer. Insatser i Afrika 
har prioriterats. Samarbete sker med organisationer som Population Coun
cil. lnternational Committee on Management of Population Programmcs, 
Global Committec of Parliamcntarians on Population and Development, 
Internationella familjcplancringsfederationcn (IPPFJ. lnter Press Service 

OPSJ. 

19 Riksdagl'11 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Industriell teknik 

Viktiga områden för biståndet är anpassad teknik. utbildning av småföreta
gare. tekniköverföring inom prioriterade industrigrenar, utbildning i under

håll och kvalitetskontroll. industriellt rättsskydd samt standardisering. 

Stöd lämnas till bl. a. utbildning av småföretagare i lLO:s regi. utbild

ning i patenträttsfrågor genom patent- och registreringsverket och Världs

organisationen för den intellektuella äganderätten <WIPOl samt utvt:ckling 

av pimpstcnsbaserad lättbetong i Etiopien. 

Infrastruktur 

Verksamheten inriktas på vattenförsörjning. vägbyggnad, tele- och bygg

nadsteknik. 
En rad seminarier genomförs bl. a. ett uppföljningsseminarium om vat

tenstrategin, ett seminarium om vägar och vägtransporter samt en semi
narieserie inom området teleteknik. 

Undcn·isning 

Verksamheten inom detta område rör huvudsakligen utbildningsplanering 

och administration. yrkesinriktad utbildning på landsbygden, idespridning. 
regionala program för förvaltningsutbildning i de portugisisktalande län

derna i Afrika och utveckling av den svenska resursbasen. 
Fortsatt stöd lämnas till utbildnin,g av planerare vid International lnsti

tute for Educational Planning (I EEP}. Genom FN: s organisation för utbild

ning, vetenskap och kultur ( UN ESCO) lämnas stöd till regional utbildning 

av utbildningsadministralörer och -planerare i portugisisktalande länder i 
Afrika. 

Massmedia och kult11r 

Inom massmediaområdet fortsätter stödet till Inter Press Servit:t: (IPS) och 

lnternational Programme for the Development of Communication ( IPDCI. 
Inom kulturområdet genomförs insatser såsom bokutgivning och biblio
teksverksamhet. folkteater, konst och konsthantverk. musei- och utställ
ningsverksamhd m. m. 

Kl'i1111or och uti·cckling 

Verksamheten koncentreras till fyra områden: 

- informationsspridning och nätverksuppbyggande 

- ledarskaps- och managemcntträning 

- kreditgivning 

- institutionsförstärkning. 

Stöd ges till en rad internationella organisationers informations verksam

het. ett spar- och kreditprojekt i Kenya. management-träning för kvinnor i 

Afrika och en utredning om förstiirkning av kvinnobyrf1er i mottagarl~in
derna i Afrika. 
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Ett regionalt kvinnoprogram för Afrika i Nairobi påbörjas under budget- Prop. 1986/87: I 00 

året. Syftet är att påverka utformningen av landprogrammen så att de tar Bil. 5 
mer hänsyn till kvinnornas behov samt att bereda och genomföra särskilda 

kvinnoinsatser. 

Internationell upplw ndl inR 

Samarbetet med UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum <ITCl 

bygger på avropsförfarande av ITC:s tjiinster för produktion av instruk

tionsmaterial, praktikfall och övrig kursmaterial, utredningar och förun

dersökningar, rekryteringsåtgärder och uppföljning inom området offentlig 

upphandling och importteknik. Som ett alternativ till insatser genom rrc 
planeras ökat samarbete med svenska konsulter och institutioner. 

Sparfriimjam/e 1·erksamhet 

Svenska Sparbanksfön:ningen (SSBA) erhåller stöd för att stimulera spar
främjande verksamhet i u-Uinder. Ett framgångsrikt arbete har ägt rum för 

att väcka medvetande om dt::t inhemska sparandets betydelse för utveck
lingssamarbetd och skapa opinion för biståndsgivning. 

För närvarande undersöks möjligheter att införa stöd till folklig spar

och kreditverksamhet i det långsiktiga utvecklingssamarbetet med pro

gramländerna. Studier i detta syfte har genomförts i Kenya, Sri Lanka, 

Zambia och Zimbabwe. 

U tvccklingsa/tema t i1· 

Verksamheten inom detta område syftar bl. a. till att ytterligare belysa 
utvecklingsstratcgiska frågor av langsiktig betydelse. Den består huvud
sakligen av studier och utredningar om viktiga problem i utvecklings
processen och utvecklingssamarbetet. 

Ett par forskningsprojekt har påbörjats i samarbete med Världsbanken. 
ett om landsbygdsutvcckling i Östafrika och dl om förhållandet mellan 
ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning. 

Ö1·rigt 

Under denna rubrik anvisas medel. friimst för att kunna möta den ökande 
efterfrägan på stöd ät verksamheter som avser att främja demokrati och 

mänskliga riittigheter. Ansökningar om sf1dant bistånd avser ofta möten 

och seminarier i Sverige för att förbättra kontakterna med svenska organi

sationer och institutioner. I de flesta fall är enskilda organisationer förmed

lare av sf1dant bist~ind. 

/11sc1t.1:fi'irherl:'dclser 11ch res11/1at1·iirderi11g 

Under denna delpost disponerar SIDA medel avsedda att i första hand 

tillfälligt förstärka SIDA:s och biståndskontorens personal. Medlen an- 271 



vänds vid beredning, kontroll och utvärdering av program och insatser 
som bekostas eller avses finansieras med svenska biståndsmedel. Utred
ningarna genomförs med hjälp av specialister inom industriell teknik, 
energi, undervisnings planering, jordbruks- och vattenfrågor samt medicin. 

En stor del av verksamheten sker i samarbete med institutionella kon
sulter, bl. a. Sveriges lantbruksuniversitet, fiskeristyrelsen, Stockholms 
universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nordiska hälsovårdshög
skolan i Göteborg. 

Enskilda organisationer 

Stödet till de enskilda organisatienerna har flerdubblats sedan 1974175. 
Denna ökning har skett i takt med :itt organisationernas kapacitet ökat. 

Under 1985/86 utbetalades sammanlagt 295.4 milj. kr. av totalt tillgäng
liga 341,9 milj. kr. Reservationerna har under senare år uppgått till ca 10 % 

av anslaget. 
Bidrag från anslagsposten för enskilda organisationer utgick 1985/86 för 

projekt i 75 olika länder. Antalet projekt uppgick till mellan 400- 500. De 
nio största mottagarländerna och storleken av bidragen till dem framgår av 
följande uppställning : 

Tanzania 
Indien 
Kenya 
Nicaragua 
Zaire 
Etiopien 
Peru 
Sudan 
Sri Lanka 

1985/86 
milj. kr. 

26 
20 
17 
14 
12 
11 

9 
9 
8 

Missionsorganisationerna mottog den största delen av bidragen, 
128 milj. kr. Bidragen till fackliga resp. kooperativa insatser var 
40 milj. kr. resp. 21 milj. kr. 

Liksom tidigare år har stödet i huvudsak använts till hälsovårds- och 
utbildningsprojekt. Stödet till landsbygdsutvecklingsprojekt har ökat. Stöd 
har utgått för såväl investeringar som drifts- och underhållskostnader i 

lokal valuta. 

Enskilda organisationers u-landsvcrksamhet stöds i-iven över andra an

slagsposter. En stor del av katastrctbiståndct lämnas genom dessa organi

sationer, liksom det humanitära biståndet. Totalt utbetalades budgetåret 

1985/86 ca 700 milj. kr. genom 250 enskilda organisationer i över 90 länder. 
På uppdrag av n:gcringen genomförde SIDA år 1985 en översyn av 

enskilda organisationers biståndsbpacitet. Med utredningen som grund 

fastställde SIDA i april 1986 nya riktlinjer för stödet till de enskilda organi
sationerna. De nya riktlinjerna anger en viss förändring i formerna för 
samarbetet med organisationerna. -ryngdpunkten har förskjutits från ingå-
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ende förhandsgranskning till uppföljning och utvärdering i efterhand av 

uppnådda resultat. Riktlinjerna är uttryck för en strävan att bättre tillgodo

se organisationernas egenart. integritet och förmåga att bibehålla sin profil. 

Genom det av regeringen under hösten 1986 tillkallade särskilda folkrö

relserådet har ett instrument skapats för fördjupat erfarenhetsutbyte och 

diskussion kring organisationernas egna biståndsprojekt men också organi

sationernas syn på det totala svenska biståndets innehåll och utformning. 

Folkrön:lserna har här en möjlighet att till regeringen framföra sina erfa

renheter och synpunkter. För regeringen finns en möjlighet att diskutera 

mål och inriktning för den verksamhet som stöds med statliga biståndsme

del. I folkrörelserådet ingår representanter för olika slag av folkrörelser 

och organisationer med eller utan egen biståndsverksamhet. Ordförande

skapet innehas av statsrådet med ansvar för biståndsfrågor. 

Samråd och erfarenhetsutbyte äger rum mellan SIDA och organisatio

nerna. Erfarenhetsutbytet sker vid årsgenomgångar. konferenser och se

minarier. gemensamma fältbesök, uppföljningar och utvärderingar. 

Ramartal 

Ramavtal om biståndsinsatser har ingåtts mellan SIDA och följande elva 

organisationer, som tillsammans representerar ett 60-tal medlemsorganisa
tioner: Afrikagruppernas rekryteringsorganisation (AROl. Arbetarrörel
sens internationella centrum (AIC), Frikyrkan hjälper (Diakonia), 

LO/TCO, Handikapprörelsens internationella biståndsstiftelse (SHIA). 

Pingstmissionens u-landshjälp, Rädda barnen. Swedish Co-operative 
Centre (SCC), Svenska missionsrådet (SMR), Svensk Volontärsamverkan 

(SVS) samt Utbildning för biståndsverksamhet (UBV). Av medlen under 

anslagsposten går omkring 85 % till dessa organisationer, övriga 15 % 

utgtir till närmare 200 andra organisationer. 

Volvntiirhidrag 

Genom stödet till volontärer, som arbetar för enskilda organisationer. får 

ett stort antal svenskar möjlighet till praktisk erfarenhet av arbete i u-land. 
Antalet volontärer med SIDA-bidrag 1985/86 var 702. För varje volontär 

utgår ett schablonmässigt bestämt bidrag. Fr. o. m. budgetåret 1986/87 är 
bidraget 110 000 kr. För volontärbidragen tas ca 20 %; av anslags posten i 

anspråk. 

Direktstöd till organisationer 

Stöd har även lämnats direkt till kvinnoorganisationer i u-länder. 1982 

reviderades riktlinjerna för detta stöd så att stödet huvudsakligen begrän

sas till programländerna och att biståndskontoren ansvarar för beredning 

och uppföljning av insatserna. 
lJ nder 1985/86 har ytterligare en direktstödsform introducerats. Stöd 

lämnas nu till enskilda organisationer i u-länder för projektverksarnhet i 

anslutning till landramsfinansicrade program. 
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lntematione/la enskilda organisationer 

Tre internationella enskilda organisationer - Kyrkornas världsråd, Inter
nationella kooperativa alliansen och Disahled Peoples' International - nlr 
hidrag från anslagspostcn för sin v·~rksamhet. 

T ckniskt samarbete och u-krediter 

Rert'd11i11gc11.fi"ir i11tcrnatio11d/1 tck11iskt-eko110111iskt .rnmarhetc I BllSJ 

Verksamhetens utveckling 

Efter en försöksverksamhet bildades BITS som en myndighet år 1979. 
BITS anslag har ökat kraftigt, från 130 milj. kr. 1980/81, då statsstödda 

krediter till u-länder, s. k. u-kredi;:t:r inrättades, till 568 milj. kr. 1985/86. 
Utbetalningarna har också ökat snabbt eller med i genomsnitt 80 % per år 
under de sc.:naste fem åren - snabt.ast för u-kreditsystemet - och uppgick 
1985/86 till 592 milj. kr. 

Verksamheten omfattar bidraf: till tekniskt samarbete med vissa 
u-länder, inkl. internationella kurser i Sverige, och u-kreditfinansiering av 
investeringsprojt:kt i u-ländt:r. 

Utbetalningarna för verksamheten har utvt:cklats enligt följande 
(milj. kr.): 

1981/82 1982/83 1983/84 Hl84/85 19B5/8ti 

Tekniskt S[un-

arbete 41, (j 53,5 74,8 100.2 105,2 
U--krediter 
1gåvoelement1 1-1,9 59,0 78,4 267' 1 486, 7 
Slunma 56, 5 112, 5 153, 2 :l67. 3 5Bl, 9 

----·--- ·----

Inom det tekniska samarbetet lämnades 1985/86 bidrag till ca 140 insatser i 
30 länder. Till de internationella kurserna sände ett ännu större antal 
länder deltagare. Verksamheten inom u-kreditsystcmet fortsattt: att expan
dera. Vid utgången av 1985/86 hade, sedan u-kreditgivningen inleddes 
1981, BITS ställt sig positiv till ca 1:!5 projekt till ett totalt kreditbelopp om 
7 360 milj. kr, varav en dd fallit b•Jrt då de inte lett till kontrakt för de 
intresserade svenska företagen. Vid budgetårsskiftet hade 76 u-krediter 
antingen lett till låneavtal (åtagandt:n) eller var under förhandling (Utfäs
telser). Kreditvolymen för dessa uppgick till 5 470 milj. kr med en beräk
nad kostnad för biståndsanslaget (för det s. k. gåvoclementet) på 
1634 milj. kr. U-krediter har beviUats för 23 länder, varav flertalet är 

Hinder med vilka Sverige har avtal om utvl!cklingssamarbete eller länder 
med vilka BITS har tekniskt samarbete. 

Tekniskt samarbete 

Tekniskt samarbete ingår som en l'!.cl i genomförandet av samarbetsavtal 
som Sverige ingått med vissa u-liinder men innefattar iivl!n förutvarande 
programländer LKh vissa andra u-hi'.1der. 
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Det tekniska samarbetet syftar till att överföra kunnande från Sverige till 

samarbetsländerna. I detta inbegrips att skapa kontakter. planera projekt 

och ge utbildning inom områden där Sverige har god kompetens och 

kapacitet. BITS medverkan i det tekniska samarbetet utgörs av bidrag till 

konsultinsatser, utbildning för enskilda länder, institutionssamarbcte, fi
nansiellt stöd, försöksutrustning och internationella kurser. Vidare ingår 

ett samarbete med Svenska institutet som avser personutbyte. kultursam

arbete och u-stipendier. BITS samarbetar också med SWEDFUND genom 

insatser för utbildning och driftledning i industriprojekt där SWEDFUND 

medverkar. 

Det tekniska samarbetet sker främst inom sektorerna industri och ener

gi. Flera av de internationella kurserna avser dessa områden. En betydan

de del av stödet till utbildningsinsatser för enskilda länder avser också 

industriområdet, liksom de insatser som gjorts i projekt vilka genomförs av 

SWEDFUND. 

Stöd inom energisektorn utgörs främst av konsultinsatser. som är den 
största enskilda verksamhetsformen. En väsentlig del av det finansiella 

stödet avser utrustning inom energiområdet. Finansiellt stöd lämnas på 

gåvobasis främst för angelägna rehabiliteringsprojekt i länder med betal

ningsbalansproblcm. 

U-krcditer 

U-kreditcr är statsstödda krediter ~om med utnyttjande av hist[rndsmedel 

kan brnnas på mjuka villkor till vissa u-Hindcr för att finansiera svenska 

varor och tjiinster i projekt som främjar u-ländernas ekonomiska och 

sociala utveckling. 
U-kreditgivningcn har övervägande inriktats på programländerna för 

svenskt bistånd och de länder i vilka BITS bedriver tekniskt samarbete. De 
beviljade och aktuella krediterna fördelar sig på 23 länder med en tyngd
punkt i kreditgivningen på Indien. Algeriet och Kina. Andra större motta
ga1fander är Egypten. Kenya, Pakistan, Tunisien och Zimbahwc. Av ak
tuella länder för u-kreditgivning tillhör samtliga utom Algeriet. Jordanien 
och Malaysia låg- och lägre medelinkomstländer enligt Världsbankcns 
klassificering. För vissa länder som beviljats u-krediter begränsas möjlig
heterna till nya krediter av en försämrad kreditvärdighet. 

Kreditgivningen har främst inriktats på projekt inom energiförsörjning, 
transporter och kommunikationer samt industriell verksamhet. 

I vissa programländer finansieras u-krediter i samarbete med SIDA, 

bl. a. för tre projekt som avser vattenkraft i Kenya och kraftöverföring i 

Indien. 
BITS har i flera fall av parallellfinansiering medverkat med u-krediter till 

projekt där Världsbanken eller en regional utvecklingsbank är huvudfinan

siär. U-krediter har även heviljats projekt där Nordiska investeringsban
ken eller arabfonder är engagerade i finansieringen. 

Samfinansiering har möjliggjort u-kreditgivning till större projekt. I vissa 

fall kan samfinansiering ske i sådana former att risken för skadefall kan 

anses minska, vilket öppnar möjligheter till viss kreditgivning även i länder 

med begränsad kreditvärdighet. 
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Förmånlighetsgraden (det s. k. gilvoelementet) i u-krediterna har nor
malt uppgått till 25 %. Några krediter har av särskilda skäl lämnats med ett 
högre gåvoelement (28-30 %). 

Som regel erfordras i u-kreditsystcmet att upphandling sker i internatio
nell konkurrens för att tillgodose en rimlig prisnivå för mottagarländerna. 

Tillgängliga anslagsmedel för gåvoelement i u-krediter uppgick vid ut
gången av 1985/86 till 1623 milj. kr. Av de 76 u-krediter som alltjämt var 
aktuella vid budgetårsskiftet hade 52: lett till åtaganden med en lånevolym 
på 3 440 milj. kr till en beräknac! kostnad för biståndsanslaget på 
906 milj. kr. Den utgående reservatic.nen, som således formellt uppgick till 
717 milj. kr., var dock helt intecknad för utestående utfästelser. Under 
1985/86 reducerades reservationen dels genom statsmakternas beslut att 
återföra reservationsmedcl till statsbudgeten, dels genom att utbetalning
arna översteg de för detta budgetår a.nvisadc medlen för u-krediter. 

I det u-kreditsystem som gällde fram till januari 1985 garanterades u-kre
diter för projekt i programländern<. ytterst mot biståndsanslagen, s. k. 
biståndsgarantier. Övriga krediter g1ranterades normalt inom ramen för 
EKN:s s. k. s/u-system. Om särskilda skäl förelegat har regeringen medgi
vit att u-krediter i andra än programländer garanteras mot biståndsansla
gen. I det nuvarande systemet garankras samtliga u-krediter mot bistånds
anslagen. 

Det totala garantiengagemanget under s. k. biståndsgarantier uppgick 
den 30 juni 1986 till 3 089 milj. kr. I beloppet ingår biståndsgaranterade 

engagemang för vissa krediter till Mo~ambique, Tanzania, och Sri Lanka, 
vilka inte avser u-krediter. 

För u-kreditsystemet har upprättats en säkerhetsreserv till vilken garan
tipremier uppbärs för biståndsgarantcrade krediter. Till reserven har även 
förts medel från biståndsanslaget. Reserven belastas för skadeersättningar 
vilka 1985/86 uppgick till 32,l milj. kr. Totalt uppgår reserven till 171 milj. 
kr. vilket motsvarar 6 % av utestående garantiengagemang. 

Exporteffekter 

Genom att anslagsrnedlen för BITS \·erksamhet används för upphandling 
av svenska varor och tjiinster uppnå~; en direkt effekt för svensk export. 
Genom att kunskaperna om och t:rfarenheterna av de svenska resurserna 
ökar uppnås också en indirekt export.effekt. 

Under 1985/86 utbetalades 487 milj. kr. för gåvoelement i u-krediter, 

vilket möjliggjorde en export för närrr:are 2 000 milj. kr. Även det tekniska 

·samarbetet ger exporteffekter utöver jem som följer av att anslagsmcdlcn 

används för upphandling i Sverige. En av BITS gjord enkät om effekterna 

av de konsultstudier som genomfört:; med stöd från BITS och till vilka 

bidrag om ca 62 milj. kr. utbetalats gav vid handen att den ytterligare 
export som studierna lett till för de rngagerade företagen uppgick till ca 
150 milj. kr. 

Den totala export som biståndet genom BITS medverkar till kan sam

manfattningsvis uppskattas till ungefär tre gånger utbetalningarna. 
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Blandade krediter i internationella fora 

S. k. blarnlade krediter och bishlrnlskn:di1er utgör numera ofta konkur

rensmedel p[I t:n rad utlandsmarknadt:r. Risken för kapplöpning med sub

ventioner och urgröpning av biståndets kvalitet har lett till att användning

en av blandade krediter ägnats stor uppmärksamhet i internationella fora. 

OECD:s biståndskommitte (DACJ har antagit allmänna riktlinjer för ut

nyttjande av offentligt bistånd kombination med statsstödd 

exportkreditgivning. 
År 1985 beslöt OECD:s ministerråd att förmånlighetsgraden (gåvoele

mentetl för blandade krediter skulle höjas till lägst 25 % (mot tidigare 

20 %). Vidare förstärktes de s. k. notifieringsreglerna för krediter med en 

förmånlighetsgrad mellan 25 och 50 %. Ett deltagarland inom den s. k. 

consensus-överenskommelsen skall meddela övriga deltagare om avsikten 

att erbjuda blandade krediter eller dylikt och möjliggöra för företag i dessa 
länder att konkurrera med liknande villkor (matching). 

Riktlinjerna syftar till att stärka biståndsinriktningcn på de kombinerade 

krediterna, och begränsa denna form av kreditgivning. Diskussioner pågår 
om ytterligare höjningar av den lägsta tillåtna förmånlighctsgraden och en 

skärpning och utvidgning av reglerna. 

Fonden j("ir industriellt samarbete med u-länder 

SWEDFuND:s verksamhet skall bidra till industriell utveckling i u-län

derna genom att främja samägda s. k. joint venture-företag för tillverkning 

dlcr tjänsteproduktion. Fondens uppgift är att genom en relativt begränsad 

insats med statliga medel stimulera svenska företag att gå in i ett samarbete 
i u-ländcr och att satsa egna resurser häri. Stimulansen skall särskilt 
inriktas på de fattigare u-länder som tidigare endast i begränsad utsträck

ning försökt engagera svenska företag i industrisatsningar. 
SWEDFUND är enligt sina stadgar en självstiindig statlig stiftelse. De 

huvuduppgifter som ålagts fonden är förmedling av kontakkr, medverkan 
till och finansiering av investeringsstudier samt finansiell medverkan i 
l[mgsiktiga samverkansprojekt genom aktieteckning samt lån- och garanti

givning. 
Fondens grundkapital. ursprungligen 100 milj. kr., förstärktes för 

1985/86 och innevarande budgetår med 25 milj. kr resp. 40 miij. kr. till 165 
milj. kr. och skall enligt riksdagens beslut steg för steg höjas till 
250 milj. kr. Därtill har fonden fått statsgarantier för lån inom en ram 

motsvarande högst tre gånger det vid vai:je tillfälle inbetalda beloppet i 

SWEDFUND:s grundfond. De totala utestående kontrakterade åtagan
dena för aktiesatsningar. långarantigivning och förstudier uppgick den 30 

juni 1986 till 165 milj. kr. Utbetalningarna uppgick vid samma tidpunkt till 

ca 112 milj. kr. Fondens löpande kostnader täcktes t. o. m. 1984/85 i hu

vudsak av avkastning från det egna grundkapitalet och vissa administrativa 

bidrag från statsbudgeten under verksamhetens tre första år. För l 985/86 
redovisas ett underskott som sammanhänger med ökade utbetalningar till 
projekt under genomförande och driftssvårigheter i mindre projekt i vissa 

afrikanska länder. 
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SWEDFUND medverkar finansiellt per den 30 juni 1986 i sammanlagt Prop. 1986/87: J()O 

36 projekt inkl. finansiering av förstudier. Av dessa befann sig 34 under Bil. 5 
förhandling om genomförande, under uppbyggnad eller i produktion. 

Det totala värdet av investeringarna i de 34 pågående projekten beräknas 
uppgå till ca I 800 milj. kr. SWEDFUND:s totala finansiella åtagande i 

dessa projekt uppgår till 17 l milj. kr. fördelat med 53 % på aktiesatsning, 

37 % på långivning och 10 % i garantiåtaganden m. m .. Övriga finansiärer 

är projektens svenska och lokala intressenter, nationella och regionala 

utvecklingsinstitutioner, exportkreditorgan, affärsbanker m. fl. I genom

snitt uppgår SWEDFUND:s finansiella insats till ca 10 % av projektens 
totala investeringskostnader medan övriga finansiärer bidrar med åter

stående 90 %. 
Av de 34 pågående projekten ligger 19 i nuvarande eller tidigare pro

gramländer, medan de återstående 15 avser projekt i länder med vilka 
Sverige önskar utveckla ett bredare samarbete eller vars utvecklingspolitik 
i övrigt ligger i linje med de grundläggande kriterierna för SWEDFUND:s 

verksamhet. Det faktum att över hälften av projekten finns i program

länder anser SWEDFUND svara väl mot statsmakternas prioritet för 

insatser i de fattigare länderna. 

Genomsnittsstorleken på SWEDFUND:s insats i varje projekt är för 

Afrika 4,8 milj. kr. och för Asien och Latinamerika 7 ,0 milj. kr. Med hän

syn till den ringa storleken på projekten i Afrika och mera begränsade 
industriella erfarenheter där, blir aröetsinsatsen från SWEDFUND:s sida 

relativt stor. 
De pågående projekten väntas skapa drygt 6 000 nya arbetstillfällen i 

värdländerna. Flertalet projekt kommer att producera för avsättning på 
internationella marknader och därrr:ed bidra positivt till respektive lands 

valutabalans. Urvalet av projekt iririktas mot sådana som baserar sin 
tillverkning på lokala råvaror och resurser. Ansträngningar görs för att 
utveckla projekt med en produktionsteknik som bedöms kunna fungera i 
Hinder med outvecklad infrastruktur och med liten tillgång till service- och 

underhållstjänstc:r. Samtidigt läggs vikt vid projekt som medför att ny och 
något mer avancerad teknik än vacl som tidigare funnits, introduceras i 

landet. 
Som svenska parter i samarbetet genom SWEDFUND förekommer 

både stora och små företag, statliga, kooperativa och privata. Den svenska 

exporten till projektens investeringsfas beräknas uppgå till ca 520 milj. kr. 

De svenska företagens intresse är emellertid inte genomgående knutet till 

export från Sverige. Andra incitament gäller utnyttjandet av en befintlig 

materiell eller personell överkapacitet. marknadsföring av en ny intressant 

produkt samt utveckling av ny teknik. 
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Biståndet fördelat på enskilda 
länder 
Den följande statistiken avser de utbetalningar som gjorts budgetåret 1985/ 

86 av biståndsorganen SIDA. SAREC. BITS och IMPOD. Utbetalningar 

som inte kunnat tänderfördelas, har förts till de regionala posterna eller 

övrigposten. Så har också skett med bidragen till de länder som totalt 

erhållit mindre än I milj. kr. Också visst forskningsbistånd och humanitärt 

bistånd redovisas på det sättet. Uthetalningarna för u-krediter avser avräk

ningar mot biståndsanslagct för gåvoelement för krcditförbindeber som 

utfärdats under 1985/86. Utgifterna för den centrala biståndsadministra

tionen har utelämnats. Med hänsyn till IMPOD:s arhetssiitt ingår dock i 
dess uthetalningar lönekostnader för personal med untantag av chefen för 
kontoret samt viss administrativ personal. Det multilaterala biståndet (un

der anslaget C I) ing?ir inte i statistiken emedan det inte visat sig möjligt att 

på ett rättvisande sätt fördela det biståndet på enskilda länder. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

~79 



Utbetalningar 1985/86 (tkr) 

SIDA SAREC BITS IMPOD 
-

Land Land ram Siirskilda Humani- Enskilda Livs- Bis tänds- Tekniskt U-krediter Totalt 
inkl. land- program. tiirt \:>i- organisa- medels- kontor samarbete uthetalat 
pnigram- Regionala stånd och tillllel" histänd 1985i86 
kostnad insatser katastro- ttkrl 

111.lll. for 

Afghanistan 23 8UU 23 800 
Algerict 3 500 2.213 1993 102 400 59 110 165 
Angclla 149198 3 I t14 %7 I 355 5487 160 171 
Argentina 4ti0 299 1453 89 2 301 

Bangladesh 160440 I 214 4 200 8 316 3 716 42 177 928 
Uolivia 6866 612 3 240 lfl73R 
B1Jt!:::'.1.r~-!.!1~t lJ2 93~ "ll\1".ll 1 o:~ 2i7 iiUb 2918 296 20500 Il 128 677 -'.I\)() 

Brasilien 150 14 164 
l:lurkina Faso 3 670 -28 3642 
Burundi 2 218 2 218 

Chile 370 100 470 
Colombia 3 .\Oll 3 300 
Costa Rica 208 3 776 28 4012 
Cuh;i 42.12 4377 I J 124 9 19742 
Cypern 120 729 849 

Djihuuti 1638 1638 

Republiken 7 312 7 312 
Ecuador 60 60 1444 28 I 592 
Egypten 12 160 3 878 IO lh048 
Ekvatorial Guinea 423 421 
Elfenhcnskusten 444 444 
Etiopien 124 I I:\ 6~03 h5 7 \() 1412 11 574 5 094 8 835 ,, 

223 563 
0::: ""O -·..., :- c 
'-"~ -\C 

oc 
0\ 

---00 
---.I 

t..J 
00 0 0 0 



SIDA SAREC HITS IMPOD 

Land Landram Siirskilda llumani- En,kilda Liv"- Bist;lnds- Tekniskt LI-krediter Totalt 
inkl. lanu- program. tiirt bi- organ isa- mcdeb- kont!lr samarhctc utbetalat 
program- Regionala ~tirnd nch tiuner bist<lnd l'J85/8h 
k<istnau insatser katastru- (tkr) 

m.m. fer 

Fillippincrna 2500 ~~ 2522 

Gambia l 159 I 159 
Guatemala 200 200 
Guinea 814 814 
Guinea-Bissau 63 187 3 201 6689 253 3 177 35 1762 78304 

Honduras 1932 1932 

Indien 307 811 I 301 9 127 4 198 125 259000 182 58 l 744 

lnuonesien 58 58 

Irak h2 62 

Iran 3 000 3000 

Israel 40 40 

Jamaica 400 I 762 2 162 

Jordanien 255 21400 203 21 858 

Kamerun 375 375 

KampU<.:hea 18630 18h30 

Kap Verde 51005 751 430 633 I 236 895 I 100 56050 

Kenya 123 307 4507 (148 2489 4 895 55 135901 

Folkrepubliken 
Kina 13 075 57900 I 147 T!.122 

Kumorerna 228 228 

Folkrepubliken 
Kongo 339 339 

to "'O -·.., 
:- 0 
Vi ;:i -\0 

00 

°' ---00 
--i 

,..,, -00 0 
0 



I.and 

Laos 
Lesutho 
Libanon 
Liberia 

tvlalaysia 
Marncku 
Mauretanien 
~.1 ~l t: :·i~ i:..~~-; 
Mexico 
l\fo.;amhi4ue 

Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Nordjemen 

Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Portugal 

Sau Tom.: och 
Prim:ipe 
Senegal 
Seychdli:rna 

l.J 
00 
t.J 

SID.-\ 

Land ram Siirskilda Hu mani-
inkl. land- program. tiirl bi-
program- Regiunala st:mu 11ch 
kostnad insatser katastro-

111.Jll. fer 

.W06'.'. 479 
20006 25431 104 

990.2 

17 152 
29) 191 91i.11 11 '.'.32 

6972-1 2 5b5 16095 . 
17 

K.5 

119 

Enskilda Livs-
llrganisa- mcd<:!ls-
tioncr bist1rnd 

27 
6\14 

4409 ,, ,_ 

102 
02n 
-1260 

-1889 26~0 

5 633 
I 7h'J 

2 105 

I 140 

797 

510 
326 

100 69 

Bistilnds
kl)ntor 

3 57) 
1.H'i 

3 716 

I 314 

SAREC 

-' 793 

5 668 

1600 

BlTS 

Tekniskt U-krcditi:r 
samarbete 

9oOO 

'.'. 330 

564 
I 133 

255 

39:?3 
390 

26'.'. 

IMPOD 

297 

90 

10 

43 

Totalt 
utbetalat 
1985/86 
!tkr) 

43 1-13 
63 17'.'. 
14 311 

T!. 

2 729 
6273 
4260 

564 
18 285 

3'.'.9 222 

1010'.'.9 
1769 

272 
2 105 

6706 
:wo 

85 
797 
262 

6'.'.9 
326 
169 

til ""C -·...., 
:- 0 
Vi 'U 

'° 00 
0-. 

---00 
-..J 

g 



Land 

Sierra Let>ne 
Som<11ia 
Sri Lanka 
SuJ;t11 
Swaziland 
Syd_iernen 
Syrien 

·ranzania 
Tchad 
Thailand 
Tunisien 

Uganda 
Uruguay 

Vietnam 

Zambia 
Zimbabwe 

Ej landeti"ordelat 
,.\frika 
Asien 
Latinamerika och 
Karibicn 
Övrigt 

Totalt 

t.J 
00 . .,, 

SIDA 

Landram S~rskilda 
inkl. land- rrogram. 
program- Regionala 
kostnad in,ahcr 

-97 
273 691 

4 2114 

428'.115 

998 

406 343 

198 433 
144 598 

m. rn. 

66 
699 

-233 
162 

9083 

7T! 

10 

371 

."i 112 
4043 

46h:i.~ 

3 517 

242 
699 124483 

2 957 850 262 061 

Humani
liirt bi
ständ och 
kala-.tn>
fer 

1437 
720 

11 1'9 

2 920 
7.'0 

12 887 
2 500 

3 000 

7 7ul 

2W504 
I 2ll0 

146 310 
119 316 

750 804 

Enskilda 
organisa
tioner 

2000 
I ."i37 

197 

I 009 

508 

20 

73 

5 112 
920 

123 

247 456 

295414 

Li\'S
mcdels
bis1i111d 

204 
3 2ti I 

30582 
rn~ 

5 044 
12 343 

54 

6565 

2904 

I 359 

426 

108 305 

260 167 

13istånds
kontor 

2 475 

10 807 

5799 

4 262 
3 217 

120 572 

186577 

SAREC BITS 

6 225 
600 

3 559 

2 022 

1375 

7 450 
133 573 

181 068 

Tekniskt U-kn::diter 
samarbete 

2801 
694 

1859 

35 
2 629 

34 178 

103032 

36200 

486700 

IMPOD 

98 

128 

210 
100 

13 

218 

2874 

6232 

Totalt 
utbetalat 
1985/86 
(tkr) 

204 
15 693 

280 514 
43 564 

4 794 
5044 

12 343 

456475 
750 
245 

47777 

15 801 
2 520 

418980 

213 345 
162 132 

286 159 
4840 

154002 
891 456 

5489905 0: ""O 
-· -1 :- 0 
Vi'? 

\Cl 
00 
~ 

00 
-...J 
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Nordiskt biståndssamarbete 

De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på bi

ståndsområdet. Projektverksamhet·~n regleras genom en konvention mel

lan samtliga nordiska länder, vilken undertecknades i mars 1981. Enligt 

denna skall iirenden av principiell karaktär. såsom utvidgning, förlängning 

och revision av insatserna, beslutas av det nordiska ministerrådet som 

även fastställer ekonomiska ramar. Den löpande granskningen av bistånds

projekten sker genom en s. k. ämt·etsmannakommittc för biståndsfrågor 

(EKBJ, bestående av de ansvariga :imbetsmänncn i de nordiska bistånds

administrationerna. Genom konven:ionen upprättades även en rådgivande 

kommitte för lekmannarepresentatiim (RKBJ. 
Förutom samarbetet på projektområdet sker regelbundna överläggning

ar i ämbetsmannakommitten i multilaterala och bilaterala ärenden. 
Det nordiska samarbetet i biståndsärenden omfattar också informella 

överläggningar, t. ex. i anslutning till internationella möten, där de nordis
ka länderna ofta uppträder som en enhet. De nordiska länderna har även 

en gemensam representation i Yärldsbanken, de regionala utvecklingsban

kerna och den internationella jordbrnksutvecklingsfonden (IFADJ. 

De gemensamma biståndsprojekkn administreras av något av de natio

nella biståndsorganen. Danmark <idministrerar exempelvis kooperativa 

projekt i Tanzania och Kenya mec;an SIDA administrerar den nordiska 

insatsen för stöd till jordbruket samt den tekniska enheten vid SADCC:s 

transportkommission i Mo\:ambique. 
I samband med SADCC:s årliga givarkonferens i Hararc i början av 1986 

undertecknades en överenskommel >e om bredare ekonomiskt och kultu

rellt samarbete mellan de nordiska länderna och SADCC:s medlems
länder. Samtidigt presenterades ett utkast till arbetsprogram som under 
året ytterligare bearbetats och konk;:etiserats. 
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Vissa förkortningar 
AIDB 

AIDF 

AlC 

ANC 

ARO 

AsDB 

AsDF 

BlTS 

CDB 

CFA 

CGIAR 

CILSS 

CTC 

DAC 

EADB 

ECOSOC 

EG 

EKN 

FAC 

FAO 

GATT 

HABITAT 

African Devclopmcnt Bank 

African Development Fund 

African National Congress 

Asian Development Bank 

Asian Development Fund 

Swedish Agency for 
International Tcchnical and 
Economic Ca-operation 

Caribbcan Developmcnt Bank 

Committee on Food Aid Policies 
and Programmes 

Consultative Group on 
International Agricultural 
Research 

Committee Tntcr-Etats de Lutte 
contre la Sccheress au Sahcl 

United Nations Centre for 
Transnational Corporations 

Development Assistance 
Committee 

East African Development Bank 

Economic and Social Council 
of the U nited Nations 

European Communities 

Swedish Export Credit 
Guarantce Board 

Food Aid Convention 

Food and Agricultural 
Organization 

General Agreement on Tariffs 
and Trade 

United Nations Center for 
Human Settlcments 

20 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Afrikanska utvecklingsbanken 

Afrikanska utvecklingsfonden 

Arbetarrörelsens 
Internationella Centrum 

Afrikagruppernas 
Rekryteringsorganisation 

Asiatiska utvecklingsbanken 

Asiatiska utvecklingsfonden 

Beredningen för 
internationellt 
tekniskt-ekonomiskt 
samarbete 

Karibiska utvecklingsbanken 

Kommitten för 
livsmedelsbistånd 

Konsultativa gruppen för 
internationell 
jordbruksforskning 

Koordinerande kommitten för 
utveckling i Sahclområdet 

FN :s center för 
transnationella företag 

OECD:s kommitte för 
bistånds frågor 

Östafrikanska 
utvecklingsbanken 

FN:s ekonomiska och sociala 
råd 

De europeiska gemenskaperna 

Ex port kreditnämnden 

Livsmedelshjälps
konventionen 

FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation 

Allmänna tull- och 
handelsa vtalet 

FN:s boende- och 
bebyggelsecenter 
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IAEA International Atomi·: Energy 
Agency 

IBRD International Bank for 
Reconstruction and Development 

IEA International Energy Agency 

ICA lnternational Ca-operative 
Alliance 

IDA International Development 
Association 

IDB Interamerican Development Bank 

IEFR lnternational Emerg<:ncy Food 
Reserve 

IFAD International Fund for 
Agricultural Development 

IFC International Financc 
Corporation 

HED International Institule for 
Environment and D1:velopment 

ILO International Labour 
Organization 

IMF International Monetary Fund 

IMO lnternational Maritime 
Organization 

IMPOD Import Promotion Office for 
Products from Developing 
Countries 

IPPF I nternational Plan ned 
Parenthood Federation 

ISO Internationel Standardization 
Organization 

ITC International Trade Centre 

MON AP Mo<;ambique Nordic 
Agricultural Programme 

NIB Nordiska lnvestcringsbanken 

Prop. 1986/87: 100 
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Internationella 
atomenergiorganet 

Världsbanken 

Internationella 
energimyndigheten 

Internationella kooperativa 
alliansen (IKA) 

Internatione Ila 
utvecklingsfonden 

Interamerikanska 
utvecklings banken 

Internationella 
katastroflagret för 
livsmedel 

Internationella 
jordbruksutveeklingsfondcn 

Internationella 
finansieringsbolagct 

Internationella miljö- och 
naturvårdsinstitutet 

Internationella 
arbetsorganisationen 

Internationella 
valutafonden 

Internationella 
sjöfartsorganisationen 

Importkontoret för 
u-landsprodukter 

Internationella 
familjeplanerings
federationen 

Internationella 
standardiserings
organisationen 

UNCTAD/GATT:s internationella 
handel scen trum 

Det nordiska 
jordbruksprogrammet för 
Moc;ambique 
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OECD Organization for Economic Organisationen för ekonomiskt 
Co-operation and Developement samarbete och utveckling 

OEOA Office for Emergency FN: s katastrofkontor för 
Operations in Africa Afrika 

OMM Organiza<;äo da 
Maulher Mozambicana 

OPEC Organization of Petroleum De oljeexporterande ländernas 
Exporting Countries organisation 

RNM Resistencia Nacional de 
Mozambique 

SADCC Southern African Development 
Coordination Conference 

SAREC Swedish Agency for Research Styrelsen för 
Co-operation with Developing u-landsforskning 
Countries 

SATCC Southern African Transport and 
Communications Commission 

SDR Special Drawing Rights Speciella dragningsrätter 

SEK Swedish Export Credit AB Svensk Exportkredit 
Corporation 

SHIA Swedish Organization of the Svenska 
Handicapped I nternational Aid handikapporganisationernas 
Foundation internationella 

biståndsstiftclse 

SIDA Swedish lnternational Styrelsen för internationell 
Development Authority utveckling 

SLU Sveriges Lantbruksunivcrsitet 

SWAPO South-West Africa People's 
Organization 

SWEDfUND Swedish Fund for lndustrial Fonden för industriellt 
Co-operation with Developing samarbete med u-länder 
Countries 

SYS Swedish Voluntcer Service Svensk Volontärsamverkan 

TIB Tanzania lndustrial Bank 

UBV Utbildning för 
histåndsverksamhet 

LiNCDF United Nations Capita! FN:s kapitalutvecklingsfond 
Devclopment Fund 

UNCTAD United Nations Confercncc on FN:s konferens för handel och 
Tradc and Development utveckling 

UNDP United Nations Devclopment FN:s utvecklingsprogram 
Programme 
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UNDRO 

UNEP 

UNESCO 

UNFDAC 

UNFPA 

UNHCR 

UNICEF 

UNIDO 

UNITA 

UNITAR 

UNRWA 

UNSO 

UNV 

wcc 
WEP 

WFP 

WHO 

WIPO 

WMU 

ZANU 

ZAPU 

United Nations Di1sastcr Relief 
Co-ordinator 

United Nations Environment 
Programme 

United Nation Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

United Nations Fund for Drug 
Abuse Control 

United Nations Fu.nd for 
Population Activities 

Unitcd Nations High 
Commissioner for Refugccs 

United Nations Children's Fund 

United Nations Industrial 
Dcvelopment Organization 

Uniao National parn la 
Indcpendencia Total de 
Angola/National Union for the 
total Liberation of Angola 

United Nations Im.titutc for 
Training and Research 

Unitcd Nations Relief and 
Works Agency for Palestinc 
Refugees in the Near East 

United Nations Sudano-Sahelian 
Office 

Unitcd Nations Voluntcers 
Programme 

World Council of Churches 

World Employment Programme 

World Food Programme 

World Health Organization 

World Intellectual Property 
Organization 

World Maritime University 

Zimbabwe African National Union 

Zimbabwe African Peoples Union 
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FN: s katastrofhjälps
koordinator 

FN:s miljöprogram 

FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och 
kultur 

FN:s fond för kontroll av 
beroendeframkallande medel 

FN: s befolkningsfond 

FN: s flyktingkommissarie 

FN:s barnfond 

FN: s organisation för 
industriell utveckling 

FN:s utbildnings- och 
forskningsinstitut 

FN: s hjälporganisation för 
Palestina-flyktingar 

FN: s särskilda organ för 
Sahelområdct och Sudan 

FN:s volontärprogram 

Kyrkornas Världsråd 

lLO:s världssysselsättnings
program 

Världslivsmedelsprogrammet 

Yärldshälsoorganisationcn 

Världsorganisationcn för den 
intellektuella äganderätten 

Internationella sjöfarts
univcrsitetet 
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Bil. 5 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt 
ackrediteringar för de stockholmsbaserade ambassadörerna 
per den I januari 1987. 

I. Beskickningar 

( sidoackrcditeringsortcr inom parentes), 

J\bidjan Gaborone 
(Lome, Ouagadougou, Porto Novo) (Maseru) 

Abu Dhabi(*J Guatemala 

J\ddis Abeba (San Salvador. Tcgucigalpa) 
(Djibouti) 

Alger 
Amman 

Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

(Vientiane. Rangoon) 

Beirut 
Belgrad 

ffirana} 

Berlin 

Bern 
Bissau(*) 

Bogota 
(Panama) 

Bonn 
Brasilia 

Bryssel 
(Luxemburg) 

Buda pest 
Buenos Aircs 

(Montevidco, Asuncion) 

Bukarest 

Canberra 
(Honiara, Port Moresby. Port 

VilaJ 
Canicas 

(8ridgetown. Port of SpainJ 

Colombo(*l 

Damaskus 
Dar es Salaam 

Dhaka 
Du bl in 

Haag 

Hanoi 
Harare 
Havanna 

(Kingston) 
Helsingfors 

Islamabad 
(Male) 

Jakarta 
Kariro 

(Khartoum) 
Kinshasa(*) 
Kuala Lumpur 

Kuwait 
(Abu Dhabi. Doha. Manarna) 

Köpcnhemn 

Lagos 
(Accra) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
<Bissau. Praia) 

London 
Luanda 

(Sao Torne) 

Lusaka 
(Lilogwe) 

Madrid 
Managua 

(San JoseJ 

Man ila 
Maputo 

(Mbabanc) 
Maseru(*) 

Mexico 
289 



Monrovia(*) 
Montevideo(*) 
Moskva 

(Ulan Bator) 
Muscat(*) 
Nairobi 

(Bujumbura, Kampala. Kigali) 

New Delhi 
(Colombo. Kathmandu, Thimpu) 

Oslo 
Ottawa 

(Nassau) 

Paris 
Peking 

(Pyongyang) 
Prag 
Pretoria 
Pyongyang(*) 

Rabat 
Reykjavik 

Riyadh 
(Muscat, Sana) 

Rom 
(Valetta) 

Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore 

(Bandar Seri Begawan) 
Sofia 
Teheran 
Tel Aviv 

(Nicosia) 

Tokyo 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane(*) 
Warszawa 
Washington 
Wellington 

(Apia, Nuku Alofa. Suva) 
Wien 

*beskickningen förestås av en t f charge daffaires 

Il. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid d·~ internationella organisationerna i Ge

neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

Sveriges delegation vid uppföljningsmötet i Wien till konferensen om sä
kerhet och samarbete i Europa (ESK). 

111. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 

Berlin 

Chicago 
Frankfurt 

Hamburg 

Hongkong 

Istanbul 

b) Konsulat 
Barce\ona 

Jeddah 
Las Palmas 

Malaga 

Mariehamn 

Palma de Mallorca 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

290 



Leningrad 

Los Angeles 
Marseille 
Minneapolis 
Montreal 
Miinchen 
New York 
Rio de Janeiro 
Sydney 

Stockholmsbaserade ambassadörer 

Szczecin 

Vancouver 

De fem sändebuden har följande ackrediteringar: 
I. Bamako (Mali), Banjul (Gambia), Conakry (Republiken Guinea), Da

kar (Senegal), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia), Niamey 
(Niger) och Nouakchott (Mauretanien). 

2. Belmopan (Belize), Castries (St Lucia), Georgetown (Guyana), Para
maribo (Surinam), Port-au-Prinee (Haiti), Santo Domingo (Dominikanska 
Republiken) och St Georges (Grenada). 

3. Aden (Demokratiska Folkrepubliken Yemen), Mogadishu (Somalia), 
Moroni (Comorerna), Port Louis (Mauritius), Antananarivo (Madagaskar), 
och Victoria (Seychellerna). 

4. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Brazzaville (Folkrepubliken 
Kongo), Kinshasa (Zaire), Libreville (Gabon), Malabo (Ekvatorialguinea) 
och Yaounde (Kamerun). 

5. Vatikanstaten/Heliga Stolen. 
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Anslagsförteckning 
A. Utrikesdepartementet m. m. 

A I. Utrikesförvaltningen, förs/ag.rnns/ag 

A 2. Utlandstjänstemännens representation, resen·a-

A 3. 

A 4. 

A 5. 
A 6. 

A 7. 

A 8. 
A 9. 
A 10. 
A 11. 

A 12. 
A 13. 

tionsanslag ................................. . 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fastighe
ter för utrikesrepresentationen, reservationsanslag 

Inventarier för beskickningar, delegationer och 

konsulat, reservation.rnnslag .................. . 

Kursdifferenser .förs/agsans/ag ............... . 
Olönade konsuler, ji'irs/agsanslag .............. . 

Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 
internationell organisation ,fiirslagsanslag ...... . 
Nordiskt samarbete,förslags.:ins/ag ............ . 
Vissa nämnder m. m. ,fiirslag.rnns/ag ........... . 
Utredningar m. m .. reservationsanslag ......... . 
Extra utgifter, reserl'ationsans/ag .............. . 
Officiella besök m. m.,förs/agsans/ag .......... . 
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare m. m., 
förslagsans/ag ............................... . 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B l. Förenta nationerna, förslagsall.':lag .............. . 

B 2. Nordiska ministerrådet.fiirs/agsans/ag ........... . 

B 3. Europarådet,förs/agsanslag .................... . 
B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling <OECD),förs/agsans/ag ................ . 
B 5. Europeiska frihandelssammanslutningcn (EFTA), 

förslagsansla,; . ................................ . 
B 6. Organisationer för internationell handel och råvaru-

samarbete m. m.,förslagsans/ag ................. . 

B 7. Internationell råvarulagring,förs/agsanslag ....... . 
B 8. Övriga internationella organisationer m. m. förs/ags-

ans/ag ........................................ . 

C. Internationellt utvecklings:~amarbete 

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram, resen·a-

1013576000 

15 527 000 

51000000 

11 131 000 

I 000 
9962000 

34608000 
1413000 

600000 
2 743 000 

700000 
7636000 

3 740000 

1152637000 

79025000 

175000000 
16500000 

15500000 

13 400000 

7004000 
3 000000 

1205000 

310634 000 

tionsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 815 000000 

C 2. Utvi.:cklingssamarbete genom Sf.DA, reservationsan-

slaf? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 026 343 000 

C 3. Information, resen·ationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 240 000 

C 4. Styrdsen för internationell utV•::!ckling (SIDA), för-

slag.rnnslag ................................... . 200804000 
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C 5. Nämnden för u-landsutbildning, fc'irslagsans/ag ..... 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), reserva-

21131000 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 5 

tionsanslag ................................... . 

C 7. Nordiska afrikainstitutet, fi'irsla.i:sw1slag . ......... . 

C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. reservation.s-

ans/ag ........................................ . 

D. Information om Sverige i utlandet m. m. 

D I. Svenska institutet, reservationsans/ag ............ . 

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

reservationsanslag ............................. . 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet. resava-

tionsanslag ................................... . 

D 4. Utrikespolitiska institutet, reservationsans/ag ..... . 

E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E l. Kummcrskollegium, ramanslag ................. . 

E 2. Exportfrämjande verksamhet, reserl'i1tio11sanslag .. . 

E 3. Exportkreditnämnden. täckande av vissa utgifter för 

skadeersättningar, fUrslag.rnnslag ................ . 

E 4. Krigsmaterielinspektionen, förslag.rnnslag ........ . 

E 5. lnteramerikanska utvecklingsbanken, forslagsanslag 

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter, reservations-

ans/ag .................................... · ... . 

E 7. Forskningssamarbetc med europeiska gemenskaper-

na, förslag sans lag ............................. . 

265 000000 

3 803000 

1321000000 

9680321000 

42 968000 

35235 000 

14602000 

4528000 

97 333000 

36 245000 

232030000 

l 000 

1000 

25000000 

I 000 

45 000000 

338278000 

F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m. m. 

F I. Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspo-

litiska området, reserl'lltionsanslag .............. . 6 140000 
F 2. Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen 

(ESK), förs/agsanslag . ......................... . 750000 

F 3. Information om freds- och nedrustningssträvanden 

m. m .. reservationsansla.i: . ...................... . 5 607000 
F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforsk-

ningsinstitut (SIPRIJ. reserl'{ltionsanslag ......... . 15 766000 
F 5. Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och 

nedrustning. fi'irslaR.rnnslag ..................... . 21273000 

F 6. Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet, 

reservationsanslag ............................. . 2030000 

51566000 

Summa kr. / / 630 769 000 293 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1987 

Försvarsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) 

Översikt 

Försvarsdepartementets verksamhetsomriide iir totalförsvaret som bestar 

av en militär del och en civil del. Den militiira delen utgörs av det militära 

försvaret som bl. a. omfattar försvarsmakten med dess olika försvarsgre

nar m. m. Den civila dekn utgörs av ett ston antal samhällssektorer/funk

tioner. Försvarsdepartcmentd ansvarar inom den civila delen för funktio
nerna civil ledning och samordning. civilförsvar. psykologiskt försvar. 

övrig varuförsö1jning samt kyrklig heredskap. Försvarsdepartementet har 

även ansvaret för samordningen inom regeringskansliet mellan totalför

svarets olika delar. Dessutom har departementet ansvaret för räddnings

tjänstcn i fred. 

I Riksdagen /9fl(Jffl.7. I .1a111/. Nr /OU. Bilagan 

Prop. 
1986/87: 100 
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Försvarsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammantr~idc den 18 dccem~cr 1986 

Foredrngandc: statsr[idet R. Carlsson 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

1 Huvudtitelns utformning 

t\kcl anblning av arbett:t i 1984 års försvarskommittc l>Ch då m<dct Lir att 

det iir 1987 skall kunna fattas ett nytt fem{irigt totalförsvarsbeslut avhand

la-; huvuddelen av försvarsdepartementets verksamhet i en s~irskild propo

sition som avses flircliiggas riksdagen senast den 10 mars 1987. 

l denna bilaga behandlas därför endast vissa förslag om tillgiingen på 

piloter i försvaret samt anslagsfrl°tgor för försvarsdepanementet m. m .. 

dvs. anslag littera A. Övriga anslaf: iir här endast beräknade med de belopp 

som har anvisats enligt regleringsbrcv för budgetåret 1986/87. Av detta 

följer att sakprövning av anslagsframställningarna sker först i totalför

svarspropositionen varvid regeringens förslag till nya anslagsbelopp för 

budgeti1ret 1987/88 kommer att framgå. 

2 Åtgärder för att säkerställa tillgången på piloter i 
flygvapnet 

2.1 Hittills genomförda åtgärder 

Konsekvenserna för försvarsmakten av att alltför många militära flygföra

re gtir över till den civila luftfarten har redovisats i 1985 ars budgetproposi

tion (pnlp. 1984/85: 100 bil. 6l, reg1~ringens skrivelse 1984/85: 148 om vissa 

fitgärder för att säkerställa försvarsmaktens behov av llygförare och 1986 

års budgetproposition (prop. 1985,'86: 100 hil. 6l. Där har bl. a. angetts att 

det av säkerhetspolitiska skiil inte kan godtas att mer än ett begränsat antal 

flygvapenpiloter tar anställning i de civila flygbolagen under perioden 

1985-1987. 

I regeringens skrivelse 1985186: 156 redovisas ytterligare åtgärder för att 

säkerstiilla behovet av civila och militära piloter. I anslutning till försvars

utskottets behandling av 1986 års budgetproposition och regeringens skri

velse 1985186: 156 har dessutom försvarsdepartementet överlämnat en pro

memoria ( 1986-04-21) som underlag för försvarsutskottets ställningstagan

de. Av promemorian framgfö· bl. a. att parterna på arbetsmarknaden anser 

att det avtal om löne- och anställnings villkor för flygtjänstgörande personal 

inom försvarsmakten som slöts den 15 april 1986 !pilotavtalet) är sa för

milnligt för piloterna att tillriickligt många sannolikt väljer att stanna kvar i 

flygvapnet. Mot den bakgrunden gör jag enligt promemorian den bedöm

ningen <ttt åtgärder för att begränsa flygbolagens rekrytering av flygvapen-
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piloter inte hingre behövs efter fa 1986. Effekterna av avtalet och piloter

nas benägenhet att stanna kvar kommer emellertid att 11t viirderas. Den 

totala tillgången pa nygvapenpiloter m[iste enligt promemorian siikerstilllas 

och best:immas friin säkerhetspolitiska tllgirngspunkter. 

Riksdagen som inte har haft n~1goil erinran mot de redovisade atgiinkrna 

har särskilt betonat regeringens ansvar för en noggrann uppföljning av 

ut vecklingen så att tillgi\ngen pft flygvapenpiloter siikerstiills t Föll 

1985/86: 9. rskr. 2781. 

Från regeringens sida har tidigare angetts att det från siikerhetspolitiska 

utgångspunkter kan godtas att ett tjugotal piloter går över till bolagen 

under åren 1985 och 1986. Gränsdragningsproblemen har emellertid varit 

många och svårbemästrade. Många nygförare har sökt tjänstledighet eller 

slutat sin anställning utan att börja vid llygbolag. Sammantaget har ctt 

trettiofemtal piloter lämnat sin aktiva tjänst vid flygvapnet. Härutöver har 

oåsf1 ett antal nygingenjörer och f. d. kontraktsanställda fältflygare la.[!it 
anstiillning i nygbolagen. Dessutom har vissa llygförare g[ttt över till ··icke 

nygande .. verksamhet utanför försvaret. Jag vill emellertid i sammanhang

et framhålla att flygbolagen har följt de restriktioner som har itlagts dem. 

Överbefälhavaren har anmiilt att avgangarna har fått negativa konse

kvenser för flygstridskrafternas effekt m:'.1 uthållighet. 

För att tillgodose den civila luftfartens. främst SAS" behov av svenska 

piloter och samtidigt minska avgången av piloter från flygvapnet har den 

statliga trafikflygarhögskolan !TFHSJ inrättats vid krigsflygskolan i Ljung

byhed. TFHS har bedrivit utbildning sedan den I april 1984 och hittills 

utexaminerat 38 elever. Ytterligare 18 elever har påböi::iat utbildning under 

januari och 20 under sommaren 1986. Närmast planeras för att ytterligare 8 

elever skall börja utbildas i januari 1987. 

Under de senaste åren har försvaret gjort extra investeringar till bety

dande kostnader vid TFHS i byggnader och materiel (bl. a. inköp av 
flygplan och simulatorer) samt landningsbanor m. m. för att snabbt öka 

utbildnings volymen till 60 nya elever per år och därigenom möta flygbola

gens växande behov av piloter. Den utbildningsvolym som svarar mot 
gjorda investeringar kräver emellertid instruktörsmcdvcrkan fr<in flygbola
gens sida. I det samarbetsavtal som slöts år 1983 mellan staten och SAS om 
civil trafikflygarutbildning förhinder sig SAS att ställa lärare till förfogande 

för utbildningen. Trots detta har SAS under hösten 1986 anmiilt att man 

inte framdeles kommer att medverka i utbildningen vid TFHS såvida inte 
skolan får civilt huvudmannaskap. Det kan således konstateras att SAS 
f. n. inte uppfyller sin för utbildningens genomförande viktiga del av avta

let. 
För att i någon man mildra verkningarna av den nu alltför bcgränsade 

omfattningen av pilotutbildningen vid TFHS har regeringen i september 

1986 beslutat att lämna ett statsbidrag om 150 000 kr. för varje civil pilot 

som utbildas vid andra flygskolor lin TFHS och som kan godkiinnas l'ör 

fortsatt utbildning i tung. civil luftfart. Denna atgärd förväntas under de 

närmaste åren kunna ge ett visst tillskott av civila piloter men kan under Je 
närmaste 3-4 åren inte kompensera den utbildning som hade varit möjlig att 

Prop. 1986/87: 100 

Bil. 6 



gennmföra vid TFHS om SAS hidragit med flygbrare enligt vad som anges 
i samarh.:tsavtalet frtin år 1983. 

Eftersom SAS förutom Sverige ocksil har Danmark och Norge som 
rekryterings has och rilotrrobkmt:n i våra grannl~inda iir likartade med de 

svenska enades förwarsministrarna i de tre länderna i början av ar 1985 att 

möjligheterna att samordna den civila pilotutbildningen skulle utredas. 

Landshövdingen Eric Krönmark förordnades att leda arbetet m:h har i en 

rapport fran khruari 1986 redovisat möjliga vägar att samordna utbildning

en. Frtm dansk '>ida har sedermera valts en nationell lösning medan man i 

Norge arbetar med inriktningen att ansluta sig till den avancerade delen av 

uthildningen vid TFHS i enlighet med Krönmarb förslag. På tjänsteman

nanivå har man frän norsk sida anmi\lt att en proposition i frågan planeras. 

Resultatet kan bli att norska elever börjar utbildas vid TFHS tidigast under 
~ir 1988. En viktig förutsiittning är härvid att tlygbrare från Norge stills till 

förfogande. 

1 . .2 Flygförmånsavtalet och dess konskcvenser 

Det tidigare nämnda avtalet om löne- och andra anst~illningsvillkor för 

tlygtjiinstgörande personal innebär bl. a. att det normala flygtilliigget höjs 

med upp till :?. 000 kr. per månad och att en särskild flygförarpremie om 
ytterligare:?. 000-6000 kr. per månad betalas till flygförare som förhinder 

sig att stanna kvar som flygförare under tio år i normalfallet. En flygförare 

kan vidare enligt avtalet få avgå med tjänstepension vid 55 års ålder 

fr. o. m. är 1991 i stället för som nu vid en ålder av 60 år. 

Som tidigare nämnts g_iorde de avtalsslutande parterna den bedömningen 

att avtalet var så förmånligt att ett tillräckligt antal piloter skulle välja att 

stanna kvar i Oygvapnet. 

Ett mått på piloternas benägenhet att stanna kvar i tjänst är hur många 
som tecknat en sådan skriftlig öven:nskommclse bland dem som har erhju

dits detta. Ett åttiotal tlygförarc har inte accepterat erbjudandet. Av dessa 

hade en tredjedel redan innan flygförmånsavtalet kom till stånd sökt m:h 

erbjudits anställning vid flygbolagen. 
Företrädare för försvars- och kommunikationsdepartementen har under 

hösten haft överläggningar med SAS, LIN och Swedair i pilotfrågan. Vid 
samtalen har flygbolagen bl. a. rede-visat sina pilotbehov de närmaste åren. 
SAS har sagt sig behöva rekrytera ::7 piloter från svenska flygvapnet under 

första halvåret 1987. SAS avser att rekrytera ytterligare 32 flygvapenpi

loter under det närmaste året därefter. LIN har för sin del anmält att l:! och 

Swedair att 2 piloter från flygvapnd kommer att anställas under år 1987. 

Således riskerar llygvapnet att bli av med ett sjuttiotal piloter till flygbola

gen under den niirmastc artonmånadersperioden. 
Överbefälhavaren har under hösten 1986 redogjort för de operativa 

konsekvenserna om flygdivisionerna reduceras på grund av den rekryte

ring som flygbolagen planerat. Överbefälhavaren understryker att flyg

stridskrafterna är en av de viktigaste komponenterna i det operativa syste

met särskilt i samband med ett angrepp som påbörjas innan vi har färdig

mobiliserat övriga stridskrafter. En angripares flygstridskrafter är de som 
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förs! och utan avsWjande fiirheredelser kan pabö1ja stridshandlingar mot 

oss. Viira tlygstridskrafler mi"islc diirför redan efter n[1gra timmar kunna 

utveckla hög operativ ellckl. Fiir att uppn~i detta krävs att en stor del av 

stridspiltitcrna iir i daglig tjiinst i flygvapnet. En avgäng av 70 piloter fr~m 

flyg\·apnet k(lmmer enligt överhcrnilia'varc'n att fil konsekvenser for för

svarsmakten~ operativa förm~iga som är allvarliga och dösutom tidskrii

vandc att riilta till vid en bercdskapshöjning. Övt:rbefolhavan:n kan därför 

inte au;eptcra en sildan iiderl:-ttning av tlygvapnet. Redan idag for enligt 

överbefälhavaren varje enskild överg;'ing till flygbolagen hctydandc nega

tiva kLmsckvcnser pi1 grund av de senaste årens åderlälning. 

2.3 Grunder för att säkerställa tillgången på flygvapenpiloter 

Flygbolagen planerar att under de niirmaste ilren rekrytera ett sj1111iotal 

pikiter. dvs. huvuddelen av dem som inte förbundit sig att stanna kvar i 

tjiinst. 

Jag har enligt elen tidigare nämnda promemorian förklarat att kravet på 

flygbolagen att hegriinsa rekryteringen av flygvapenpiloter inte skall upp

rätth!lllas efter itr 1986. A.tgiirderna under åren 1985 och 1986 har varit av 

temporär nalllr o..:h get! riidrum för långsik1ig;i lösningar för att bestämma 

löne- och andra ansUillningsvillkor. En långsiktig lösning finns nu med 

pilotavtalet som grund. 

Närmast krävs emellertid ocks{1 åtgärder för att rätta till de brister som 

redan nu finns i beredskapen vid någrn flygförbancl p{i grund av avgilngar 

under åren 198.'i och 1986. Vidare krävs åtgärder för att säkerställa att de 

piloler som fnrtsättningsvis antas till flygvapnet ocksii stannar kvar i tjänst 

samt att flygvapnets operativa förmäga kän upprätthallas under de när

maste <'iren d[1 ytterligare avgfmgar kommer att ske till 11ygholagen. 

Algiirdcr inom de två först nämnda områdena övervägs f. n. Jag herör 

inte detta ytterligare hiir men en del av de åtgärder som tas upp nedan kan 

utnyttja~ ocks5. för att rätt;i till nuvarande brister. 

Om avgi'111gsproblemen med nu aktuella 70 piloter löses pa ett rimligt sätt 

och övriga åtgärder vidtas hlir flygvapnet inte längre p;'\ samma sätt som 

tidigare utsatt för 1lygholagens plötsliga rekryteringsbehov. Den militära 

och civila pilotrekryteringen kommer då ;itt i huvudsak kunna hällas i sär. 

Flygvapnet kommer inte längre att vara huvudrekryteringskiilla för flygbo

lagen. Dessa nödgas tiicka sina pilothehov p[1 annat sätt iin f. n. 

2.4 Åtgärder för att säkerställa flygvapnets operativa 
förmåga de närmaste åren 

Jag iir viil medveten om att flertalet av de piloter ur flygvapnet som nu 

avser att g[i över till flygbolagen gjort ett avgörande och slutgiltigt val för 

egen del. Det itr heller inte önskviirt för flygvapnet som organisation att i 

mycket känsliga positioner ha anstiillda som inte vill stanna kvar i organi

sationen. De verkningar som uppstilr vid avgängarna fr~ln flygvapnet måste 

emellertid mildras. vilket ocksa gjorts klart för flygholagen i samband med 

-:-1 Rik.1d11gcn /9/io!87. I so111/. Nr /lili. Bilaga{) 
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de iivcrHiggningar som förekommit mellan företriidare för flygholagen och 

fors,·ars- och kommunikationsdepartementcten. 

De llperativa konsek\'enserna av att ett sjuttiotal piloter slutar hlir helt 

oacceptabla om inte nf1gra andra åtgiirdcr vidtas. Som jag tidigare niimnt 

kommer det intc att stiillas krav pii ytterligare rekryteringsbegränsningar 

pf1 flygbolagen efter ftr 1986. 

Eftersom den operativa förmagan måste uppriitthållas trots avgångarna 

av piloter till flygbolagen hehövs nu andra åtgärder för att fä en biittre 

halans i systemet iin vad som följde av de tidigare restriktionerna mot 

llygholagen. Jag har efter överliiggningar med berörda parter funnit att den 

bästa lösningen ~ir olika former av "i1terlån" av piloter frtm llygholagen. 

Jag vill här erinra om att regeringen redan tidigare varit innc på samma 

linje. I december 1984 beslutade n~geringcn om sådana ändringar i bestäm

melserna för reservbefäl att det nu iir möjligt för chefen för flygvapnet att 

föreskriva att förtidsavg{mgen personal i llygförartjänst skall fullgöra sin 

fl.irfatlningsenliga tj~instgöring mycket koncentrerat. Tyvärr har detta varit 

verkningslöst under huvuddelen av åren 1985 och 1986 eftersom praktiskt 

taget inga avgi1ende llygförare under denna tid har sökt anställning som 

reservofficerare. Emellertid har under hösten 1986 situationen förändrats 

genom att ungefär en tredjedel av de piloter som slutat under åren 1985 och 

1986 tagit anställning som reservofficerare. 

Huvuddelen av de avgfmgna piloterna har emellertid ännu inte anslutit 

sig till reservofficerssystemet. Som komplement till bestämmelserna om 

tjänstgöringen för reservofficerare: i llygförartjänst har därför regeringen i 

november 1986 genom ändring i värnpliktsutbildningsförordningen 

( 1986: 763) beslutat att samma principer skall kunna tillämpas även för 

värnpliktiga llygförare. Nuvarande bcstiimmelser för si"idana viirnpliktiga 

som varit yrkesofficerare anger att den som är t. ex. 21-25 år vid anställ

ningens upphörande från flygvapnet iir skyldig att genomföra fem krigsför

bandsövningar och fem särskilda övningar. För äldre personal gäller en 

fallande skala heträffande skyldi~:hetcn att genomföra sådana övningar. 

Regeringens beslut innebär t. ex. att värnpliktiga som varit anställda som 

yrkesofficerare eller yrkesofficersaspiranter i tlygtjänst kan åläggas att 

genomföra alla eller en del av sina krigsförbandsövningar och särskilda 

övningar samlat. Detta medför att det hlir möjligt att kalla in llygförare från 

llygbolagen för att stärka beredskapen under upp till 130 dagar i en period 

för en värnpliktig i åldern 21- 25 år. 

Överbefälhavaren är ansvarig inför regeringen för att den operativa 

förmågan upprätthålls och däri"ör ocks;'\ skyldig att anmäla till regeringen 

om det behövs beredskapshöjandc åtgärder utöver dem som han sjiilv rar 

besluta om. Jag vill även erinra om att det enligt 27 * 2 mom. värnpliktsla

gen 11941: 9671 är möjligt att av beredskapsskäl kalla in de viirnpliktiga 

piloterna till en eller flera beredskapsövningar om sammanlagt högst 180 

dagar. 

Flygbolagen ~ir i princip fria att anställa sådana piloter som inte är 

bundna genom avtal med flygvapnet i den takt som bolagen själva väljer. 

Bolagen måste df1 samtidigt vara medvetna om att överbefälhavaren har 

skyldighet och nu även möjlighet att se till att erforderligt antal piloter 
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kallas in för tjiinstgöring om avgangarna frän tlygvarnet hlir si1 stora att 

hcredskaren hlir lidande. Överbefälhavaren och chefen for flygvapnet kan 

allhil redovisa for flygholagen vilka konsekvenser deras planerade rekry

tering fftr. En _halans kan diirigcnom uppstf1 mellan bercdskapskrav och 

flygbolagens benilgenhet att anstiilla tlygvarenpilotcr. Genom regeringen~ 

;\tgiirdcr har nu enligt min mening överbefälhavaren och chefen för flyg
vapnet givih ett verksamt instrument för att pi1 ett rimligt sätt tillgodose en 
acceptabel tillgång på flygförare. Jag avser att under [ir 1987 kontrollera 

effekten av vidtagna åtgiirder vid olika llygförband. 

Vad jag hiir har beskrivit är överg~lngst1tgärder för att de för tlygförban

dens beredskap hotande stora avgiingarna i någon män skall kunna balan

seras. Jag vill ocks[1 erinra om att ett stort antal av de tlygförare som redan 

liimnat flygvapnet friimst under ilren 198.'i och 1986 kan bli aktuella för 

iitgiirder av den typ som jag beskrivit ovan. 

Del iir nalllrligt att de ökade mi.tilighcterna för anviindning av värnpliktig 

personal vid divisionerna kan medföra vissa organisatoriska problem inom 

tlygvapnet. Uthildningsbehov av yrkcsoflicerare och yrkesofliccrsaspi

ranter kan komma att ställas mot utbildningsbehov för den inkallade perso

nalen i ett liige när stora sv[irighetcr finns att åstadkomma tillräcklig 

flygtidsproduktion på grund av rådande teknikerbrist. Detta kan resultera i 

att den inkallade personalen inte anser sig bli övad på ett effektivt sätt när 

det gäller den rena flygtjänsten. Jag är medveten om detta men anser att 

det iir nödviindigt all ett tillräckligt antal förare finns tillgängliga vid divi

sionerna i fredstid för att de beredskapsmässiga kraven skall uppfyllas. Det 
åligger niirmast överhefälhavaren och chefen för flygvarnet all göra de 
avvägningar som behövs i sammanhanget för all uppnå bästa halanserade 

effekt. 

Jag vill slutligen även peka på de snabht växande problemen vid försörj

ningen av den civila luftfarten med piloter. Sedan flygvapnet nu snart kan 

betraktas som en utlömd rekrytcringskälla är det uppenbart att bolagens 

instiillning till dessa frågor mäste förändras radikalt. Jag har samrått med 

chefen for kommunikationsdepartementct i detta iirende. 

2.5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om atgärder för att säkerställa 

tillgången på piloter i flygvapnet. 
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3 An slagsfrågor för budgetåret 1987 /88 

A. Försvarsdepartementet m. m. 

A 1. Försvarsdepartementet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

30.'.\74021 

32 350000 

35 150 000 

Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.) 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni ngsko-;tnadcr 
IXira,· 

personal kostnader 
Till regeringen' disposition 

19Xlii87 

1.io 

32 350 

2ti020 
I 000 

32350 

13cräknad 
~tndring 

1987i88 

0 

+2800 

+ 1380 
+ 800 

+2800 

Med hänvisning till sammansi:ällningen beräknar jag anslaget till 

35 150 000 kr. Vid min bedömning av försvarsdepartementets medelsbehov 

har jag tag.it hänsyn till den reducering av anslaget som en tillämpning av 

huvudförslaget medför. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsmrsdcpartcmrntet för budgetåret 1987/88 ;rnvisa ett 

forslagsanslag av 35 150 000 kr. 

A 2. Viss~! nämnder m. m. inom totalförsvaret 

1985/86 Ltgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

6 340247 

7065 000 

7 630000 

Från anslag.cl t:icks utgifter för hl. a. totalförsvarets chefsnämnd och 

delegationen för cflcrforskningshyråns verksamhet. 

Fr~in anslaget utgfir vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 

och till Stiftelsen (J;illöfsta kurscer c1m. 
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Kostnader och mcdelsheho\' (I 000-tal kr. i 

Prin1;iruppdrag m. m. 

Anslag 
1. Totalförsvarets 

chefsn;11nnJ 
2. Övriga n;imn<lcr m. m. 
Bidrag till 
:i. Ccntr;1lförbun<let 

Folk <>Ch Försvar 
4. Stiftelsen (i;illöfsta 

kurscentrum 

Mcclelsbehov 

I. Niimndenw 

19Xh/X7 

:ion 
I 245 

2250 

:i 270 

70o5 

Ber;1knad ;inJring 19X7/XX 

N:mimkn 1-'ön.!-

+ 150 
- 50 

~7'11.7 

+ 110 

+997 

Jraganden 

-140 
-105 

+420 

+ 110 

+5h.'i 

Pris- pch löneomräkningen samt vissa volymförändringar inom niimnderna 
medför att kostnaderna ökar med 100000 kr. 

2. Bidras: 

Centralförhundct Folk och Försvar och Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum 
begiir sammanlagt 897 000 kr. mer i hidrag för verksamheten. 

Färt•dragandcn.r 1>i·cn•iigandcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 7 630 000 kr. 

Under budgetåret 1986/87 kommer delegationen för icke-militärt mot
stånd att inrättas (prop. 1985/86: 100 Bil 6. FöU 8. rskr. 182). Jag har 

beräknat medel för denna under anslagsposten 2. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa nämnder m.m. inom tota(for.1"Varet för hudgctilret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 7 630 000 kr. 
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A 3. Utredningar m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Fiirslag 

7115835 

X 2001100 

8 200 000 

Reservation 

J'\ted hiinsyn till den beriiknade omfattningen av utn:dningsverksamhc

ten bör anslaget för niista budgetär uppgii till 8.2 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen fi\resl:1r riksdagen 

att till Utrcdningar 111. m. för budgetåret 1987/SX anvisa ett reser

vationsanslag av 8 200 000 kr. 

A4. Extra utgifter 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

681 228 

595 000 

700000 

Reservation 

Anslaget hör för nästa budgetilr föras upp med 700000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

42 204 

att till Ertra utf!(/fcr för budgetåret 1987/88 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 700 000 kr. 

Prop. 19~6/i;:7: 100 
Bil. 6 
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4 Littera B. t. o. m. littera K. 

Med hiinvisning till vad jag har anför! tidigare hemställer jag niir del giilkr 

anslag fr. o. m. Litt. B t. o. m. Litt Kalt regeringen förcslilr riksdagen 

all. i avvaktan pii siirskild rroposirion i iimnet. for hudgetiiret 

1987/88 heriikna följande anslag 

Pror. 1986187: 100 
Bil. 6 
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B. Armeförband 

R I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhct 

ett förslag~<mslag av fi 0.57 000000 kr 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

ett förslagsanslag av I 687 000 000 kr. 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anWggningar 

ett förslag~anslag av 249 500 000 kr. 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

ett för~lagsanslag av 3.50000000 kr. 

Prop. 1986187: 100 
Bil. 6 
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C. Marin förhand 
C I. Marinförband: Ledning och förbandsverk.samhet 

cll flir-,laganslag av I 882 000 000 kr. 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

ett fiirslagsanslag av 1217000000 kr. 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag av U8000000 kr. 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

ett fiirslagsanslag av 183 000000 kr. 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 6 



D. Flygvapenförband 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

ett förslagsanslag av 3 I 29 000 000 kr. 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

ett förslagsanslag av 2 613 000000 kr. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

ett förslagsanslag av 320 500000 kr. 

04. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

ett förslags<1nslag av I 723 000 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 6 
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E. Operativ ledning m. m. 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och 
förbands verksam het 

ett fors lagsanslag av 632 400 000 kr. 

E ::!. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

ett förslagsanslag: av 179 900 000 kr. 

E3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anliiggningar 

ett förslagsanslag av 186160000 kr. 

E 4. Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling 

dl förslagsanslag :.i v 24 .l50 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 6 

15 



F. Gemensamma myndigheter m. m 

F I. Försvarets civilförvaltning 

ett förslagsanslag av I 0.5 .540 000 kr. 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

ett förslagsanslag av 28 700 000 kr. 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

ett förslagsanslag av 173000000 kr. 

F 4. Försvarets materielverk 

ett fi.)rslagsanslag a\' 605 400000 kr. 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

ett forslagsanslag av 336 200000 kr. 

F 6. Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

ett förslagsanslag av 46.500000 kr. 

F 7. Försvarets radioanstalt 

ett förslagsanslag av 224 500 000 kr. 

F 8. Värnpliktsverket 

ett förs lagsanslag av 108 000 000 kr. 

F9. Försvarets rationaliserin.gsinstitut 

ett förslagsanslag av 21 3.50 000 kr. 

F 10. Försvarshögskolan 

ett förs lagsanslag av 3 .520 000 kr. 

F 11. Militärhögskolan 

ett förs lagsanslag av 41 800 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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F 12. Försvarets förvaltningsskola 

ett förs lagsanslag av I 0 600 000 kr. 

F 13. Försvarets läromedelscentral 

ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 14. Krigsarkivet 

ett förs lagsanslag av 7 930 000 kr. 

F 15. Statens försvarshistoriska museer 

ett förs lagsanslag av I 2 500 000 kr. 

F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

ett förslagsanslag av 96 740 000 kr. 

F 17. Försvarets datacentral 

ct t förslagsanslag av 3 50 I 000 kr. 

F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret 

ett förslagsanslag av 13 890 000 kr. 

F 19. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

ett förslagsanslag av 2 000 000 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 

Bil. 6 

17 



G. Civil ledning och samordning 

G I. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Förvallningskoslnader 

ett förslagsanslag av 32 I 00 000 kr. 

G 2. Civil ledning och samordning 

ett rcservatiunsanslag av 35 X60000 kr. 

G 3. Civilbefälhavarna 

ett förslagsanslag av 19 120 000 kr. 

G 4. Signal skydd 

ett rescrvationsanslag av I 820000 kr. 

G 5. Vissa skyddsrumsanHiggningar 

ett rcscrvationsanslag av 9 500 000 kr. 

G 6. Vissa teleanordningar 

ett reservationsanslag av 53 200 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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H. Civilförsvar och fredsräddningstjänst 

H I. Befolkningsskydd och r~iddningstjänst 

ett förslagsanslag av 464 000 000 kr. 

H 2. Anläggningar för fredsorganisationen 

ett förslagsanslag av 35 000 000 kr. 

H 3. Skyddsrum 

ett förslagsanslag av 578 700 000 kr. 

H 4. Reglering av prisstegringar för civilförsvar m. m. 

ett förslagsanslag av IOO 000 000 kr. 

H 5. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

ett förslagsanslag av 4 000 kr. 

H 6. ldentitetsbrickor 

ett förslagsanslag av 877 000 kr. 

H 7. Beredskap för olje- och kemikalicbekämpning till sjöss 

ett förslagsanslag av 11 600 000 kr. 

H 8. Båtar för olje bekämpning( I) 

ett reservationsanslag av 970 000 kr. 

1 Anslaget har tidigare bcniimnts H 8. Stran<lbek~11npningsbi1tar. 

Prop. 1986/87: 100 
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I. Psykologiskt försvar 

I 1. Styrelsen för psykologiskt försvar 

ett forslagsanslag av .'i 41.'i 000 kr. 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 6 
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J. Övrig varuförsö1jning 

J I. Drift av beredskapslagcr 

ett fiirslagsanslag av 243 020000 kr. 

J 2. Bcredskapslagring och industriella åtgärder 

ett n:scrvationsanslag av 146800000 kr. 

J 3. Överstyrelsen för civil beredskap: Uppdragsverksamhet 

ett för~lagsanslag av I 000 kr. 

J 4. T~ickande av förluster till följd av statliga 
heredskapsgarantier m. m. 

ett för~lagsanslag av I 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 6 
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K. Övriga ändamål 

K I. Försvarets forskningsanstalt: Int~ik.tsfinansicrad 
uppdragsverksamhct 

ett fiirslagsanslag av I 000 kr. 

K 2. Flygtekniska försöksanstaltcn 

cll förslagsamlag av 7 150000 kr. 

K 3. Bcredskapsstyrka för FN-tjänst 

dl förslagsanslag av :n 000 000 kr. 

K4. FN-styrkors verksamhet utomlands 

clt filrslagsanslag av 133 400000 kr. 

K 5. Övervakningskontingenten i Korea 

ett förslagsanslag av 3 200000 kr. 

K 6. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

cll rcscrvationsanslag av I 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 6 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1987 

Socialdepartementet 
(femte huvudtiteln) 

Översikt 

Till socialdepartementets vcrksamhetsomrade hör det sociala trygghetssys

temet i forma\· ekonomiskt stöd till barnfamiljer. försiikring vid sjukdom. 

arbetsskada, handikapp och ålderdom. barnomsorg och omsorg: om äldre 

och handikappade. Hit hör även hälso- och sjukv<lrd, sociaJtjiinst, aJkohoJ
och narkotikapolitik liksom ansvar för forskning och utvecklingsarbete inom 
den sociala sektorn. 

Det sociala välfärdssystemet är ett uttryck för en fördelningspolitik som 

bygger på solidaritet och social rättvisa. Den generella välfärdspolitiken. som 

skapats under årtionden. ger dock inte enbart social trygghet. Den bidrar 

också till att frigöra människors resurser och därmed öka samhällets 
tillväxtmöjligheter - ekonomiskt, mänskligt och socialt. 

De sammanlagda utgifterna för samhällets socialpolitik under år 1987 kan 

beräknas uppgå till 285 miljarder kronor. 
Det samhällsekonomiska läget kräver stor återhållsamhet med samhälls

utgifterna. Utrymme har trots det genom besparingar inom andra områden 
skapats för några angelägna sociala reformer. Genom regeringens förslag om 
engångsskatt på livförsäkringsbolagen har utrymme skapats för en kraftig 
höjning av de kommunala bostadstilläggen och ett extra tillägg till 
basbeloppet den 1 juli 1987. Sjukförsäkringen förbättras kraftigt varvid 
samtliga försäkrade i princip skall erhålla 90 % av förlorad arbetsinkomst. 
Förbättringen finansieras genom en höjning av sjukförsäkringsavgiften. I 
övrigt får de resurser som fordras för dessa reformer i det samhällsekono
miska läge som fortfarande råder tas fram genom ökad effektivitet och 
omprioriteringar. 

För socialdepartementets område beräknas för budgetåret J 987/88 utgifter 
i statsbudgeten på sammanlagt 91 262,4 milj. kr. Det är en ökning med 
5 914,6 milj. kr. jämfört med innevarande år. Till dessa belopp skall läggas 
den del av socialförsäkringssystemet som ligger utanför statsbudgeten. 

Utgiftssumman blir då 192 000 milj. kr. och ökningen 17 000 milj. kr. 
Den restriktivitet som präglar budgetförslaget är ett led i regeringens 

politik för att återskapa balans i samhällsekonomin. Efter ett antal år med 
otillfredsställande utveckling har ekonomin börjat stabiliseras och förbätt
ras. En fortsatt framgångsrik politik för samhällsekonomisk balans är av 

grundläggande betydelse för att den sociala tryggheten för barnfamiljer. 

1 Riksdagen N86!87. 1 sam/. Nr ]()() 

• @D 
Prop. 
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sjuka, handikappade och äldre skall kunna bevaras och att välfärden skall Prop. 1986/87: 100 
kunna utvecklas. Bil. 7 

Ekonomiskt stöd till barnfamiljerna 

Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna syftar till att utjämna 
skillnader i ekonomiska villkor mellan barnfamiljer och familjer utan barn 

samt att skapa en rättvis fördelning mellan olika typer av barnfamiljer. 

Stödet består av allmänna barnbidrag med flerbarnstillägg, förlängt 

barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring, bidrag för vård av barn med 
handikapp, bidragsförskott, barnpension samt ett särskilt stöd till ensamstå

ende adoptivföräldrar. 

Barnbidrag, som utges med samma belopp till alla barn under 16 års alder, 
betalas ut till ca en miljon familjer med sammanlagt ca 1,6 miljoner barn. 
Familjer med tre eller flera barn får dessutom s.k. flerbarnstillägg. 
Flerbarnstillägget innebär att en familj med tre barn far ett halvt extra 
barnbidrag. Familjer med fyra eller fler barn får dessutom ett extra helt 
barnbidrag för varje barn utöver de tre första. Under anslaget C 1 lämnas 

förslag om förändringar som rör flerbarnstillägget i familjer med fyra eller 

fler barn. 
Från den 1 januari 1987 utges barnbidrag inkl. flerbarnstillägg med 

följande belopp vid olika barnantal: 

Antal barn Kr. per år Kr. per månad 
1 5 820 485 
2 11640 970 
3 20 370 1 698 
4 32 010 2 668 
5 43 650 3 638 

Bostadsbidrag utges till ca 265 000 familjer med ca 535 000 barn. 
Till föräldraförsäkringen hör föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning 

och havandeskapspenning. 
Föräldraförsäkringen ger föräldrarna möjlighet att vara hemma hos barnet 

under sammanlagt 360 dagar till dess det är fyra år. Under 270 dagar ges 
ersättning för inkomstbortfallet på samma nivå som sjukpenningen. För 90 

dagar ges ersättning enligt den s.k. garantinivån, vilken höjs till 60 kr. per 

dag fr.o.m. år 1987. 

Den tillfälliga föräldrapenningen lämnas till föräldrar som avstår från 

förvärvsarbete bl.a. för att vårda sjukt barn. Ersättningen kan utges under 

högst 60 dagar under ett år till dess barnet fyller 12 år. I särskilda fall kan 

ersättning också utges för barn mellan 12 och 16 år. Det förändrade 

beräkningssätt som i en särskild proposition (1986/87:69) föreslås gälla vid 

bestämmande av ersättning vid kortare sjukfall avses också gälla vid 

beräkning av tillfällig föräldrapenning. Ersättningen kommer därigenom i 

princip att uppgå till avsedda 90 % av inkomstbortfallet. Det nya bcräk
ningssättet föreslås tillämpat fr.o.m. den 1 december 1987. 2 



Genom havandeskapspenningen ges ersättning till gravida kvinnor som på 

grund av att de har ett fysiskt påfrestande arbete inte kan fortsätta detta 

under slutet av graviditeten. Ersättningen kan tiven utges till kvinnor som 
avstängs från sitt arbete p{1 grund av att arbetsmiljön kan medföra risk för 

fosterskador. I båda fallen gäller i första hand att kvinnorna skall beredas 

annat arbete av sin arbetsgivare. 
Vårdbidrag lämnas till föräldrar som har handikappat barn som behöver 

särskild tillsyn och vård i hemmet. Det beskattas som inkomst och är 
ATP-grundande. En del av vårdbidraget kan dock utges som skattefri 

ersättning för de särskilda kostnader som handikappet medför. 
Barn, vars föräldrar har avlidit, fär ett ekonomiskt grundskydd genom 

barnpension från folkpensioneringen och ATP. Pensionsberedningen (S 

1984:03) har bl.a. i uppgift att se över rt>glerna för efterlcvandepensione

ringen, varav barnpcnsionen är en del. 
Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Bidragsförskott betalas ut för ca 278 000 

barn. efter den I februari 1987 i de flesta fall med 40 % av basbeloppet. 

Den 1 januari 1985 höjdes den övre åldersgränsen för att kunna få 
bidragsförskott från 18 till 20 år för ungdomar som studerar. Vidare infördes 

ett stöd motsvarande bidragsförskottet för barn till ensamstående adoptiv

föräldrar. 
Riksdagen har nyligen beslutat om ändrade regler för underhållsbidrag 

och bidragsförskott. Innebörden av regeländringarna beskrivs i inledningen 

till avsnitt C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer. 
Regeringen har vidare nyligen beslutat att tillsätta en utredning för att 

förutsättningslöst se över reglerna för bidragsförskott och anknytande regler 

om underhållsbidrag. 
Det sammanlagda direkta statliga stödet till barnfamiljerna år 1987 

beräknas till 21 985 milj. kr. med följande fördelning. 

Statens direkta stöd till barnfamiljerna år 1987 

Barnbidrag 
Bostadsbidrag (staten) 1 

Föräldraförsäkring 
Vårdbidrag för handikappade barn 
Bidragsförskott 
Barnpensioner 

Summa 

Milj. kr. 

10 110 
I 570 
7 465 

515 
1 725 

600 

21 985 

1 Kommunernas kostnader hcräknas till 1 530 milj. kr. 

46 
7 

34 
2 
8 
3 

JOO 

Anm. Dessutom tillkommer statsbidrag till barnomsorgen. 

Försäkring vid sjukdom, handikapp och åldrande 

Genom socialförsäkringssystemet garanteras medborgarna en allmän eko

nomisk trygghet på ålderdomen och ersättning för inkomstbortfall vid 
sjukdom och handikapp. 

Prop. 1986/87: 100 
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Socialförsäkringen omfattar sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkringl, 

föräldraförsiikring, folkpension med pensionstillskott, kommunalt bostads

tillägg, allmän tilläggspension, arbetsskadeförsäkring och delpensionsför

säkring. 

De ersättningar som utges från socialförsäkringen har en mycket stor 

fördelningspolitisk betydelse. Omkring 25 % av den totala privata konsum

tionen i landet sker med hjiilp av de ersättningar som efter skatteavdrag 

betalas ut fran socialförsäkringen och vissa andra stödsystem. Det är av 

central betydelse att den ekonomiska trygghet som härigenom byggts upp för 

de grupper som har svt1rt att klara sin försörjning genom egna förvärvsin

komstcr ocksil kan bevaras und1~r åren framöver. Den svenska socialpoliti

ken skall även i fortsättningen bygga pa generella ätgärder och vara en 

socialpolitik för hela folket. 

Pensionerna värdesäkras genom att basbeloppet beräknas utifrån utveck

lingen a\' konsumentprisindex. Basbeloppet för år 1987 har fastställts till 

24 lllO kr. Pensionerna för år 1987 kommer därigenom att öka med 3,4 % 
jämfört med 1986 års pensioner. Genom den tillämpade värdcsäkringsme

toden crhiiller pensionärerna full kompensation för inträffade prisföränd

ringar under perioden november 1985 till november 1986. 

Pensionärerna förklarade sig i samband med nedskrivningen av den 

svenska kronan i oktober 1982 villiga att bära sin del av den hörda som 

krävdes för att sanera landets ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen är nu 

sådan, att pensionärerna liksom andra grupper i samhället bör fä del av 

förbättringen. Därför föreslås ett extra tillägg till basbeloppet fr.o.m. den 1 
juli 1987 vid beräkning av pensionsförmåner m.m. Tillägget föreslås bli 

400 kr. Härigenom tillförs landets pensionärer ca 1 740 milj. kr. eller 

omkring 900 kr. mer i pension per år för en pensionär med genomsnittlig 

ATP. Tillägget till basbeloppet medför också förbättringar av studiemedel, 
bidragsförskott och annat med sammanlagt 115 milj. kr. per år. 

Den öVre hyresgränsen i bestämmelserna om kommunalt bostadstillägg till 

folkpension föreslås höjas från 800 kr. till 1 500 kr. Det innebär höjda 

kommunala hostadstillägg till pensionärer med upp till 700 kr. per månad 

eller 8 400 kr. per år. Samtidigt ändras reglerna så att det blir ett åliggande för 

kommunerna att utge kommunalt bostadstillägg. Dessutom medför förslaget 
en betydande utjämning av bostadstilläggen mellan pensionärer i olika 

kommuner. Statens kostnad för förslaget beräknas till 420 milj. kr., och 

kommunernas till 800 milj. kr. Kommuner med svag ekonomi får i samband 

med att de nya reglerna genomförs extra skatteutjämningsbidrag från staten. 

De nya reglerna föreslås gälla från den l januari 1988. 

Pensionärerna får på detta s;ltt en påtaglig förbättring av sin standard. 

Statens kostnader för dessa förbättringar blir drygt 2,3 miljarder kr. och 

kommunernas 0.8 miljarder kr. Sammanlagt får pensionärerna därmed 3, 1 
miljarder kr. 

Förvärvsarbetande som är mellan 60 och 65 år och som vill minska sin 

arbetstid kan fä dclpension. Sedan kompensationsnivån försämrades år 1981 
har utnyttjandet av denna möjlighet minskat avsevärt. Detta har varit 

speciellt påtagligt för arbetare. Från den l juli 1987 föreslås därför att 

kompensationsnivån återställs till 65 % av inkomstbortfallet. Förbättringen 

Prop. 1986/87: 100 
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kommer att gälla hådc dem som tar delpension ef~cr,:detta datum och Lkm 
som redan har del pension. Kostnaden för höjningen heriiknas till ca 400 milj. 

kr. för l 987/88. Det betyder att pensionärskollektivet tillförs ca 3,5 miljarder 

kr. i förbättringar genom förslag i årets budget. 

Det nuvarande allmänna pcnsionssystcmet har i sin huvudsakliga utform
ning varit i kraft i drygt 25 ar. Pensionsbcredningen (S 1984:03) har i uppgift 

att se över vissa frågor om reglerna för värdesiikring av pensionsförrnimerna. 

reglerna för intjänande av ATP. utformningen av eftcrlevandepensioncring

en och reglerna för rörlig pcnsionsöldcr. Beredningen skall också ge sin syn 

på hur den framtida finansieringen skall tryggas. Utgångspunkt för 

beredningens arbete är att grunderna för folk- och tilläggspensioneringen 

skall ligga fast i sina huvuddrag. 

Sjukpenningförsäkringen skall ge en ersättning som motsvarar 90 r;; av 

arbetsinkomsten upp till 7 ,5 giinger basbeloppet. Med dagens sätt att 

beräkna sjukpenning uppnås inte alltid denna nivå vid kortare sjukfall. 

Kompensationen kan i dessa fall i praktiken bli avsevärt lägre. Regeringen 

har därför lagt fram förslag om ett nytt bcräkningssystem för att kompen

sationen även i sådana fall skall kunna motsvara eftersträvade 90 % av den 

förlorade arhetsinkomsten. Det nya bcräkningssättet skall tillämpas pä 

sjukfall som är kortare än 14 dagar och för de första 14 dagarna av liingrc 
sjukfall. Motsvarande teknik föreslås också tillämpas för beräkning av 

ersättning vid tillfällig vård av barn. Kostnaden för reformen beräknas till ca 

3,5 miljarder kr. 

De långa sjukfallen. som varar mer än 90 dagar, utgör endast 2 % av 

samtliga sjukpenningfall, men svarar för över 40 % av sjukpenningkostna

derna. Långa sjukskrivningsperioder medför ofta också stora negativa 

konsekvenser för den enskilde. Rehabilitcringsheredningen (S 1985:02) har i 

uppgift att pröva förutsättningarna för en mer flexibel sjukförsäkring. 

Beredningen skall pröva hur rehabiliteringen skall kunna förbättras och 

lämna förslag till hur klarare roller och ansvarsförhållanden mellan de olika 

aktörerna inom rehabiliteringsomrii.det skall kunna skapas. 

Pensionärer har f.n. rätt till avgif!sfri sjukhusvård under 365 dagar. 
Därefter betalar pensionären en vårdavgift, som uppgår till högst 55 kr. per 
vårddag. Motivet för pensionärernas rätt till ett <lrs avgiftsfri sjukhusvård, 
som genomfördes i etapper fram till år 1970, var att förbättra deras 

sjukförsäkringsskydd i samband med att vårdavgifterna vid sjukhusvård 

höjdes. Sedan dess har emellertid pensionärernas ekonomiska förhållanden 
förbättrats avsevärt. Mot denna bakgrund föreslås nu att rätten till ett års 

avgiftsfri sjukhusvård tas bort. Pensionärer bör således. i likhet med vad som 

gäller för dem som uppbär sjukpenning, betala en avgift på högst 55 kr. per 

vårddag vid sjukhusvistelse. De som har hel förtidspension skall dock inte 

beröras av förslaget att slopa det avgiftsfria året. 

För varje dag som en försäkrad vårdas på sjukhus görs avdrag från hans 

sjukpenning me<l 55 kr. Avdraget avser kostnader för mat, hygien m.m. och 

inte själva vården. Avdraget får dock utgöra högst en tredjedel av den 

utgående sjukpenningens bruttobelopp. Något motsvarande avdrag görs i 

dag inte vid förlossningsvård. Eftersom det inte kan vara rimligt att skilda 

regler skall gälla beroende på om sjukpenning eller föräldrapenning utges vid 
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sjukhusvården bör avdrag göras även vid förlossningsvård. Föräldrapenning 

skall dock alltid utges med mimt garantinivån som är 60 kr. per dag fr .o.m. 
den l januari 1987. 

Från sjukförsäkringen lämnas också vissa ersättningar till sjukvårdshuvud
männen. Ersättningen lämnas dels i form av en allmiin sjukvitrdsersättning, 
dels i form av särskilda ersiittningar för avinstitutionalisering inom hälso- och 
sjukvärden, för förebyggande åtgärder och för hjälpmedel till handikappade. 

För år 1987 har en överenskommelse träffats som beräknas ge sammanlagt 
12 075 milj. kr. i sjukvårdsersättning till sjukvårdshuvudmännen. Av dessa 
avser 540 milj. kr. ersättning för det fria året för ålderspensioniirer. För att 

besparingen för är 1987 skall komma staten tillgodo kommer därför den 

allmänna sjukvårdsersiittningen till sjukvårdshuvudmännen att sättas ned 
med 270 milj. kr. för andra halvåret 1987. 

Överläggningar har påbörjat~ om perioden efter år 1987. 

Sjukförsäkringen ersätter även de kostnader för läkarvard, sjuk vårdande 

behandling, läkemedelsinköp och sjukrcsor som överstiger de patientavgif
ter som har fastställts. Den försiikrade betalar vid läkemedclsinköp i dag hela 

kostnaden upp till 30 kr. och hälften av kostnaden mellan 30 kr. och 80 kr. 
Högsta kostnaden för ett läkemedelsinköp är därigenom 55 kr. Från den 1 

juli 1987 föreslås ett nytt system som innebär att den försäkrade betalar hela 
ko~tnaden för ett läkemedelsinköp, dock högst 60 kr. Samtidigt föreslås att 
vissa av de undantag från rabatteringen av läkemedel som nu finns skall 
avskaffas. Detta innebär att vitaminer, medel mot gasbildning och saltsyre

dämpande medel samt vissa kombinationspreparat för att dämpa hosta åter 
kommer att omfattas av prisnedsättningcn på läkemedel. 

Sjukreseförordningcn, som trädde i kraft år 1976, avses bli ändrad fr.o.m. 

den 1 april 1987. Ersättningsregl1~rna kommer då att anpassas mot bakgrund 
av vad som hänt sedan det nuvarande ersättningssystemet infördes. 
Karensbeloppet för resor med eg·en bil och taxi bör höjas med 10 kr. till 40 kr. 
för en tur- och returresa, medan karensbeloppet vid resa med allmänna 
färdmedel hålls oförändrat. En annan viktig förändring är att ersättning för 
resa med bil kommer att lämnas utan hänsyn till kostnaden för andra 
färdmedel och den försäkrades tillstånd. Sammantaget kommer ändringarna 
att innebära en avsevärt förenklad administration och att vissa besparingar 

görs i försäkringsersättningarna. Det bör också skapas förutsättningar för 
nära samarbete mellan kommunerna. landstingen och försäkringskassorna i 

syfte att använda bl.a. färdtjänsten även för sjukrcsor. 
Tandvårdsförsäkringen ersätter delar av vuxna patienters kostnader för 

tandvård efter fastställda regler enligt en särskild taxa. Denna taxa kommer 

fr.o.m. den 1 februari 1987 att förenklas och förbättras i vissa avseenden. 

Sammantaget genomförs förändringarna inom en för tandvårdsförsäkringen 

oförändrad kostnadsram. Patienter som är under 20 år får liksom nu avgiftsfri 

tandvård hos landstingens folktandvard. 

Antalet arbetsskadeärenden har utvecklats mycket snabbt. Förklaringar
na till detta är flera. Kunskapen om arbetsskadeförsäkringen har ökat genom 

information från försäkringskassorna och parterna på arbetsmarknaden. En 

snabb utveckling har också skett av praxis och därigenom också en ökning av 

försäkringskassornas godkännandefrekvens. Den snabba praxisutvecklingen 
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har också lett till problem och osäkerhet vad gäller fljrsäkringens tillämpning 
och administration. Utvecklingen har lett till en snabb kostnadsutvcckling 
för arbetsskadeförsiikringen. Utgifterna överstiger nu betydligt de inkomster 

som följer genom arbetsskadeavgiften enligt nuvarande nivå. Arb.etsskade
fonden, som vid slutet av år 1985 uppgick till l 878 milj. kr., kan med 
nurnrandc utveckling beräknas vara slut vid utgimgen av år 1987. Arbets
skadeavgiften föreslås därför höjas med 0,3 procentenheter fr.o.m. den l 
januari 1988. 

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna har påbörjat 
genomförandet av ett fkrtal av de förenklingsförslag som arbetsskadeutred

ningen (S 198 .. Ull) förordat i sitt betänkande (SOU 1985:54). Ytterligare 

åtgärder kan bli nödvändiga för att korta väntetiderna, komma till rätta med 

tillämpningsproblemen och hejda den snabba kostnadsutvecklingcn. 

För innevarande budgetår har 15 milj. kr. särskilt avsatts för att förstärka 
resurserna för arbetsskadehandläggning. Även dter denna förstärkning 

beräknas dock resurserna vara otillräckliga till följd av en fortsatt ökad 
ärendetillströmning. Därför förcslas en särskild förstärkning för innevarande 
budgetiir med 15 milj. kr. För niistkommandc budgetår föreslås en särskild 
förstärkning av resurserna för arbetsskadehandläggning vid försäkringskas
sorna med 30 milj. kr. 

Socialförsäkringen har en stor betydelse för breda medborgargrupper i 
samhället. Det är därför väsentligt att försäkringskassorna kan ge en god 
service och att de ges möjlighet att handlägga försäkringsärenden på ett sätt 

som är tillfredsställande för saväl de försäkrade som för samhället i övrigt. 
Det är också väsentligt att möjligheterna till medborgarinflytande tas tillvara 
inom försäkringskassorna. 

Förtroendemannainflytandet i försäkringskassorna förstärks genom de 

socialförsäkringsnämnder som påbörjar sin verksamhet den 1 januari 1987. 
Nämnderna kommer att avgöra vissa typer av ärenden som har stor betydelse 
för de försäkrade frim trygghets- och försörjningssynpunkt samtidigt som 
ärendena innehåller betydande inslag av skälighetsbedömning. 

Socialförsäkringens regler och deras tillämpning, liksom allmänhetens 
förstäelse för dessa, är viktiga förutsättningar för allmänhetens uppfattning 
om hur servicen inom socialförsäkringen fungerar. Det pågår en kontinuerlig 
översyn av lagstiftning och andra bestämmelser för att förenkla dessa regler. 
Impulserna till dessa förändringar kommer till stora delar från försäkrings
kassornas anställda. 

Särskilda projektmedel avsätts för att ge försäkringskassorna möjlighet att 
bedriva utvecklingsarbetc som kan leda till enklare regler inom försäkrings

och bidragssystemen och för att förenkla administrationen. Resultatet av 

denna försöksvcrksamhet avrapporteras till regeringen i anslutning till 

anslagsframställningen. Regeringen har pii framställning av riksförsäkrings
vcrket lämnat förslag till riksdagen om förenklingar inom framför allt 

bidragsförskottsområdct och reglerna för kommunalt bostadstillägg till 
folkpensionärer. 

För nästa budgetår föreslås att det s.k. huvudförslaget endast till en mindre 
del skall tillämpas för försäkringskassornas förvaltningsanslag och i sin helhet 
tas ut genom rationalisering av lokaler. Anslaget bör dessutom, utöver vad 
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som tillförs siirskilt for arbetsskadehandläggning, tillföras vissa medel för 
ökningar av iirendevolymen och för administrationen av de nya reglerna för 
bcriikning av ersättning vid kortare sjukfall och vid tillfällig v;ird av barn. 

För att fä underlag för ställningstagande till resursbehovet på längre sikt 
för försiikringsadministrationen kommer ett särskilt översynsarbetc att 
genom föras. 

Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljerna. 
Barnomsorgen syftar till att ge barnen omvardnad och utvecklingsfrämjande 
stimulans. Den skall stödja föräldrarna i föräldrarollen och förbereda barnen 
för ett vuxenliv i gemenskap och solidaritet. Barnomsorgen gör det också 
möjligt för båda föräldrarna att förvärvsarbeta eller studera. Därigenom 
friimjas Fimställdheten mellan kvinnor och män. 

Barnomsorg bedrivs i olika organisatoriska former. För förskolebarnen 
finns daghem, familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor. För 
skolbarnen finns fritidshem och familjedaghem. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter i enlighet med riksdagens beslut 
hösten 1985. 

Ar 1987 beräknas ca 65 % av samtliga förskolebarn i åldrarna 1-7 är få del 
av den kommunala barnomsorgen i form av daghem. familjedaghem, 

deltidsgrupp eller öppen förskola. 
Riksdagsbeslutet hösten 1985 innefattade också principerna för att 

förverkliga en riitt för alla barn att delta i kommunal barnomsorg friin ett och 
ett halvt års ålder till dess de börjar skolan. För barn vars vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar skall rätten avse plats i kommunalt daghem, 
föräldrakooperativ eller familjedaghem. För barn som är i familjedaghem 
eller vars föräldrar är hemarbetande skall rätten gälla deltagande i öppen 
förskola eller plats i deltidsgrupp. 

Den angivna malsättningen skall uppfyllas genom en planmässig utbygg
nad som innebär att barnomsorgen för alla barn i åldern 1 112 - 7 ar skall 
täcka efterfrågan senast är 1991. 

Av statsbidraget till kommunernas barnomsorg avsätts årligen medel för 
utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. Projekt av detta slag 
bedrivs f.n. i nära 200 kommuner. 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag analyserat effek

terna av det statsbidragssystem som infördes ar 1984. En översyn av 
statsbidragsreglerna pågär med utgångspunkt i bl.a. RRV:s analys. Avsikten 
är att våren 1987 förelägga riksdagen en proposition om statsbidraget till 

barnomsorgen. 

Omsorg om äldre och handikappade 

Vid sidan av den ekonomiska tryggheten är en bra bostad och en väl 
fungerande social service grundläggande förutsättningar för delaktighet i 
samhällsgemenskapen. 

Möjligheterna för äldre, långtidssjuka och handikappade att leva ett 
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fullvärdigt liv är starkt beroende av samhällets- insatser. Som framhållits i 

rcgeringsförklaringen kommer arbetet med att ge äldre och handikappade 

ökade möjligheter att välja eget boende att fortsätta. Likas{1 är det väsentligt 

att den positiva utvecklingen mot bättre livs- och boendemiljöer inom 

långtidssjukvarden - bl.a. vid mindre lokala sjukhem - påskyndas. 

Regeringens fortsatta arbete på dessa områden fokuseras kring två 
huvudfragor. nämligen insatser för att möjliggöra dels strukturförändringar 
mot öppna vård- och boendeformer inom socialtjänst och hälso- och 
sjukvård, dels förbättringar av livsmiljön inom landstingens institutioner för 

vården av långtidssjuka. Den parlamentariskt sammansatta äldreberedning

en (S 1981 :01) beräknas under våren 1987 komma med sitt huvudbetänkande 

om den framtida äldreomsorgen. 

Äldreomsorgen inriktas alltmer p[J <itt de äldre skall ha ett eget 

självständigt boende. Att bo kvar i sin invanda miljö gör att den enskilde 

bibehåller sin integritet och delaktighet i samhällslivet. För den som är ung 
och handikappad är en egen bostad en förutsättning för ett självständigt och 
aktivt ·liv. Detta förutsätter att bostiider, boendeservice och närmiljö 
anpassas till människors behov och att de som så behöver erbjuds social 
service, omvårdnad samt hälso- och sjukvård. 

Social hemtjänst och färdtjänst är viktiga medel för att förverkliga de 

äldrepolitiska och handikappolitiska målen. Den pågående omstrukturering

en inom äldre- och handikappområdet mot öppna vård- och boendeformer 

ställer stora krav på framför allt primärkommunernas sociala hemtjänst. Det 
är därför angeläget att finna en mer permanent lösnig av kostnadsfördel

ningen mellan staten, kommuner och landstingskommuner i samband med 
omstruktureringen av vården. Utredningsarbete av betydelse härför pågar 

bl.a. inom äldreberedningen. I avvaktan härpå bör, som ett provisorium för i 
första hand 1988, en höjning av årsarbetarbidraget till social hemhjälp med 
4 000 kr. motsvarande ca 250 milj. kr. leda till att en betydande del av 
kommunernas kostnadsökningar för omstruktureringen kan täckas och att 
kommunerna därför kan avstå från ytterligare krav på ersättning från 
landstingskommunerna. Den totala överföringen av medel från landstings
kommunerna till kommunerna kan därmed behållas på hittills överenskom
men nivå. Avsikten är att efter 1988 få till stånd en mer permanent lösning. 
Skulle inte detta visa sig vara möjligt bör ett liknande förfarande tillämpas 
även för 1989. 

Statshidraget till den sociala hcmhjälpen ger kommunerna stora möjlig

heter att ordna omsorgen efter lokala förutsättningar. Inom hcmhjälpen 
pågår ett omfattande förnyelse- och utvecklingsarbete, som i huvudsak 
finansieras med kommunala medel och till vilket även statligt stöd utgår. 

Åtgärderna för handikappade har hög prioritet i regeringens politik. Målet 

inom handikappområdet är att göra samhället tillgängligt för alla människor. 
Endast då kan samhället präglas av den gemenskap, som behövs för att 

utveckla och förbättra villkoren för alla. I regcringsförklaringen betonas 
handikappades rätt till arbete och delaktighet i samhället. Av särskild 
betydelse är handikappade ungdomars möjligheter att få arbete. 

Det system av handikappåtgärder som vuxit fram under de senaste 
årtiondena har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. 
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Åtgärderna bygger på uppfattningen att handikapp ses som en otillräcklighet Prop. 1986/87: 100 
eller en bristande förutsättning i den verksamhet eller i den miljö, som Bil. 7 
utestänger människor med funktionsnedsättningar. 

Genom omprioriteringar har utrymme skapats för nya insatser inom 

handikappomradet. Insatserna avser olika ändamål och åtgärder under 
social-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen. Medel har dess

utom reserverats för en reformering av bilstödet för handikappade, som 
preliminärt kommer att genomföras under budgetåret 1988/89. 

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en särskild utredningsman med 

uppgift att kartlägga och analysera den nuvarande situationen på hjälpme
delsomradet samt. om utredningsmannen finner det motiverat, föreslå 
förändringar i syfte att få en bättre fungerande hjälpmedelsverksamhet sett 
saväl ur den enskildes som ur samhällets perspektiv. 

Under år 1987 kommer en särskild arbetsgrupp att lägga ett förslag om 
omsorgerna för andra barn och u11gdomar än dem som omfattas av den nya 
omsorgslagen. 

Hälso- och sjukvård m.m. 

Hälso-och sjukvården har en avgörande betydelse för välfärden. Tryggheten 

att det vid sjukdom finns tillgång till en medmänsklig och kvalificerad service 
värderas högt av befolkningen. Internationella jämförelser visar att den 

svenska hälso- och sjukvården har hög kvalitet och att befolkningen har en 
god tillgänglighet till olika former av vård. En central utgångspunkt är att 
utifrån dessa förutsättningar vidari:!utveckla hälso- och sjukvården i enlighet 

n1ed hälso- och sjukvårdslagens (HSL) övergripande mål om en god hälsa 
och vård på lika villkor för hela befolkningen och enligt de riktlinjer för den 
framtida hälso- och sjukvården som riksdagen fastlagt (prop. 1984/85:181, 
SoU 28, rskr 400). 

Landstingen har ansvaret för att utforma hälso- och sjukvården med 
utgångspunkt från dessa övergripande mål och riktlinjer och för att anpassa 
verksamheterna till de regionala och lokala förutsättningarna. Staten har 
enligt HSL ett övergripande ansvar för planering och samordning av hälso
och sjukvården samt för att utvecklingen anpassas till de samhällsekono
miska ramar som den långsiktiga ekonomiska politiken förutsätter. 

Ett viktigt led i regeringens arbete med att öka möjligheten till att hälso

och sjukvården skall kunna ges på lika villkor för hela befolkningen är den 
övergång till ett per capita baserat ersättningssystem till sjukvardshuvud

männen som tillämpas fr.o.m. år 1.985. Regeringen har i prop. 1985/86:167 
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. m.m. redovisat ersättning

arna för år 1987. 
De nya ersättningarna kommer att ge en ytterligare utjämning av de 

ekonomiska villkoren för sjukvård~huvudmännen bl.a. genom att ersättning

en för sjukhusvård förts in i den allmänna sjukvårdsersättningen. Vidare har 

de tidigare ersättningarna för hemsjukvård och öppna vårdformer inom 

psykiatrin förts samman till en samlad ersättning för avinstitutionalisering. 

Förändringen syftar till att stimulera till en fortsatt snabb utveckling av öppna 
vårdformer för patienter som tidigare varit hänvisade till att vistas långa tider 

inom institutioner. 
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För att ytterligare verka för utjämning av befolk_ningens möjligheter att fä 
tillgång till vård pli lika villkor har en arbetsgrupp i~om socialdepartementets 

hälso- och sjukvån..lsberedning tagit fr~1m förslag till {1tgärdcr för att öka 

rekryteringen av läkare till glcsbygdslänen och till allmiinliikarvården. 

Pa grundval av riksdagens beslut om iindrade former för de statliga 
ersiittningarna till sjukv[trdshuvudmiinnen har regeringen givit socialstyrel
sen i uppdrag att i samarbete med Landstingsförbundet och Spri redovisa den 

faktiska och planerade utvecklingen av de förebyggande insatsernas omfatt

ning och inriktning. Denna uppföljning har genomförts bl.a. i form av en 

omfattande enkät till landstingen och har redovisats av socialstyrelsen i en 

rapport till regeringen (Socialstyrelsen redovisar 1986:7 Att förebygga 
ohälsa). 

Av redovisningen framgår att det sker en relativt snabb utveckling av det 
förebyggande arbetet inom landstingen och att det finns en strävan att 
omstrukturera verksamheten enligt de utvecklingslinjer för hälso- och 
sjukv<'lrden som riksdagen antagit i samband med behandlingen av prop. 
1984/85: ] 81. 

För den fortsatta utbyggnaden av de förebyggande insatserna är de 

samhällsmedicinska enheterna/funktionerna i landstingen av stor betydelse. 
Men folkhälsan är inte bara en fråga för sjukvården. Den har att göra med 
människans livsbetingelser. arbetsmiljön. den yttre miljön, kosten. för att 

nämna några exempel. För att kunna sprida kunskaper från hälso- och 

sjukvården till andra sektorer är en samverkan över olika samhällssektorers 

och myndigheters gränser nödvändig. 

Under senare år har entydiga data presenterats som visar att arbetare inom 
LO-grupperna har en högre sjuklighet och större dödlighet än andra 
jämförbara grupper. De fackliga organisationerna och andra folkrörelser har 
en nyckelroll i det förebyggande arbetet. LO och socialstyrelsen har i 
samarbete med Landstingsförbundet utarbetat förslag till ett utvecklingspro
jekt med syfte att väcka ökat engagemang och delaktighet kring förhållanden 
som påverkar hiilsan. Regeringen föreslår att 700 000 kr. avsätts för detta 
projekt nästa budgetar. Projektet avses bedrivas under en femårsperiod. 

Ett grundläggande krav är att hälsö- och sjukvården så långt möjligt 
anpassas till människornas behov och önskemål. Befolkningen har i 

allmänhet stort förtroende för hälso- och sjukvården. I olika sammanhang 
framhålls dock att öppethållandetider, kontaktmöjligheter och tidsbeställ
ning, långa väntetider och bristande kontinuitet i läkarkontakter m.m. 
uppfattas som problem. Regeringen har uppmärksammat dessa fr[1gor och 
bedriver i samarbete med landstingen ett antal projekt som syftar till att 
utveckla en bättre service inom hälso- och sjukvården. 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört att etiska frågeställ

ningar har fått en allt större betydelse och det iir uppenbart att vissa delar av 

den medicinska forskningen och de nya behandlingsmetoder denna kan ge 
upphov till kommer att aktualisera svåra etiska fragor för den enskilde och 
för samhället. Några av de frågor inom detta problemområde som f.n. är 
aktuella är befruktning utanför miinniskokroppen, fosterdiagnostik, gentek

nik och dödsbegreppet. En proposition med förslag till lag om dödens inträde 
avses föreläggas riksdagen våren 1987. 
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Både den demografiska och m'·dicintekniska utvecklingen kommer under 
de närmaste årtiondena att ställa krav på en fortlöpande omstrukturering av 
hälso- och sjukvården. Förändringarna mot ett ökat antal personer i de allra 
äldsta åldersgrupperna och introduktionen av nya och förbättrade medicin
ska behandlingsmetoder kommer att medföra ökade anspråk inom delar av 
hälso- och sjukvården. Den kiisituation som under senare år uppstått när det 
gäller bl.a. starr- och höftledsoperationer är tydliga exempel på områden diir 
de förändrade förutsättningarna givit upphov till behov av ökade insatser. 

Samtidigt har i skilda sammanhang uppmärksammats att många vardplat
ser är belagda med patienter som borde vårdas i andra och mindre 
resurskrävande värdformer och ai:t det mellan olika sjukvårdsområden finns 
stora variationer i resurstillgången inom vissa specialiteter som inte kan 
förklaras av skillnader i vårdbehov. En viktig uppgift för sjukv;irdshuvud
männen är att vidta insatser för att omfördela resurser och att effektivisera 
hälso- och sjukvardsorganisationen på ett sådant sätt att bl.a. köer kan 
undvikas. Socialstyrelsen kommer att i samarbete med Landstingsförbundet 
genomföra en samlad kartläggning och analys av kösituationen inom olika 
landsting respektive verksamhetsområden. 

Utvärdering av det medicinska handlandet kan ge incitament till ett 
förbättrat utnyttjande av resurserna inom hälso- och sjukvården. Utvärde
ringen bör omfatta såväl medicinska, ekonomiska, etiska som sociala 
aspekter. Det är naturligtvis viktigt att nya metoder bedöms från dessa 
aspekter innan de införs men lik.l betydelsefullt är att föråldrade metoder 
utrangeras. Regeringen har tidigare reserverat 10 miljoner kr. för detta 
ändamål. Under år 1987 avses en särskild kommitte tillkallas med uppgift att 
samordna utvärderingen av medicinsk metodik. 

Det är också väsentligt att åtgärder vidtas för att ge den högspecialiserade 
vården en ändamålsenlig organisation. Vården inom detta område förutsät
ter vanligen mycket specialiserad medicinsk kompetens och kräver ofta 
dyrbar medicinsk utrustning. För vissa sjukdomstillstånd måste vården 
koncentreras till en eller ett fåtal enheter i landet. 

Såväl av medicinskt kvalitativa skäl som ur ekonomisk synpunkt finns 
därför behov av förstärkt nationell samordning av den högspecialiserade 
vården. Mot denna bakgrund föreslås att 700 000 kr. anvisas till socialsty
relsen för att utarbeta ett underlag för planering av sådan vård som bör ske i 
samverkan mellan olika sjukvårdsregioner i landet. 

Åtgärder för att begränsa spridningen a~· sjukdomen AIDS 

AIDS, förvärvad immunbrist, utgör slutskedet i en sjukdomsutveckling med 

flerårigt förlopp orsakad av ett retrovirus benämnt HIV (tidigare benämnt 

LA V/HTLV III). Bland dem som smittats med detta virus har ca 20 % 
utvecklat AIDS inom fem år. Ca 80 % av dem som utvecklat AIDS dör inom 
två år. Inom fem år har praktisk~ taget samtliga avlidit. 

Smittan sprids främst genom sexuellt umgänge och genom blodkontakt. 
Det finns f.n. inget läkemedel. som är verksamt mot HIV, och inte heller 
något vaccin. Detta förhållande samt den snabba ökningstakten av antalet 
fall gör sjukdomen till ett allvarligt hot mot folkhälsan. 
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Sjukdomen beskrevs för första gången så sent som år 1981. då man även 

lyckades isolera det virus. som orsakar sjukdmi1en. 

I Europa och Nordamerika har spridningen hittills huvudsakligen skett 

inom tre avgriinsade grupper - homo/bisexuella män, intravenösa narkoti

kamissbrukare och patienter med blödarsjuka. En ökad spridning utanför 

dessa riskgrupper har dock kunnat iakttas under senare år. Pa samma sätt 
som tidigare iakttagits i Afrika sker spridningen numera i ökad utsträckning 

genom heterosexuella kontakter. 
För att samordna arbetet inom samhällets alla områden med att begränsa 

spridningen av HlV beslöt regeringen den 9 maj 1985 att tillsätta en särskild 

delegation inom socialdepartementet. AIDS-delegationen. 

Regeringen föreslog vidare i prop. 1985/86:171 att särskilda medel anvisas 

för bekämpningen av AIDS. I propositionen redovisades ett samlat 

ätgiirdsprogram mot AIDS omfattande insatser för information och psyko

socialt stöd till beriirda riskgrupper m.fl., insatser för att bcgriinsa 

smittspridningen bland homo- och bisexuella män samt insatser för v;\rd och 

behandling av narkotikamissbrukare. I propositionen anmäldes också en 

skyndsam utredning om ökade insatser för att intensifiera forskningen om 

AIDS. Riksdagen godtog propositionen (SoU 25, rskr. 324 ). 

I enlighet med regeringens förslag har riksdagen anvisat särskilda medel 

om sammanlagt 100 milj. kr. för insatser mot AIDS under budgetåret 

1986/87. Förslagen i propositionen fullföljs nu genom att samma belopp 

beräknas för budgetåret 1987/88. Förutom till kommuner och landsting 

huvudsakligen i de tre storstadsregionerna har ekonomiskt stöd utgått till ett 

antal organisationer. En samordnad informationssatsning om HIV och 

AIDS förbereds för närvarande inom AIDS-delegationen. 

De särskilda åtgärder som vidtagits av statens bakteriologiska laboratori

um (SBL) och socialstyrelsen för att begränsa spridningen av AIDS har 
hittills i form av överskridanden belastat anslaget E 16. Epidemiberedskap 

m.m. För budgetåret 1987/88 föreslås i stället en särskild kostnadsram om 18 

milj. kr. för detta ändamål. 
Spridningen av HIV är ännu inte under kontroll. Risken ökar för 

smittspridningen utanför de traditionella riskgrupperna. Fortsatt kraftfulla 

insatser från samhällets sida är därför nödvändiga. 

Socialt behandlingsarbctc, alkohol- och narkotikapolitik 

Socialtjänsten skall svara för omsorg och service till familjer och enskilda 
som behöver detta. Till socialtjänstens uppgifter hör också långsiktigt 

förebyggande insatser och uppsökande verksamhet för att främja förutsätt

ningarna för goda levnadsförhållanden. Regeringen föreslår att totalt 

29 milj.kr. beräknas för utvecklings- och försöksverksamhet inom missbru

karvården, socialt arbete bland barn och ungdom och kring krisproblematik i 

familjerna samt beträffande socialbyråernas arbete. 

Regeringen har tidigare beslutat att under en trcarsperiod satsa 90 milj .kr. 

ur allmänna arvsfonden på att förbättra barns och ungdomars fritidsverk

samhet. Dessa medel har fördelats till områdena utvecklingsarhete vid 

fritidsgårdar. insatser med anledning av FN :s världsungdomsår samt 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

13 



idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Vidare har regeringen 
beslutat att ytterligare 12 milj. kr. av arvsfondsmcdel skall användas för att 
utveckla tidiga insatser mot drogmissbruk bland ungdomar. Inom varje 
område har tillsatts en särskild arbetsgrupp som fortsätter sitt arbete med att 
dokumentera och följa upp de olika projekten. 

Inom delegationen för social forskning (DSF) har tillsatts särskilda 
arbetsgrupper som följer och initierar forskning inom socialtjänsten. Vidare 
ges anslag till en rad olika forskningsprojekt. 

Den av regeringen tillsatta arbetsgruppen med uppgift att analysera 
socialbidragsutvccklingen under 19l:\O-talct har presenterat en delrapport 
(Os S L986:7) Socialbidrag - en faktaredovisning och probleminventering. 
Arbetsgruppen beräknas lämna en slutrapport i januari 1987. 

Under senare år har familjevalclet kommit att uppmärksammas alltmer. 
Särskilda insatser görs för att öka kunskapen om kvinnomisshandel och för 
att förbättra stödet till misshandlade kvinnor och deras barn samt de 
misshandlande männen. 

Barns uppväxtvillkor är en fråga som behöver uppmärksammas mer. 
samband med hustrumisshandel. missbruk och andra krissituationer 
familjen drabbas barnen ofta mycket hårt. 

Socialstyrelsen kommer inom kort att tillsammans med rikspolisstyrelsen 
redovisa sitt uppdrag om insats1!r för att förebygga sociala problem, 
ordningsproblem och brottslighet i samband med större helger och andra 
allmänna festdagar. 

Alkoholkonsumtionen minskade markant under aren 1976-1984. Som en 
följd härav har flera alkoholrelaterade skador minskat. Efter år 1984 har 
försäljningen av vissa alkoholdrycker dock åter ökat. Detta är oroande. 

Grunderna för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsheslut skall ligga 
fast. Men restriktionerna på alkoholområdet måste begränsas till sådana som 
människor uppfattar som meningsfulla. En översyn av regelsystemet har 
genomförts av en särskild utredning. Utredningen har presenterat förslag till 
ändringar i alkoholhandelslagstiftningen m.m. En proposition i frågan 
planeras till våren 1987. 

Sverige för en restriktiv narkotikapolitik med inriktning på att avskaffa all 
illegal användning av narkotika i vårt land. Sveriges narkotikapolitik bygger 
på att vi inte accepterar någon form av missbruk av narkotika och att allt 
sådant bruk skall mötas av entydiga reaktioner. 

Regeringen fullföljer nu sitt arbete med att effektivisera narkotikapoliti
ken. En faktor som tillkommit och som har lett till än mer intensiva 

ansträngningar är den snabba spridningen av immunbristsjukdomen AIDS 

bland injektionsmissbrukare. 
Regeringens särskilda samordningsorgan för narkotikafragor har bl.a. 

fortsatt att medverka till att samarbetet mellan polis, socialtjänst och 
kriminalvård kan utvecklas. Särskilda insatser har gjorts för att hindra 

AIDS-epidemin bland injektionsmissbrukare. 
Folkrörelserna har en lång tradition av aktiva insatser för att motverka 

drogmissbruk. Statens stöd till organisationslivet för insatser på detta 
område beräknas för nästa budgetår till 47 ,3 milj.kr. 

Genom rådet för alkohol- och narkotikapolitiska frågor finns numera en 
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kontinuerlig dialog mellan organisationslivet och regeringen på det dragpo
litiska området. Inom rådet har tillsatts en särskild heredningsgrupp med 

uppgift att intensifiera opinionsbildningen mot alkohol och droger. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhctsomräde för 

budgetåret 1987 /88 i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 
framgår av följande sammanställning (milj.kr.). 

Statsbudget Förslag Förändring 
1986/87 1987/88 

Femte huvudtiteln 
A. Socialdepartementet m.m 161.2 166.9 + 5,7 
B. Administration av socialförsäkring 

m.m. 76U 837.9 + 76.6 
c. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer 

m.m. 12 469.9 13 761,6 + I 291,7 
D. Försäkring vid sjukdom, handikapp 

och åldo:rdom 53 802.5 57 859.7 + 4 057.2 
E. Hälso- och sjukvård m.m. 6 262.4 6 275.1 + 12,7 
F. Omsorg om barn och ungdom 8 527.1 8 528.1 + 1.0 
G. Omsorg om äldre och handikappade 2 444,0 2 915.4 + 471,4 
H. Socialt bchandlingsarbete. alkohol-

och narkotikapolitik 889.2 891,4 + 2.2 
I. Internationell samverkan 30,2 26,3 3,9 

Totalt för socialdepartementet 85 347,8 91 262,4 + 5 914.6 
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Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Sigurds{:n såvitt avser fragor under littera A 1-2. 

A4-5, B, C2-3. CS, D, E. H och I; statsrådet Lindqvist sävitt avser frågor 

under littera A3, Cl, C4, C6. F. och G. 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m.m. 

A 1. Socialdepartementet 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

Summa 

22 914 670 
22 801 000 
23 445 000 

1986/87 

22 801 000 
(20 350 000) 

22 801 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+ 644 (}\)() 
( + 659 000) 

+ 644 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 23 445 000 kr. Jag föreslår att för nästa budgetår medel för 
departementets verksamhet beräknas enligt ett ettarigt huvudförslag med en 
real minskning av utgifterna om 2 %. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialdepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 23 445 000 kr .. 

A 2. Utredningar m.m. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

22 475 616 
26 000 000 
26 000 000 

Reservation 8 917 233 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget uppgå till 26 000 000 kr under nästa budgetår. Jag har beräknat 

medel för AIDS-delegationen under detta anslag. 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar 111.m. för budgetäret I lJ87!88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 26 000 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvccklingsarbete samt försöksverk
samhet 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den 

framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition 

i iirnnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 

med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forsknings- och 

1111·ecklingsarbete samt försöks1•erksamhet för budgetåret 1987/88 

beräkna ett reservationsanslag av 35 661 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1985/86 
1986/87 
1987188 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 782 964 
I 725 000 
1 769 000 

Reservation 510 492 

Från anslaget utgår bl.a. bidrag till vissa pensionärsorganisationer. För 

nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 44 000 kr. för detta ändamål. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetar till l 769 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservations

anslag av 1 769 000 kr. 

A 5. Särskilda medel för bekämpningen av AIDS 

1986/87 
1987188 

Anslag 
Förslag 

75 000 000 
80 000 000 

frän detta anslag bestrids kostnader för siirskilda insatser för bekämpning

en av AIDS. Insatserna skall avse information och psykosocialt stöd till 

berörda riskgrupper m.fl., insatser för att begränsa smittspridningcn bland 
homo- och bisexuella män samt insatser för vård och behandling av 
narkotikamissbrukare. 

2 Riksdagen J<)/iri/87. I samt. Nr HJO 
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l den av riksdagen antagna propositionen om s;irskilda medel för 
bekämpningen av AIDS lprop. 1985/86: 171, SolJ 25, rskr. 324) beräknades 
en medelsram om 75 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1986/87 och 
1987188 för att genomföra ett samlat åtgärdsprogram. 

Föredraganden 

I enlighet med nämnda program förbereds inom AIDS-delegationen för 
närvarande en samordnad inforrmtionssatsning om AIDS. Medel har även 
beviljats till frivillig- och intresseorganisationer för informationsinsatscr 
samt insatser avseende psykosocialt stöd till smittade och sjuka personer. 
Vissa kommuner och landsting h<i.r dessutom erhållit bidrag till aktiviteter, 
som bedömts vara särskilt angelägna i detta sammanhang. Det gäller inte 
minst satsningar inom narkomanvården som syftar till att begränsa smitt
spridningen inom denna utsatta riskgrupp. Betydande satsningar har även 
skett inom kriminalvården med sikte på de narkotikamissbrukare som 
avtjänar straff. Det planenliga genomförandet av åtgärdsprogrammet kom
mer att fortsätta. I enlighet med vad jag anförde i prop. 1985/86: 171 beräknar 
jag 75 milj. kr. under detta anslag för kostnader för detta program under 
budgetåret 1987/88. 

Under anslaget E 16. Epidemiberedskap m.m. har 5 milj. kr. avsatts 
innevarande budgetår för angelägna forskningsändamål samt för särskilda 
insatser för information om sjukdomen AIDS. 

På regeringens uppdrag har en utredningsrapport angående ett svenskt 
forskningsprogram mot AIDS lagts fram under hösten 1986. 

Jag föreslår att medel till forskningen m.m. i fortsättningen ställs till 
förfogande under förevarande amlag och beräknar 5 milj. kr. för ändamå

let. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Särskilda medel för bekämpningen av AIDS för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 80 000 000 kr. 
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B. Administration av socialförsiikring m.m. 

Riksförsäkringsverket och de allmiinna försäkringskassorna svarar för 
administrationen av huvuddelen av samhällets ekonomiska trygghetssystcm. 

Försiikringsriittcrna och försäkringsövcrdumstolcn utgör bL:svärsorgan i 
sol'.ialförsäkringsärcnden m.m. 

Den ekonomiska omfattningen av det socialförsäkrings- och bidragssys

tem som handhas av denna administration framgar av följande sammanställ

ning. 

Allmiinna barnbidrag 
Föriildraförsäkring 
V[1rdbidrag för handikappade harn 
l:lidragsförskott (brutto) 
Barnpcnsioner. inkl. ATP 
Sjukförsäkring 
Folkpension och pensionstillskott 
Allmiin tilläggspension (ATP) 
Kommunalt bostadstilliigg 
Delpension 
Arbetsskade- och yrkcsskadeersättning 
Kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningshidrag 
Dagpenning till värnpliktiga m.m. 

Beriiknadc utbetalningar 
budgetåret 1986!87 {milj. kr.) 

lJ 200 
7 180 

500 
2 500 

61.ltl 
3b 320 
-17 970 
50 270 
-1360 

T25 
2 860 
3 125 

440 

166 050 

De olika stödformerna redovisas under C- och D-avsnitten. De ersätt
ningsformer som ingår i de två sista punkterna redovisas under arbetsmark
nads- och försvarsdepartementens resp. huvudtitel. 

De hiir nämnda ekonomiska trygghetssystemens kostnadsutveckling och 
relativa andel av samhällsekonomin framgår av följande sammanställning. 
Miljarder kr. 

De sociala stödformernas <.:konomiska omfattning 
BNP till marknadspris 
Stödformernas andel av BNP i % 
Transfereringar frän socialförsäkring m.m. till hushållen 
(efter skatteavdrag) 1 

Total privat kons~mtion 
Transfereringar i % av privat konsumtion 1 

1 År 1970 uppskattade värden. 

1970 

19.5 
172,2 
11.3 

14.0 
92.0 
15.0 

1980 

97.9 
525.1 

18.6 

68.0 
270.0 

25.0 

1985 

165.8 
860.3 

19.3 

110.0 
437.8 

25.0 

De ersättningar som e.ftcr skatteavdrag utgar från socialförsäkringen m.m. 
motsvarar omkring 25 % av den totala privata konsumtionen i landet och har 
således stor betydelse ur fördelningspolitisk synvinkel. De innebär en 

betydande omfördelning av utrymmet för privat konsumtion till förman för 

de ekonomiskt sämre ställda grupperna i samhället. Det ekonomiska 
trygghetssystemet omfattar hela befolkningen och är till större delen 
samordnat i lagen (1962:381) om allmän försäkring. som omfattar sjukför
säkring (inkl. tandvårdsförsäkring och föräldraförsäkring). folkpensionering 
och ATP. 
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Handläggningen av ersättningsärenden m.m. på lokal nivå sköts av de 
allmänna försäkringskassorna. Det finns en försäkringskassa i varje lands
tingskommun och kommun som inte ingår i landstingskommun. Lokalkontor 
finns i varje kommun. Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndig
het för verksamhetsområdet och utövar den centrala ledningen m:h tillsynen 
över försäkringskassornas verksamhet. Socialförsäkringsförmånerna betalas 
i huvudsak ut genom verkets försorg. 

Riksförsäkringsverket har oc·kså hand om debitering och uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare t.o.m. utgiftsåret 1984. Fr.o.m. utgiftsåret 
1985 samordnades uppbörden av arbetsgivaravgifterna med skatteuppbör
den och administrationen ankommer på skattemyndigheterna. Omläggning
en innebär att riksförsäkringsverkets medverkan vid uppbörden av arbetsgi
varavgifterna under de närmaste åren successivt upphör. Avgifter som 
betalas av staten skall dock även framdeles hanteras av riksförsäkringsver
ket. 

För budgetåren 1984/85 och 1986/87 har riksförsäkringsverket anvisats 
medel för utsändande av särskilda pensionsförsäkringsbesked till alla 
försäkrade i åldern 55-64 år resp. 50-55 år. Beskeden avser information om 
intjänade pensionspoäng och hur stor varje försäkrads pension kan beräknas 
bli. Med hänsyn till det positiva mottagande informationen fått har jag 
beräknat medel för fortsatta informationsinsatser om den allmänna pensio
nen. 

En förutsättning för att det omfattande ekonomiska ersättningssystemet 
skall kunna administreras säkert och med rimliga resursinsatser är att 
modern ADB-teknik används. Riksförsäkringsverket förfogar över en stor 
datoranläggning som är placerad i Sundsvall. Försäkringskassorna är genom 
ett omfattande terminalnät anslutna till denna ADB-anläggning. 

För att få underlag för ett sti!tllningstagande i fråga om den långsiktiga 
inriktningen av ADB-verksamheten på socialförsäkringsområdet har riks
försäkringsverket i uppdrag att i samråd med statskontoret och i nära 
samarbete med försäkringskassorna genomföra ett utrednings- och utveck
lingsarbete samt praktisk försöksverksamhet avseende ADB-verksamheten. 
Utrednings- och utvecklingsarbetet skall bl.a. belysa olika alternativ med 
spridning av register och datorresurser på regional och lokal nivå. Härvid 
skall redovisas för- och nackdelar mellan de olika alternativen och ett 
bibehållande av nuvarande ADB-struktur. Utredningen beräknas bli klar 

under budgetåret 1987/88. 
I den tidigare denna dag beslutade prop. 1986/87:69 om förbättrad 

kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn föreslås 

åtgärder som bl.a. medför ökade arbetsuppgifter för riksförsäkringsverket 

och försäkringskassorna. Med hänsyn till denna reform föreslås i årets 
budgetförslag vissa resursförstärkningar för såväl verket som kassorna. 

Socialförsäkringen har under de senaste årtiondena genomgått stora 
förändringar. Innehållsmässigt har försäkringen byggts ut avsevärt, både vad 
gäller förmånernas storlek och genom att nya förmåner har kommit till. 
Samtidigt har stora administrativa förändringar skett genom införande av 
ADB, slopande av kontantutbetalningar etc. Försäkringskassornas grund
läggande organisatoriska struktur har dock behållits i stort sett oförändrad 

under denna tid. 
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Förändringar i arbetsuppgifter. liksom förändringar i ärendeutveckling 
har hittills till stora delar klarats genom utveckling av arbetsmetoder och 
omfördelning av de administrativa resurserna. I dag finns emellertid viss 
obalans. som bl.a. tar sig uttryck i en pressad arbetssituation vid försäkrings
kassorna. Detta är t.ex. fallet inom arbetsskadeförsäkringen. Situationen 
framgår ocksil av riksförsäkringsverkets anslagsframställning för år 1987/88, 
där betydande resurspåslag begärs för försäkringsadministrationen. Verket 
har också begärt att ställning tas till ett treårigt budgetförslag för att skapa 
erforderlig stabilitet i planeringen. 

Jag instämmer i riksförsäkringsverkets uppfattning att arbetssituationen i 
dagsläget är ansträngd vid försäkringskassorna. Jag anser emellertid att en 
djupare analys erfordras innan ett långsiktigt ställningstagande angående 
resurstilldelningen till försäkringskassorna kan ske. 

Mitt ställningstagande i denna del skall ses mot bakgrund av att det finns 
ett fortsatt behov av hög effektivitet och god hushållning med resurserna. 
Detta gäller både för administrationen och för transfereringarna, liksom för 
det sambånd som finns mellan dessa vad gäller möjligheterna till hushållning 
med resurserna. Det är av stor betydelse att dessa samband kan analyseras 
närmare. 

Vid en sådan översyn får vidare klaras ut förutsättningarna för att ge de 
försäkrade en fortsatt god service. Därvid måste hänsyn tas till förutsättning
arna för att upprätthålla en god kvalitet i ärendehandläggningen. Härvidlag 
är fragor om decentralisering av ärendehandläggningen, liksom de kunska
per om det framtida datorstödet som FAS 90 kommer att ge av betydelse. En 
betydelsefull fråga i sammanhanget är också att beskriva kompetens- och 
utbildningsbehoven hos försäkringskassornas personal på längre sikt. Vidare 
bör försäkringskassornas roll som statligt finansierad men inte i alla delar 
statligt inordnad organisation ses över. De åtgärder som föreslås måste i sin 
helhet finansieras. 

Översynsarbetet bör bedrivas i nära samarbete med berörda parter. 
Riksförsäkringsverket arbetar redan nu med frågor av näraliggande slag. 
Inte minst har kunskaper här kommit fram genom den försöksverksamhet 
som finansieras genom särskilda projektmedel. Erfarenheterna av detta 
arbete bör givetvis utnyttjas i översynsarbetet. Jag vill samtidigt också 
framhålla vikten av att det arbete med förenklingar och effektiviseringar av 
arbetsrutiner och organisation som pågår inom riksförsäkringsverket och 
försäkringskassorna fortsätter som hittills. 

Som ett led i denna mera omfattande förbättring av försäkringskassornas 
möjligheter att förbättra sin arbetssituation och tillhandahålla god service till 
medborgarna har beräkningen av de allmänna försäkringskassornas förvalt
ningskostnader redan för nästa budgetår gjorts utifrån riksförsäkringsverkets 
s.k. tillläggsförslag. Det innebär bl.a. att 30 milj. kr. kommer att engångs
anvisas för att möta den kraftiga ärendetillströmningen inom arbetsskade
försäkringen. För att förstärka handläggningsresurserna för arbetsskadeför
säkringen kommer också 15 milj. kr. att tillföras under innevarande budget
år. Vidare har drygt 7 milj. kr. beräknats för att klara den förväntade 
volymökningen inom olika delar av socialförsäkringen. De genom besparing 

och rationalisering frigjorda resurserna som för nästa budgetår uppskattas till 
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ca 24 milj. kr. föreslås de allmänna försäkringskassorna fä tillgodogöra 
sig. 

Härutöver tillförs kassorna drygt 117 milj. kr. för att täcka de ökade 
administrationskostnaderna som följer av förslaget om förbättrad kompen
sation vid bl.a. korttidssjukdom. 

En väl fungerande förtroendcmannamedverkan är viktig i försäkringskas
sorna. Fr.o.m. den 1 januari 1987 ersätts de nuvarande pensionsdelegatio
nerna och försäkringsnänmderna med enhetliga förtroendemannaorgan 
kallade socialförsäkringsnämncler (prop. 1985/86:73, SfU 12, rskr. 142. SFS 
1986:140). I enlighet med regeringens beslut den 11juni1986 har totalt 164 
socialför~iikringsnämnder inrättats. 

Besvärsorganisationen för överprövning av försäkringskassornas beslut i 
socialförsäkringsärenden m.m. bestilr av tre regionala försäkringsrätter och 
- som högsta instans - försäkringsöverdomstolen. För bevakning av 
rättspraxis inom ifrågavarande område finns en särskild ombudsenhct vid 
riksförsäkringsverket som kan gå in som part hos försäkringsdomstolarna. 

Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna har under flera år haft 
stora ärendebalanser. Balanssituationen har dock numera förbättrats i 
försäkringsrätterna och jag räknar med att denna utveckling skall fortsätta. I 
försäkringsövcrdomstolen är däremot arbetsläget alltjämt bekymmersamt. 
Det är väsentligt att nuvarande målbalanser nedbringas till en godtagbar 
nivå. Jag har därför vid medelsberäkningen tagit hänsyn till balanssituatio
nen hos överdomstolen. 

För att få praktiska erfarenheter av ett system med treåriga budgetramar, 
grundade på fördjupade anslagsframställningar, har en försöksverksamhet 
inletts vid ett antal myndigheter, bl.a. försäkringsdomstolarna. Enligt 
regeringens särskilda myndighctsanpassade budgetdirektiv skall försäkrings

domstolarna ta fram ett fördjupat underlag inför arbetet med 1988 års 
budgetproposition. 

B 1. Försäkringsöverdomstolen 

1985/86 Utgift 11 115 043 
1986/87 Anslag 10 981 000 
1987 /88 Förslag 11 490 000 

Försäkringsöverdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäk

ringen. Domstolen har att pröva sådana mål som fullföljs från försäkringsrätt 

och från arbetsmarknadsstyrelscn eller som styrelsen underställer dom
stolens prövning. Domstolen har tio lagfarna och nio andra ledamöter. 

F örsäkringsöverdomstolen 

Domstolen har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1985/86. Av 
denna framgår att domstolens måltillströmning. som ökade kraftigt under 
början av 1980-talet, minskat under de senaste åren. Under år 1985 inkom 
2 20:2 mål och för år 1986 räknar försäkringsövcrdomstolen med att ca 2 100 
nya mål skall komma in. Antalet avgjorda mål uppgick år 1985 till I 950 och 
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beräknas till 2 200 itr 1986. Avverkningen är 1986 överstiger således 

tillströmningen varför balanssituationen förbättrats nagot. Den 31 december 

1985 fanns 3 606 ej avgjorda mäl hos försiikringsöverdomstolen och i 

december 1986 ca 3 500 m{1l. 
Domstolen föreslår i sin anslagsframställning hl.a. följande. 
1. Försäkringsöverdomstolen begär att domstolen skall undantas från 

tillämpning av huvudförslaget. En tillämpning av huvudförslaget med 5 % 

under tre år skulle enligt domstolen innebära en minskning med 547 000 kr. 
och medföra minskad miilavverkning och därmed allvarliga konsekvenser 

beträffande balansutvecklingen. 
2. För att målbalansen skall kunna avarhetas snabbare behövs tillfällig 

förstärkning med en försäkringsdomare, en föredragande och en halv 

biträdestjiinst ( + 585 000 kr.). 
3. Domstolens kostnader för arvoden till medicinskt sakkunniga har ökat 

kraftigt. Förstärkning behövs med 400 000 kr. 
4. För utredningskostnader för målregistrering med datorstöd och för viss 

ADB-drift begär domstolen 160 000 kr. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

Föredragandens öven·äganden 

1986/87 

39 

9 909 000 
( 8 251 000) 

I 035 000 
37 000 

10 981 000 

Beräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 503 000 
(+ 274 000) 

+ 43 000 
- 37 000 

+ 509 000 

Måltillströmningen i försäkringsöverdomstolen har minskat under budget
året 1985/86 och kan beräknas avt<i ytterligare under innevarande budgetår. 
Balanssituationen är dock alltjämt bekymmersam. 
Försäkringsöverdomstolen medverkar. som jag tidig<ire har anfört, i de 
pågående försöken med treåriga planeringsramar. Domstolen har således 
fått särskilda direktiv av regeringen för sin anslagsframställning för budget
året 1988/89. Jag föreslår med hänsyn till balanssituationen hos försäkrings
överdomstolcn vidare att domstolen undantas för budgetåret 1987/88 från 
tillämpningen av huvudförslaget. Detta finansieras genom en omprioritering 
av anslagsmedel inom huvudtiteln. Jag har vidare beräknat 126 000 kr. för 
ytterligare ökade kostnader för sakkunniga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11 490 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsövcrdomstolcn för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 11 490 000 kr. 
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B 2. FörsäkringsrUtter 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

40 527 348 
40 712 000 
41 505 000 

Försäkringsrätterna är första besvärsinstans för foimst socialförsäkrings
ärenden m.m. som handl~iggs av de allmänna försäkringskassorna. 

Dd finns tre försäkringsrätter, nämligen en för Mellansverige (fem 
avdelningar), en för Södra Sverige (fem avdelningar) och en för Norra 

Sverige (tva avdelningar). 

Försäkringsrättcrna 

Försäkringsrätterna har redovisat en resultatanalys för budgetiiret 1985186. 

Av denna framgfa att målbalanserna minskat till följd av minskad tillström
ning av besvärsärenden. Den I juli 1986 fanns ca 12 250 ej avgjorda mål hos 

försäkringsrätterna. Under innevarande budgetår riiknar domstolarna med 
att 7 200 nya mål skall komma in och att man skall kunna avgöra 9 200 

mål. 
Försäkringsrätterna föreslär i sina anslagsframställningar bl.a. följande. 
1. Huvudförslag budgetåret 1987188 savitt avser försäkringsrätterna för 

Södra Sverige och Mcllansverige -292 000 kr. Utgiftsminskningen följer det 

treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetiuet 1986/87 och uppgår för 
budgetåret 1987/88 till 1 %. Försäkringsrätten för Norra Sverige begär att 

domstolen skall undantas fran tilHimpning av huvudförslaget. En utgifts
minskning med 1 s,;, för budgetåret 1987188. 62 500 kr.' skulle minska 

domstolens redan f.n. ansträngdä personalresurser och försämra balansavar

betningen. 
2. Den 1 juli 1985 utbyttes vid försäkringsrätterna ett antal assessorstjäns

ter mot tjänster som försäkringsrättsråd. Detta har medfört att rätterna 
numera har tre ordinarie domare pä varje avdelning. Enligt försäkringsrät

terna bör utvecklingen mot ett större antal ordinarie domare fortsätta. 
Ytterligare en assessorstjänst pii varje avdelning bör bytas mot tjänst som 
försäkringsrättsråd. Organisationsförändringcn bör kunna rymmas inom 

huvudförslaget. 
3. Försäkringsrätten för Mellansvcrige anser att den avdelning där rättens 

chef är ordförande bör förstärkas med ytterligare ett försäkringsrättsråd och 

vice ordförande pa avdelning. Medel bör därför beräknas för en f.n. 

vakantsatt tjänst ( + 242 000 kr.). 
4. Försäkringsrätternas kostnader för arvoden till medicinskt sakkunniga 

har ökat kraftigt bl.a. till följd av ökat antal arbetsskademål. Förstärkning 

behövs med 680 000 kr. 
5. För bl.a. utredningskostnader för målregistrering med datorstöd och 

viss ADB-drift begär domstolarna 615 000 kr. 
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!'er.Hmal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(d~irav liinckustnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

Föredragandens tiverväganden 

1986/87 

190 

35 511 000 
(31 335 500) 

5 201 000 

40 712 000 

Beräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

-2 

+ 1320000 
(+ 962 000) 
- 527 ()()() 

+ 793 000 

Det är tillfredsställande att arbetsbalanserna minskar hos försäkringsrätter

na. Dt'.tta bt'.ror bl.a. på att antalet inkomna mål under de senaste budgetåren 

varit lägre än mfilavverkningen. Det är angeläget att minskningen av 
väntetiderna hos försäkringsrätterna kan fortsätta. 

Försäkringsrätterna medverkar. som jag tidigare har anfört, tillsammans 
med försäkringsövcrdomstolen i den särskilda försöksverksamheten med 

treåriga budgetramar. Jag anser att den planenliga reala minskningen av 
utgifterna bör genomföras för budgetåret 1987/88 enligt det treåriga 

huvudförslag som fastlades inför innevarande budgetår. Vidare har jag 
beräknat 240 000 kr. för ytterligare ökade kostnader för sakkunniga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
41 505 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsrätterför budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan
slag av 41 505 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1985/86 Utgift 342 246 670 
1986/87 Anslag 303 851 000 
1987/88 Förslag 344 661 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet främst för ären

den som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring inkl. föräldra

försäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, tilläggspensione

ring - samt delpensionsförsäkring och arbetsskadeförsäkring. allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av 
utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa 
värnpliktiga. 

I verkets uppgifter ingår bl.a. att utöva ledning och tillsyn över de allmänna 

försäkringskassorna, som är lokala organ för den allmänna försäkringen 
m.m. Riksförsäkringsverket svarar för utbetalningen av huvuddelen av 
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förmånerna genom sin ADB-central i Sundsvall. Verket handlägger också 

ärenden enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m.fl. äldre författ

ningar inom motsvarande område. I verket handiäggs även ärenden 

angående debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter som avser tid före år 

1985. För bevakning av rättspraxis inom socialförsäkringsområdet finns en 

ombudsenhet som fullgör verker.s uppgift att inträda som part i försäkrings

domstolarna. Verket är vidare rcdovisningscentral för ett antal myndigheter 

och de allmänna försäkringskassorna. 

Riksförsiikringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföre

trädare. Verket är organiserat på en administrativ avdelning, en tillsynsav

delning, en utvärderingsavdelning och en ombudsenhet. Därjämte finns tre 

enheter: ADB-centralen. avgiftsbyrån och yrkesskadebyrån. Inom avdel

ningarna finns byråer och fristående sektioner. ADB-centralen är placerad i 

Sundsvall. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande. 

1. Huvudförslag budgetåret l.987/88 - 4 189 000 kr. Utgiftsminskningen 

följer det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87 och 

uppgår för budgetåret 1987/88 till 2 %. Minskningen beräknas genomföras 

bl.a. genom en successiv avveckling av avgiftsbyrån. Avvecklingen medför 

också en ytterligare minskning av kostnaderna för ADB-driften med ca 

470 000 kr. och portokostnaderna med ca 150 000 kr. 

2. Till följd bl.a. av utbyte av terminaler och datorutrustning behövs för 

ADB-driften ytterligare 20,4 milj. kr. 

3. För fortsatt upprustning av larmanläggningen vid ADB-centralen 

behövs 500 000 kr. 

4. Regeringen har uppdragit åt riksförsäkringsverket att genomföra ett 

utrednings- och utvecklingsarbete avseende den långsiktiga inriktningen av 

ADB-verksamheten på socialförsäkringsområdet. Utredningen beräknas 

avslutas under budgetåret 1987/88. Medelsbehovet minskas därför med 

1360000 kr. 

5. Individuell information om den framtida pensionens storlek m.m. 

utsändes under våren 1985 till försäkrade i åldern 55-64 år. För innevarande 

budgetår har medel beräknats för information till personer i åldersgruppen 

50-55 år. Riksförsäkringsverket anser att fortsatta informationsinsatser bör 

göras. 1987/88 bör informationen avse åldersgruppen 45-50 år. Detta innebär 

en kostnadsökning med 379 000 kr, i huvudsak portokostnader. 
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!'ersonal 

Anslag 
Utgi(ta 
Fön·a I tn i n!!skost nade r 
( diirav lii~ekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för drift av data
maskinanliiggning m.m. 

Ersiittning till postvcrkd 111.m. 

Engimgsanvisning 

Summa utgifter 

lnkom.i·ter 
Försiiljning av publikatio
ner m.m. 

Ersi11tning frän allmänna pen
sionsfondl'n 

Ersiittning friin de.: allrniinna for
s~Jkringskassorna 

Ersiittning trim statens lönc- och 
pensionsverk för datadrift 111.111. 

Ersättning från de.: äfforsdrivamk 
verken ' 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

966 

1710%000 
(151 57') 000) 

28 740 000 

77 376 000 
163 7% 000 

441008000 

3.J 000 

57 923 0011 

71 695 ()()(J 

5 905 000 

I 600 000 

303 851 000 

BniiknaJ 
iinJring 1987 /88 

Föredraganden 

-21 

.,. 2 746 000 
(+ 2 ,l,69 000) 

.,. i 762 ooo· 

+ 17 655 000 
+ 23 524 000 
+ 11 2:15 000 

+ 56 922 000 

-r I 000 

- I 250 OllO 

+ 16 son ooo 

+ 611 000 

+ 250 000 

+ 40 810 000 

Fr.o.m den 1 januari 1985 samordnades upphördcn av arbetsgivaravgifterna 

med skatteuppbörden och administrationen ankommer på skattemyndighe

terna. Riksförsäkringsverket skall dock svara för debitering och uppbörd av 

avgifter som avser utgiftsar före år 1985. I samband med omläggningen kan 
riksförsäkringsverkets avgiftsbyrå successivt avvecklas i takt med att 

arbetsuppgifterna försvinner. 
Jag godtar riksförsäkringsvcrkets förslag om en planenlig real minskning 

av utgifterna för budgetåret 1987/88 enligt det treariga huvudförslag som 

fastlades inför innevarande budgetar. Besparingen innebär för budgetåret 
1987/88 bl.a. ett bortfall av 26 tjänster i samband med den pagående 

avvecklingen av verkets avgiftsbyrå. 
För ökade kostnader för ADB-driften i samband med byte av viss 

utrustning. främst förslitna terminaler vid försäkringskassorna, 'har jag 

beräknat ca 16 milj. kr. Vidare har jag räknat medel för fortsatt förbättring 

av larmskyddet vid ADB-centralen. 

Den s.k. FAS 90-utredningcn. som utreder den långsiktiga inriktningen av 

socialförs:ikringens ADB-verksamhet, väntas avsluta sitt arbete under 

budgct;iret 1987188. Jag räknar härvid med att utredningens medclsbehov 

minskar med I 360 000 kr. De resultat utredningen kommer fram till är en 

väsentlig del i det samlade övcrsynsarbete för riksförsäkringsverkct och 

försiikringskassorna som jag tidigare nämnt nu bör inledas. 

För budgetåren 1984/85 och 1986/87 har riksförsäkringsverket anvisats 
medel för utsiindandc av särskilda pensionsförsäkringsbesked till alla 
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förs~ikrade i åldern 55-64 iir resp. 50-55 år. Beskeden avser information om 

intjänade pensionspoäng och hur stor vars och ens pension kan beräknas bli. 
Med hiinsyn till det positiva mottagande informationen fatt anser jag att 

särskilda informationsinsatser bör göras även framdeles. Enligt min mening 

bör dock f.n. 50-årsåldern gälla som nedre gräns vid utsändande av särskilda 

besked. Under hudgctarct 1987/il8 anser jag att pensionsförsäkringsbesked 

bör siindas till försäkrade som fyller 50 eller 64 3r. Jag beräknar härvid att 

kostnaderna för informationsinsatserna under budgetåret 1987 /88 minskar 

med 1 250 000 kr. I likhet med tidigare ar har jag beaktat beloppet vid 

beräkningen av ersättningen från allmänna pensionsfonden. 

I den tidigare denna dag beslutade prop. 1986/87:69 om förbättrad 

kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vii.rd av barn föreslas 

åtgärder som medför el\ ökat behov av administrationsresurser vid 

riksförsäkringsverket. Bl.a. behöver verkets resurser för underhåll av 

ADB-system förstärkas. Jag beräknar medel för ytterligare fem handläggar

tjänster. Vidare beräknar jag medel för ökade portokostnader. För att klara 

ikraftträdandet av reformen behövs övergångsvis resurser för bl.a. system

konstruktion, utbildning och information. För budgetåret 1987/88 beräknar 

jag 11,2 milj. kr. för detta. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

344 661 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rihförsäkringsverket för budgetåret 1987 /88 anvisa ett 

förslagsanslag av 344 661 000 kr. 

B 4. Allmänna försäkringskassor 

1985/86 Utgift 419 778 791 
1986/87 Anslag 405 749 000 
1987 /88 Förslag 440 203 000 

Försäkringskassorna handlägger enskilda ärenden inom socialförsäkrings

och bidragssystemen på regional och lokal nivå. Kassorna tar emot 

ansökningar och prövar rätten till ersättning samt fattar beslut i de enskilda 

ärendena. 
Det finns 26 allmänna försäkringskassor i landet, en i varje landstingskom

mun och i kommun som inte tillhör landstingskommun. Huvuddelen av den 

verksamhet som innebär kontakt med de försäkrade sker vid lokalkontoren 

som uppgår till drygt 430. l varje kommun finns minst ett lokalkontor. Härtill 

kommer ett drygt 30-tal filialexpeclitioner. 

För innevarande budgetår beräknar antalet årsarbetare uppgå till ca 

14 700. 

Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor finns i lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. 

Från anslaget finansieras 15 % av kostnaderna för försäkringskassornas 
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administration. Restt:rande 85 <;;.. finansit:ras med arbetsgivaravgifter och 

egenavgifter frän inkomsttitel på statsbudgeten. Anvisade medel fördelas av 
riksförsiikringsverket mellan de olika försäkringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket (Rfv) redovisar dels ett huvudförslag, dels ett s.k. 

tilläggsförslag såvitt avser försäkringskassornas förvaltningsutgifter för den 

treåriga budgetperiodt:n 1987/88-1989/90. Verket anser det nödvändigt att 

medel tilldelas i enlighet med ett trearigt tilläggsförslag. Tilläggsförslaget 

innebär i huvudsak oförändrade resurser. Diirutövcr \legärs extra medel för 

angelägna resursförstärkningar för arbetsskadehandläggning. Rfv framhäl

ler att ett besked om en treåriga medelstilldelning skulle tillgodose ett 

allmänt behov av en mera li'lngsiktig verksamhetsplanering. Rfv:s treariga 

anslagsframställning innebär i huvudsak följande (samtliga kostnadsökning

ar/besparingar avser salcdes budgetåren 1987/88-1989/90). 

1. Huvudförslaget innebär enligt Rfv en minskning av medlen med 

141 700 000 kr. med utgångspunkt i en nedskärning med 5 % på anslagspos

terna Förvaltningskostnader och Lokalkostnader. Minskningen har fördelats 

så att 1 % (28 300 000 kr.) tas ut nästa budgetår och 2 lj(. (56 700 000 kr.) för 

vardera av de två följande budgetåren. Ett genomförande av huvudförslaget 

skulle enligt Rfv:s och försäkringskassornas bedömning framtvinga avsevär

da ingrepp i försäkrings- och bidragssystemet. Oacceptabelt långa handliigg

ningstider skulle uppstå inom arbetsskadeförsäkringen. Vidare skulle reha

biliteringsverksamheten få minska trots att sjukfrånvaron ökar. Huvudför

slagets besparingskrav skulle även leda till omfattande ingrepp i lokalkon

torsnätet. Rfv framhåller att ett av de viktigaste uttrycken för en god och 

likvärdig service i försäkringskassorna är dess tillgänglighet. Ytterligare 

nedskärningar leder till fortsatt indragning av lokalkontoren vilket drabbar 

glesbygdskommunerna hårdast. Rfv hemställer därför att huvudförslaget 

inte skall tillämpas på någon anslagspost under anslaget under budgetåren 
1987/88-1989/90. 

2. Den omfattande ökningen av antalet arbetsskadeärenden som inkom

mer för försäkringsmässig prövning hos försäkringskassorna har - trots 
betydande resursomfördelningar - lett till kraftiga ökningar av inneliggande 

balanser och väntetider pa beslut. Rfv - som beskriver förhållandet som 
alarmerande - föreslår resurstillskott för totalt ca 835 arbetsskadehandlägga

re ( + 121 000 000 kr. varav + 94 200 000 kr. beräknas för 1987/88). Verket 
har i en särskild skrivelse till regeringen begärt extra medelstilldelning med 

31 900 000 kr. för budgetåret 1986/87 så att 440 av de 835 arbetsskadehand

läggarna kan anställas från årsskiftet 1986/87. 

3. För att klara den ökande ärendevolymen inom soc:ialförsäkringsområ

det - utöver vad som följer av arbetsskadeförsäkringen - anser Rfv att 

försäkringskassorna bör få ett resurstillskott motsvarande 100 årsarbetare 

( + 14 500 000 kr. varav + 7 300 000 kr. beräknas för 1987/88). 

4. Rfv föreslår att särskilda insatser bör tillföras försäkringskassorna för 

personalutvecklande insatser av olika slag så att kvaliteten i handläggningen 

av försäkringsärenden kan vidmakthållas och förbättras ( + 58 000 000 kr. 

varav+ 29 000 000 kr. beräknas för 1987/88). 
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5. Rfv redogör i sin anslagsframställning för de rationaliseringar och för

enklingar som bedöms möjliga att genomföra under den närmaste trt:årspe

rioden. Effekten av dessa motsvarar 550 {1rsarbetare. (-liO 500 000 kr. varav 

-24 400 000 kr. beräknas för 1987/88). Verket anser att resurserna fr~in de 

redovisade rationaliseringarna bör fä omdisponeras för att möta de under p. 

4 beskrivna behoven av olika utvecklingsinsatser (utveckling av regelsyste

met, personalutwckling etc.) samt förväntade volymökningar. 

6. Rfv framför att kassorna för att klara av resursneddragningarna under 

senare är inte har kunnat avsätta medel för stöm: investeringar. Rfv anser 

diirför att behov föreligger av resurser för utbyte av tclefonviixlar 

( + 16 500 000 kr. varav + 5 500 000 kr. beräknas för l 987/88). 

7. Vidare anser Rfv att särskilda medel bör anvisas för företagshälsovården 

vid kassorna. Utöver de ca 6 milj. kr. som är de nuvarande kostnaderna 

begärs ytterligare + 4 000 000 kr. för niista budgcti1r. 

8. För fortsatt projekt- och försöksverksamhet beriiknar Rfv 10 milj. kr. 

för vart och ett av budgetåren I 98".7/88-198Y/90. 

Anslug 
Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
(varav engångsanvisning) 

Lokalkostnader 
Pensionskostnader 
Ersättning till postverket 

Summa utgifter 

Inkomster 
Ersättning från allmänna 

pensionsfonden 
Ersäctning för extern verksamhet 
Ersäctning från arbetsskadeför
säkringen 

Arbetsgivaravgifter m.m. 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1986187 

2 430 397 000 
(2 106 000 000) 

413 200 000 
49 600 00(1 
70 000 000 

2 963 197 000 

169 500 000 
I 200 000 

87 500 000 
2 299 248 000 

405 749 000 

Beräknad 
iindring 1987/88 

Föredraganden 

+ 284 064 000 
( + 249 525 000) 
( + 30 000 000) 
. + I 030 000 
+ 7 900 000 
+ 800 000 

+ 293 794 000 

+ 24 200 000 
+ 400 000 

+ 39 500 000 
+ 195240000 

+ 34 454 000 

Jag har i det tidigare anfört att jag anser att en djupare analys erfordras innan 

ett långsiktigt ställningstagande angående resurstilldelningen till försäkrings

kassorna kan göras. I avvaktan på resultatet av en sådan översyn är jag 

således inte beredd att beräkna medel för en treårsperiod. Vid beräkning av 

kassornas förvaltningskostnader för nästa budgetår har - som ett led i den 

mera omfattande översynen av försäkringskasseorganisationen - jag i 

huvudsak utgått från riksförsäkringsverkets s.k. tilläggsförslag. För budget

året 1987/88 bör medel för försäkringskassornas förvaltningskostnadcr 

således beräknas med utgångspunkt i tillläggsförslaget med vissa justering

ar. 
För försäkringskassornas personalkostnader beräknar jag för nästa bud-
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getår totalt ca 2 355 milj. kr. Jag har därvid beräknat ytterligare drygt 
7 milj. kr. för att klara den förväntade volymökningen inom olika delar av 
socialförsäkringen. I denna volymökning ingår inte arbetsskadeförsäkring
en. 

Antalet arbetsskadeärenden fortsätter att öka. Resurserna för handlägg

ning av dessa ärenden behöver därför förstärkas. I en särskild skrivelse till 
regeringen har riksförsäkringsverket också framhållit detta. 

Som en omedelbar åtgärd för att möta den kraftiga ärendetillströmningen 
inom arbetsskadeförsäkringen kommer 15 milj. kr. att anvisas för innevaran
de budgetår. Jag har också beräknat en engångsanvisning motsvarande 
30 milj. kr. för detta ändamål under budgetåret 1987/88. Parallellt med de nu 
föreslagna förstärkningarna vad gäller handläggningen av arbetsskador har 
riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna påbörjat genom
förandet av ett flertal av de förenklingsförslag som förordas i arbetsskadeut
redningens betänkande (SOU 1985:54) Översyn av arbetsskadeförsäkring
en. Jag kommer också senare i mitt anförande att ta upp frågan om 
utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringens område. 

Riksförsäkringsverket beräknar att genom förenkling och rationalisering 
kommer resurser motsvarande 500 årsarbetare under perioden 1987/88-
1989/90 att kunna frigöras. För nästa budgetår beräknar verket besparingen 
till ca 24 milj. kr. Jag anser att de allmänna försäkringskassorna bör få 
tillgodogöra sig denna besparing. Riksförsäkringsverket har i sin anslags
framställning redovisat angelägna områden där en sådan omdisponering av 
frigjorda resurser kan användas. 

Som en följd av det förslag (prop. 1986/87:69) om förbättrad kompensa
tion vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn som regeringen har 
lagt fram tidigare denna dag beräknar jag medel motsvarande ca 117 milj. kr. 
för nästa budgetår för att täcka de ökade administrationskostnaderna. I 
denna beräkning ingår de särskilda merutgifter för personal och utbildning 
som är av engångskaraktär och som hänför sig till introduktionsskedet av 
reformens genomförande. 

Kassorna har ett behov av att investera i nya telefonväxlar. Jag har 
beräknat 5 milj. kr. för nästa budgetår för utbyte av telefonväxlar. Även 
denna anskaffning har finansierats genom omprioriteringar. 

När det gäller försäkringskassornas lokalkostnader beräknar jag dem 
sammanlagt till ca 414 milj. kr. för nästa budgetår. 

Även fortsättningsvis bör särskilda medel avsättas så att försäkringskassor
na får möjlighet att arbeta med projektverksamhet. Inom en så omfattande 
verksamhet som socialförsäkringen och dess administration krävs ofta att 
förslag till mera påtagliga förändringar är grundade på praktisk försöksverk
samhet. Därigenom ges även berörd personal möjlighet till aktiv medverkan 
och utveckling i arbetet. För att uppmuntra försöksverksamhet och fortsatt 
förändrings- och utvecklingsarbete föreslår jag att 10 milj. kr avsätts även för 
nästa budgetår för särskild projektverksamhet. Liksom tidigare ankommer 
det på riksförsäkringsverket att bestämma hur medlen får användas och att se 
till att resultaten på lämpligt sätt tas till vara i verksamheten. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det totala medelsbe
hovet för de allmänna försäkringskassornas förvaltningsutgifter under nästa 
budgetår till 440 203 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmiinna försäkringskassor för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 440 203 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs friimst av 

allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg, hostadsbidrag, föräldraförsäk

ring. bidragsförskott, barnpensioner samt värdhidrag för handikappade 

harn. Vidare finns ett särskilt stöd motsvarande bidragsförskott för 

ensamstående adoptivföräldrar. 
Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

h;illets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.). 

Ar Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn- Summa 
bidrag bidrag försäkring 1 bidrag förskott pension 

1965 I 387 220 229 ]() 68 59 I 973 
1970 1 600 580 367 27 131 105 2 810 
1975 2 828 I 74ll I 352 l)4 434 226 6 674 
1980 4 lJl)5 2 210 3 539 300 815 425 12 284 
1985 8 289 2 865 6 144 427 1 518 574 19 817 
1986" 8 3 IO 2 835 6 940 480 I 680 597 20 K42 
1987: 10 110 3 105 7 465 515 1 725 600 23 520 

'. Fön: ar 1974 förmiiner från moderskapsförsäkringen. 
- Beräknat 

Om man till dessa belopp lägger studiehjälpen och vissa skatteförmåner 

kan samhällets totala stöd till barnfamiljerna år 1987 beräknas till drygt 

26 miljarder kr. Till detta kommer kostnaderna för barnomsorgen. 

Genom de allmänna barnbidragen och flerbarnstilläggen tillförsäkras alla 

familjer med harn ett grundläggande ekonomiskt stöd. Jag kommer i det 

följande att föreslå vissa förändringar för flerbarnstillägget i familjer med 

fyra eller flera barn. 
Från den 1 januari 1987 utgår barnbidrag inkl. flerbarnstillägg med 

följande belopp vid olika barnantal: 

Antal barn Kr. per år Kr. per månad 

5 820 485 
') 11 640 970 "-

3 20 370 1 698 
4 32 010 2 668 

5 43 650 3 638 

För elever i grundskolan eller viss annan utbildning och som fyllt 16 år 

utgår förlängt barnbidrag. Bidraget utgår med samma belopp per manad som 
det allmänna barnbidraget. Bidraget betalas ut månadsvis och samordnas 

med barnbidraget. Fr.o.m. den 1 januari 1987 skall bidraget kunna utga 

under årets samtliga tolv månader. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadsbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbidragen består 

av en statlig del som lämnas med ett visst belopp per barn och en 

statskommunal del som är beroende av hur stor bostadskostnaden är. 

Bostadsbidrag utgår till ca 265 000 familjer med ca 535 000 barn. 

Genom föräldraförsäkringen har föräldrarna rätt till ledighet och ersätt

ning för att vårda barn. Till föräldraförsäkringen räknas föräldrapenning, 

3 Riksd11gen 1986187. I sam/. Nr ]()() 
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tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Prop. 1986/87: 100 

Ers~ittning i form av föräldrapenning uthetalas i samhand med barns Bil. 7 
födelse eller adoptivbarns ankomst under 360 dagar. För 270 av de 360 
ersättningsdagarna betalas föriildrapenning motsvarande sjukpenningen till 
den av föriildrarna som stannar hemma och v~1rdar barnet. dock liigst 60 kr. 

per dag (det s.k. garantibeloppet är 60 kr. per dag fri\n den I januari 1987). 
Under resterande 90 dagar får alla garantibeloppet. dvs. 60 kr. per dag. Det 

innebär att föräldrapenningen uppgår sammanlagt till lägst 21 600 kr. eller 
1 800 kr. per månad vid ett barns födelse. Föräldrapenning för tas ut l:ingst 

till dess harnet fyller fyra ar. 
En förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt vårda barn under 12 

års aldcr har ocksi1 rätt till ril/fiil/igföriildrapenning under högst 60 dagar per 

barn och år. I särskilda fall kan tillfällig föräldrapenning utges iiven för barn 

mellan 12 och 16 är. Ersättningen utges med samma belopp som sjukpen

ningen. Den tillfälliga föräldrap~nningen kan också lämnas niir barnet eller 
dess ordinarie vardare iir sjuk samt niir förälder hehövcr följa med barnet till 
barnavfirdscentral m.m. Härutöver har fadern rätt till tillfällig föräldrapen
ning i sam hand med barns födeb1~ eller adoption. Antalet ersättningsdagar är 
10 per nyfött barn eller adopterat barn. 

Inom den tillfälliga föräldrapenningen har föräldrarna utöver de nu 
nämnda ersättningarna dessutom möjlighet att varje år disponera två 
särskilda dagar (kontaktdagar) för varje barn som har fyllt 4 men inte 12 år. 
Dagarna ~ir bl.a. avsedda för bt:sök i och kontakt med barnens vardagliga 

miljö. t.ex. barnomsorg och skola. 
Blivande mödrar. som under graviditetens senare del på grund av arbetets 

art inte kan fortsätta i sitt vanliga arhete och inte kan omplaceras, har rätt till 
lzavandeskap~penning. Denna utges tidigast från den 60:e dagen före den 

beräknade förlossningen och längst till den lll:c dagen före denna tidpunkt. 
dvs. under högst 50 dagar. I lavandeskapspenning utges med samma belopp 
som sjukpenningen. Har kvinnan blivit avstängd fran sitt arhetc enligt 
föreskrifter med stöd av 3 kap. 16 ~ arbetsmiljölagen (1977: 11 hll) därför att 
arbetsmiljön kan medföra risk för fosterskador utges ersättning redan 
fr.o.m. dagen för avstängningen. 

Bestämmelserna om föräldraförsäkring finns i Jagen ( 1962:381) om allmän 
försäkring (omtryckt 1982:120). 

Utöver föräldrarnas rätt till ledighet frän anställningen under tid då 

föräldrapenningen utges finns en fristående rätt för föräldrarna att utan 

ekonomisk ersättning vara helt lediga så länge de vårdar barn som är yngre iin 

ett och ett halvt år (lagen. 1978:410, om riitt till ledighet för vård av barn 

m.m.). Föräldrarna har också möjlighet att förkorta arbetstiden till tre 

fjärdedelar av normal arbetstid fram till dess barnet fyller åtta lir eller till den 

senare tidpunkt då barnet har avslutat sitt första skolår. 

Föräldrar som har handikappat barn som behöver särskild tillsyn och vård i 

hemmet kan fä vårdbidrag med samma belopp som folkpensionen för en 
förtidspensionär. Vårdbidraget är graderat i helt eller halvt bidrag ( 192 resp. 

96 % av basbeloppet). Omkring 12 300 viirdbidrag per månad beräknas utges 

år 1987. Vid bedömning av rätt till vård bidrag beaktas även merkostnader pa 

grund av barnets sjukdom eller handikapp. Bidraget beskattas som inkomst. 34 



En viss dd av vftrdbidraget kan dock bestiimmas som skattefri ersiittning för 

merkostnader. För barn som vimlas pil institution kan s.k. kricvilrdbidrag 

liimn<1s niir barnl'l vistas i föriildrahcmmet. 

Genom bidrugsförskottrn ger samhället .ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte helt beroende av föräldrarnas förmåga att sörja för barnens 

ekonomiska bchlW. Bidragsförskott utgår för tid fr.o.m. den 1 februari 1987 

vanligen med 40 r.:r.. av basbeloppet. Antalet barn för vilka bidragsförskott 

utgar kan beräknas till drygt 278 000. 

Riksdagen har nyligen beslutat om ändrade regler för underhållsbidrag 

och bidragsförskott (prop. 1986/87:35, SoU 10. rskr. 8~). De nya reglerna 

innebär följande. 

- Indexregleringen av underhtillsbidragen har ändrats så att bidragen 

närmare följer basbeloppsutvecklingen. Dels har den nuvarande regeln 

slopats att bidragen justeras endast när basbeloppet har ökat eller minskat 

med minst fem procent sedan den senaste justeringen. Dels skall underhalls

bidragen till barn följa basbeloppsändringarna utan den nuvarande begräns

ningen till 7!10 av bashcloppsändringcn. 

- Nivån för bidragsförskott har sänkts från 41 till 40 ~·~av basbeloppet. 

- Skyldighet att betala förfallna underhållsbidrag till försäkringskassan 

skall gälla även om bidragsförskottsbeslutet inte delgetts den underhållsskyl

dige. Betalningar som skett till barnets ställföreträdare före delgivning får 

dock åberopas mot kassan. Den nya regeln innebär att införsel kan äga rum 

även om den underhiillsskyldige inte delgetts kassans beslut att betala ut 

bidragsförskott. 

- Handliiggningen hos försäkringskassorna av frågor om umgängesavdrag 

samordnas till den underhållsskyldiges försäkringkassa. 

- Det minsta bidragförskottsbelopp som föranleder utbetalning har höjts 

till 50 kr. per mänad. 

- Vissa övriga krav pa delgivning har slopats i bidragsförskottslagstiftning

en. 

Barn vars föräldrar avlidit fär ett ekonomiskt grundskydd genom 

bampension friln folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpen

sioneringen utgår till drygt 31 000 barn under 18 års ålder. Pensionen utgår 

med lägst 26 % av basbeloppet och högst ~1 % av basbeloppet i de fall dä inte 

änkepension eller barnpension från ATP utgår. Barnpensioncn frän ATP är 

knuten till den avlidne förälderns arbetsinkomst och utgår f. n. till 35 500 barn 

under 19 ars alder. 

C 1. Allmänna barnbidrag 

1985/86 
1986/87 
1987i88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 276 586 985 
9 135 000 000 

10 100 000 l)()() 

Allmänna barnbidrag utgar fr.o.m. den 1 januari 1987 med 5 820 kr. per år 

och barn under 16 års ålder. Därutöver utgår ett flerbarnstillägg med ett halvt 
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barnbidrag per år till familjer med tre barn och med ett helt barnbidrag för 
varje ytterligare barn. Även 16-19-åringar som studerar medräknas vid 
bedömningen av rätt till flerbarnstillägg. Fr.o.m. den 1 juli 1986 utgär 
allmänt barnbidrag även för barn som vistas i specialskola eller bor utanför 
det egna hemmet på bekostnad av en huvudman enligt omsorgslagstiftning
en. 

Fr.o.m. 1987 skall barnbidraget betalas ut fr.o.m. månaden efter barnets 
födelse. Motsvarande skall gälla när rätten till barnbidrag inträder av annat 
skäl än födelse. Bidraget skall liksom hittills utges t.o.m. kvartalet då barnet 
fyller 16 år. 

Förlängt barnbidrag utgår fr.o.m. kvartalet efter det barnet har fyllt 16 år, 
när barnet studerar vid grundskolan eller deltar i viss annan motsvarande 
utbildning. Fr.o.m. den 1 juli 1986 har det förlängda barnbidraget överförts 
från det studiesociala området till socialförsäkringsområdet. Administra
tionen av bidraget övertogs av riksförsäkringsverket och de allmänna 
försäkringskassorna. Bidraget utbetalas månadsvis och samordnas med 
utbetalning av allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg. Fr.o.m. den I januari 
1987 skall bidraget kunna utgå under årets samtliga tolv månader (tidigare 
nio månader). 

Kostnaderna täcks helt av medel från statsbudgeten. Administrationen av 
barnbidragen handhas av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. 
Bidragsbestämmelserna finns i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
(omtryckt 1973:449) och barnbidragsförordningen (1986:386) samt i lagen 
(1986:378) om förlängt barnbidrag. 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar medelsbehovfot för budgetåret 1987 /88 till 10 020 milj. kr. 
Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns befolkningsprognos för 
riket åren 1986-2025. Med ledning härav beräknas antalet bidragsberätti
gade barn vara ca 1 600 000 vid utgången av år 1987. Antalet familjer med 
flerbarnstillägg beräknas till 153 000. Antalet mottagare med förlängt 
barnbidrag beräknas till ca 35 000. 

Föredraganden 

Fr.o.m. den 1 januari 1987 höjs barnbidraget från 4 800 kr. till 5 820 kr. per 

barn och år (prop. 1985/86:137, SoU 28, rskr. 350). Höjningen av barnbi
draget innebär att även flerbarnstillägget ökas. 

I detta sammanhang vill jag ta upp en särskild fråga om en förändring av 
flerbarnstillägget. Chefen för bostadsdepartementct har i proposition (1986/ 
87:48) om bostadspolitiken föreslagit vissa ändringar i bostadsbidragssyste
met. Bl.a. föreslås att det statliga bostadsbidraget avvecklas fr.o.m. det 
fjärde barnet och ersätts med ökade flerbarnstillägg. Jag lämnar här det 
förslag till förändring av flerbarnstillägget som förutsatts i den nyss nämnda 
propositionen. Motivet för förändringarna är i första hand att minska de 
kraftiga samlade marginaleffekter av skatt och bostadsbidrag som kan uppstå 
för de här berörda familjerna. 

Det statliga bostadsbidraget uppgår till 3 180 kr. per barn och år. Det är 
inte rimligt att familjerna förlorar på en regeländring som innebär bortfall av 
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detta bidrag. Jag finner det därför lämpligt att det bortfallande bostadsbidra

get ersiitts med en ökning av flerbarnstillägget sii att för det fjärde och de 
därefter kommande barnen i varje familj liimnas ett flerbarnstillägg motsva

rande 160 %; av ett helt barnbidrag. Det innebär en ökning i förhiillande till 

nuvarande regler med 3 492 kr. per barn och år vilket är ett något förhöjt 
belopp jämfört med bostadsbidraget. För den begränsade grupp familjer 

med fyra eller flera barn som i dag inte har nägot statligt bostadsbidrag och 

för dem som bara har ett reducerat bostadsbidrag innebär föriindringen en 
rejiil förbättring. 

Höjningen av flerbarnstillägget förutsätter ändring i 2 a §lagen ( 1947:529) 

om allmänna barnbidrag. Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till 

lag om ändring i lagen om allmänna barnbidrag bör fogas till protokollet i 

detta ärenden som bilaga 5.1. 
Vid det föreslagna ikrafttriidandet den 1 januari 1988 innebär förslaget 

ökade kostnader med ca 11 (I milj. kr. för helt år. De ändrade bostadsbidrags
regk:rna innebär en motsvarande kostnadssänkning under bostadsdeparte

mentets huvudtitel. Eftersom staten ersätter kommunerna i efterskott 
inträffar emellertid denna kostnadssiinkning först under budgetåret 1988/ 

89. 
Jag har i denna fråga samrått med chefen för bostadsdcpartementet. 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare att föreslå en viss 
reduktion av subventionen av mjölkpriset fr.o.m. den 1 januari 1988. Jag 

avser att senare återkomma till regeringen med förslag för att kompensera 

barnfamiljerna för de ökade kostnaderna för barnens rnjölkkonsumtion som 

följer av detta. 
Med utgångspunkt i de nya bidragsbeloppen och med beaktande av de 

ändrade reglerna för flerbarnstillägg och antalet barn i bidragsberättigad 

ålder beräknar jag anslaget till 10 100 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
J. att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1947:529) om 

allmänna barnbidrag. 
2. att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1987188 anvisa ett 

förslagsanslag av 10 100 000 000 kr. 

C 2. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1985/86 utgift 1 069 366 826 
1986/87 Anslag 964 000 000 
1987/88 Förslag I 165 000 000 

fnom föräldraförsäkringen ryms ersättningsförmånerna föräldrapenning 

och tillfällig föräldrapenning samt havandeskapspenning. 
Föriildraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet vad 

gäller såväl finansieringen som administrationen av försäkringen. Kostna

derna för föräldrapenningen och havandcskapspenningen finansieras således 
till 15 <;(, genom statsbidrag på utgiftsanslag och till 85 % genom socialav

gifter frim arbetsgivare och egenföretagare på inkomsttitel. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

37 



Riksförsäkringsverket 

Beräkningarna för antalet ersatta dagar grundas pii statistiska centralhyräns 

hefolkningsprognos över antalet levande födda harn. D1:ssutom har hänsyn 

tagits till de övergångsregler som gör det möjligt att t.0.111. [tr 1987 ta ut 

resterande dagar meds. k. särskild föriildrapenning för harn som har fyllt fyra 

ar. Detta förklarar den beräknade minskade kostnaden far l98K. 

Mot hakgrund av detta och med beaktande av bnda löneökningar 

beräknar riksförsiikringsverket de totala kostnaderna för fiiriildraförsäkring

en till 7 500 milj. kr. respektive 7 435 milj. kr. för åren 1987 och 1988. 

Anslagshehovet för budgetfaet l987i88 beräknas diirmcd till ca 

J 120 milj. kr. 
Verkets beräkningar av kostnadsutvecklingen för de olika förm[msslagen 

framgar av följande tabell, milj. kr. (avrundat). 

Föriild ra förs i ikring 19K5 1986 1987 1988 

Föräldrapenning 1 4 975 5 545 5 985 5 910 

Tillfällig föräldrapenning I 050 1 220 I 310 I 315 

Havandeskapspenning 120 175 205 210 

Summa 6 145 6 940 7 500 7 435 

Statshidrag 15 % 920 I 040 I 125 I 115 
1 Föräldrapenning i samhand med barns födelse och s~irskild föräldrapenning sam
manfördes till en förmån kallad föräldrapenning den 1januari1986. 

Föredragandens ö\·en·äganden 

På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med beaktande av 

löneutvecklingens inverkan på föräldrapenningen och havandeskapspen

ningen samt en viss volymökning bcriiknar jag kostnaderna under nästa 

budgetår för föriildrapenning till ca 5 985 milj. kr. och för havandeskapspcn

ning till ca 200 milj. kr. När det gäller tillfällig föräldrapenning beräknar jag 

kostnaderna till ca 1 595 milj. kr. I denna beräkning ingår kostnadsökningen, 

ca 250 milj. kr., för förbättrad kompensation vid tillfällig viird av barn enligt 

det förslag som regeringen tidigare denna dag har fattat heslut om att 

förelägga riksdagen (prop. 1986/87:69). 

För varje dag som en försiikrad vårdas på sjukhus görs ett avdrag från 

sjukpenningen med 55 kr. Enligt gällande bestämmelser görs inte något 

motsvarande avdrag pt1 föräldrapenning vid förlossningsvård. Eftersom det 

inte kan vara motiverat att skilda regler skall gälla beroende på om 

sjukpenning eller föräldrapenning utges vid sjukhusviirdcn anser jag att 

sjukhusvårdsavdrag skall göras även vid förlossningsvård. Avdrag bör därför 

göras pi'! föräldrapenning enligt motsvarandt: regler som giillcr för sjukpen

ning vid sjukhusvård. Den ~killnaden anser jag dock bör gälla att 

föräldrapenning alltid skall utge~ med lägst garantinivån, vilken fr.o.m. den I 

januari 1987 är 60 kr. om dagt:n. Förslaget, som föreslås träda i kraft den I 

.iuli 1987, innebär att utgifterna för föräldraför~äkringen beräknas minska 

med drygt 20 milj. kr. per år. 
Förslaget föranleder ändring i 4 kap. 8 ~ lagen (1962:381) om allmän 
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försiikring. Lagtekniskt hör den iinclrinj:!en samordnas med vissa andra 

iindringar i samma lag sum föreslits undL'r D I. Bidrag till sjukförsiikringen. 

Ett for samtliga dessa iimlringar gemensamt förslag till lag om ändring i lagen 

{ 1 %2:381) om allmiin försäkring hör fogas till prntokollet i dett;i ärende som 

bilaga 5.4. 

Mot bakgrund a\· det redovisade beräknar jag de totala kostnaderna för 

föriildrafrirsiikringen under niista hudgetär till ca 7 760 milj. kr. Statshidrags

kostnadcrna uppgi\r diirmed till ca 1 165 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hL'mstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiirii/druförsclkringen för budget~tret l 9i17 /88 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 165 000 oun kr. 

C 3. Vårdbidrag för handikappade barn 

1985/86 
1986/87 
1987/1\8 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

457 979 655 
470 ouo nou 
5 3 5 OO!J OOU 

Från anslaget bekostas viirdbidrag till förälder som i hemmet vilfdar barn 

under 16 års ålder som behöver särskild tillsyn eller vård pft grund av sjukdom 

eller handikapp. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsiikringsverket beräknar anslagshehovct för vardbidrag under bud

getåret 1987/88 till 504 milj. kr. utgående från basbeloppet 23 750 kr. 

Antalet vårdbidrag heriiknas uppgå till 12 :wo varav 6 50(1 hela och 5 800 

halva i genomsnitt under budgetåret. Vidare har en uppräkning gjorts till 

följd av retroaktiva utbetalningar. 

J<"öredragandcns överväganden 

Pil grundval a\' riksförsiikringsverkets beräkningar och med hänsyn till 

utvecklingen av basbeloppet beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetiir 

till 535 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Vårdbidrug för handikappade barn för budgdaret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag a\' 535 uon 000 kr. 
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C 4. Bidragsförskott 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

l Ml 566 622 
1 685 000 000 
I 745 000 000 

Bidragsförskott utgår för barn som endast en av föräldrarna har vårdnaden 

om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. Bidragsförskott 

kan också utgå när föräldrarna har gemensam vårdnad. Fram till den 1 
januari 1985 gällde 18 år som en allmän åldersgräns för bidragsförskott. Från 

den tidpunkten kan bidragsförskott utgå ocks<'i för studerande barn i åldern 

18-20 är. De bidragsberättigade barnen garanteras ett generellt ekonomiskt 

bidrag. som för tid frän och med den 1 februari 1987 i regel motsvarar 40 '}(:, av 

basbeloppet. 

Bestämmelserna om bidragsfi1rskott finns i lagen (196-k 143) om bidrags

förskott (omtryckt 1976:277) och lagen ( 1984: 1095) om förlängt bidragsför

skott för studerande. 

Riksförsäkrings,·crkct 

Riksförsäkringsverket beräknar vid nuvarande regler och basbeloppet 

23 750 kr. kostnaderna för bidragsförskott under budgetåret 1987/88 till 

I 765 milj. kr. 

Föredraganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott utgår kan för budgetåret 1987/88 

heriiknas till ca 278 OOll. 
Riksdagen har. som jag tidigare beskrivit i inledningen till avsnittet. 

nyligen fattat beslut om vissa förändringar av reglerna för underhållsbidrag 

och bidragforskott. 
Beslutet inneb;ir hl.a. att niv:in för bidragsförskottet sänks till 40 % av 

hasbeloppd. 

Regclförändringarna inncb;tr att anslagsbehovet minskar med 

110 milj. kr. i jiimförelse med det anslag som gäller för innevarande 

budgetiir. 
De regler om ett tilläggsbelopp till basbeloppet som förcsliis under avsnitt 

D i syfte att kompensera pen~ionän:rna för effekterna av den devalvering 

som genomfördes ar 1982, fär också effekter för bidragsförskottet. Ändring

en innebär att bidragsförskott som lämnas efter den 1 juli 1987 stiger till 

9 792 kr. per år och barn vid basbeloppet 24 100 kr jämte ett tilläggsbelopp 

om 400 kr. 

På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med hänsyn till 

beslutade och föreslagna regeländringar och prisutvecklingen beräknar jag 

anslagsbehovet för nästa budgetiir till 1 745 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidragsförskott för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 1 745 000 000 kr. 
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C 5. Barnpcnsioncr 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

205 071 727 
2 11 (I()() ()()() 

211 ()()(I()()() 

Frän detta anslag hekostas barnpension frän folkpensioneringen. Barnpen

sion utges till barn som är under 18 iirs ålder och vars far eller mor eller båda 
föriildrar har avlidit. 

Barnpension friin folkpensioneringen utges med -11 '·i av ha~bdoppd 

eller, om barnet uppbär bidragsförskott. med 31 1:( av basbeloppet. Pör barn 

vars bi1da föräldrar bar avlidit utgör barnpensionen 31 'i av basbeloppet 

efter vardera föriildern. Pensionen mifökar 1m1 det :iven utges barnpension 

frim ATP eller om modern för iinkepension. men skall alltid utges med minst 

2b '!i av basbeloppet. 

Barnpension frim tilliiggspensioneringen som iir knuten till den avlidna 

fiiriilderns arbetsinkomst finansieras direkt genom ATP-avgiften och utgif

terna redovisas inte över statsbudgeten. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet barnpensioner från folkpensioneringen har minskat markant under 

senare iir. I januari 1980 uppgick antalet till ca -11 000 och beräknas i januari 

1988 uppg[1 till ca 30 000. Barnpensioncns medelbelopp beriiknas i januari 

1988 uppgå till 27,2 %·av basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpension~·r frän folk

pensioneringen under budgcuiret 1987 !88 till 200 milj. kr. utgiiende från ett 

basbelopp av 23 750 kr. 

Föredragandens ö\·erväganden 

På grundval av riksförsiikringsverkcts beräkningar och med beaktande av 
basbeloppets utveckling beräknar jag an>lagsbehovet för nästa budgcttir till 

211 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bampensioncr för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsan

slag av 2 I 1 000 000 kr. 

C 6. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn 

I 985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 115 59-1 
4 900 000 
5 600 000 

Från den 1 januari 1985 utgar ett särskilt bidrag till sådana barn som är 

adopterade av endast en persern. Reglerna för det nya bidraget motsvarar i 
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stort sett dem som g;i!ler för bidragsförskott. Bidraget utgiir s~ikdes för tid 
fr .o .m. februari 1987 i normalfallet med 40 C;~. av basbeloppet per ilr för barn 
under 18 år och för studerande barn i {tldern 18-20 ar. 

Bestämmelserna finns i lagen ( 1984: I096) om siirskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet bidragsberättigade barn beräknas till 560 under budgetåret 1987/88. 
Riksförsiikringsverket beräknar kostnaderna till 5 500 000 kr. vid basbelop

pet 23 750 kr. 

Föredraganden 

Det som jag har anfört under avsnitt C4 om höjning av bidragförskott som 
lämnas efter den 1 juli 1987 gäller o.:ksä detta särskilda bidrag. 

Jag beräknar kostnaderna för bidraget till 5,6 milj. kr. för budgetåret 
1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt bidrag för vissa adoptil·bam för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 5 600 000 kr. 
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D. Försäkring vid sjukdom. handikapp och ålderdom 

Under detta avsnitt redovisas huvuddelen av den allmänna försiikringen. 

nämligrn sjukförsäkring (inkl. tandv{irdsförsäkring). folkpensionering och 

allmän tilläggspcnsion (ATP). I Lir redovisas ocks[t de kompletterande 

förm[incrna hustrutillägg och kommunalt hostadstillägg samt arbetsskade

försäkring och delpensionsförsäkring. (Föräldraförsäkringen. vårdhidrag för 

handikappade barn samt barnpension redovisas under avsnitt C). 

Dessa ersättnings~ystem utgör grundstenarna för den sociala tryggheten 

och det skydd mot inkomstbortfall alla behöver vid sjukdom. handikapp och 

ålderdom. Utbyggnaden och effektiviseringen av detta ekonomiska trygg

hetssystem, som omfattar hela befolkningen, har skett successivt under flera 

decennier. Det är viktigt att slft vakt om detta grundläggande välfärdssystem 

inte minst i ekonomiskt kärva tider. 

ATP-systemet och folkpensioneringen har i nuvarande huvudsakliga 

utformning varit i kraft omkring 25 år. Det finns därför skäl att se över 

effekterna och pröva möjligheterna att förenkla regelsystemet. Den parla

mentariska pensionsberedningen (S 1984:03) har mot denna bakgrund i 

uppgift att göra en översyn av det allmänna pensionssystemet. Några av de 

frågor som kommitten enligt direktiven bör behandla är reglerna för 

värdesäkring av pensionerna, reglerna för intjänandc av ATP och utform

ning av eftcrlevandepensioneringen. Frågor angående rörlig pensionsålder 

skall behandlas med förtur. Beredningen har nyligen avlämnat betänkandet 

(SOU 1986:47) Dcltidspension - översyn med förslag till ändringar i 

delpensioneringen. 

Rehabiliteringsberedningen (S 1985:02) har i uppgift att se över vissa 

grundläggande regler bl.a. inom sjukförsäkringen som kan utgöra ett hinder i 

rehabiliteringsarbetet. Utredningen skall även se över sjukförsäkringens 

ersättningsregler när det gäller åtgärder som syftar till att förebygga framtida 

nedsättning av arbetsförmågan. Vissa resurs-. ansvars- och samordningsfrå

gor när det gäller rehabiliteringsinsatserna behöver också ses över. Syftet 

med översynen är att ge sjukförsäkringen en mera aktiv roll i rchabiliterings
arbetet och när det gäller sjukdomsförebyggande insatser. 

Försäkringens omfattning 

Ersiittningarna från den allmänna försäkringen är värdesäkrade genom 

anknytning till ett basbelopp som fastställs för varje är på grundval av den 

allmänna prisutvecklingen under föregående är. Basbeloppet har för år l 987 

fastställts till 24 100 kr. 

Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger rätt 

till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 %· av arbetsinkomster upp till 7 .5 

gånger basbeloppet ( 180 700 kr. år 1987), dels viss ersättning i samband med 

läkarvård och annan sjukvärdande behandling. läkemedelsinköp. tandvf1rd. 
sjukhusvård samt sjukresor. 
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Det nya systemet för crsiittning till sjukv{1rdshuvudmiinnen avseende 

öppen vfad som infördes fr.o.m. år 1985 kommer fr.o.m. år 1987 att ändras 

pii ett par punkter. Den allmänna sjukvårdscrsättningen kommer att omfatta 

även sjukhusvård och de siirskilda ersiittningarna för sjuktransportcr och 

öppen sjukvård till personer som fullgör viirnplikbtjiinstgöring, anhållna vid 

kriminalvardsanstalter m.m. Även för är 1987 skall särskilda övergångsregler 

gälla för hur denna ersättning skall fördelas mellan sjukvårdshuvudmänncn. 

Fr.o.m. år 1987 sammanslås dessutom de särskilda ersättningarna för 

hcmsjukdrd och öppnare viirdformer inom psykiatrin till en ersättning för 

avinstitutionaliscring inom hälso- och sjukvården. 

Den nuvarande överenskommelsen om efäiittningar till sjukvårdshuvud

männcn giillcr år 1987. För att fastställa ersättningarna för tiden därefter sker 

iiverliiggning:ar med sikte p[1 att en proposition om ersättningar till 

sjukviirdshuvudmiinncn skall föreliiggas riksdagen vitren 1987. 

Sjukförsäkringens ersättningsreglcr för öppen sjukvård innebiir att 

patienten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift pi1 f.n. högst 50 kr. per 

besök i offentlig vård och vanligen 55 kr. per besök hos privatpraktiserande 

liikarc. Fiirsiikringscrsättning utges i form av allmän sjukvärdsersättning till 

sjukvårdshuvudmiinnen och enligt särskild taxa till privatpraktiserande 

läkare. 

Motsvarande ersättningsregkr gäller även för sjukvårdande behandling 

som utförs av annan personal än Iäkare. Patientavgiften är där högst 25 kr. 

per besök i offentlig vård och ::.o kr. per besök hos privatpraktiserande 

sjukgymnast. 

Vid läkemedelsinköp betalar patienten normalt sett halva kostnaden 

utöver ett karensbelopp på 30 kr.. dock högst 55 kr. för varje inköpstillfälle. 

Kostnaderna därutöver betalas frän sjukförsäkringen. 

För personer med stort hehov av sjukvård och läkemedel finns ett 

högkostnudsskydd. Skyddet gäller för liikar- och tandliikarordinerade 

läkemedel samt för läkarvård och sjukvårdande behandling i privat och 

offentlig öppen vård. Det innebär i princip att en person blir befriad från 

ytterligare kostnader för läkemedel och vårdbesök när han har betalat avgift 

för 15 inköp eller vårdbesök. Befrielsen gäller under en tolvmänadcrsperiod 

räknat från första inköpet eller besöket. För barnfamiljer gäller att inköp 

eller vårdbesök för samtliga barn under 16 år i en familj far läggas 

samman. 

Sjukförsäkringens utgifter för läkemedel har ökat kraftigt under senare år. 

För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet 

har olika åtgärder vidtagits. Patientens avgift vid läkemedelsinköp har höjts. 

Begränsningar har införts i fråga om förbrukningstid och förskrivningsmängd 

för läkemedel. Vissa läkemedel har undantagits från prisncdsättning enligt 

lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. Informa

tionsinsatser har genomförts för att öka kostnadsmedvetenheten hos de 

förskrivande läkarna. Trots detta har kostnaderna för läkemedel fortsatt att 

öka på ett oacceptabelt sätt. En särskild utredning, 1983 års läkemedelsut

redning (S 1983:04). har tillsatts i syfte att se över bl.a. kostnadsutvecklingen 

inom läkemcdelsområdet. Jag anser dock att det redan nu finns anledning att 

vidta vissa förenklingar i regel.;;ystemet och åtgärder för att minska 
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försäkringens utgifter. Jag avser därvid att föresl:t att de som fr.o.m. den I 

juli 1987 köper läkemedel får betala hela den faktiska Wkcmedelskostnaden, 

dock högst 60 kr. för varje inköpstillfälle. Kostnaderna därutöver betalas av 

sjukförsäkringen. Detta innebär au ändringar måste göras i lagen ( 1981 :49) 

om begränsning av läkcmedelskostnader, m.m. Jag ;'\terkommer till detta i 

dt:t följande (D J. Bidrag till sjukförsäkringen). I samband hiirmed anser jag 

att de av regeringen fr.o.m. den I juli 1986 beslutade undantagen friin den 

s.k. läkemedelsrabatteringen skall slopas. Detta innebiir således att vitami

nt:r, medel mot gasbildning och saltsyredämpande medel samt vissa 

kombinationspreparat för att diimpa hosta åter kommer att omfattas av 

prisnedsättningcn på liikemedel. Sammantaget innebär dessa åtgärdt!r en 

nettobesparing på ca 30 milj. kr. 

Ersättningen från sjukförsäkringen för läkemedel utbetalas av riksförsäk

ringsverket månadsvis till Apoteksbolaget AB. Nuvarande utbetalningsru

tin. som följer av en överenskommelse mellan riksförsäkringsverket och 

Apoteksbolaget AB, innebär att verket varje månad utbetalar ett belopp 

som i huvudsak består av ett förskott pa 90 (,;(, beräknat pii den utbetalda 

ersättningen motsvarande månad föregående år. Till detta läggs slutrcgle

ringen för föregående månad. Eftersom samtliga övriga former av försäk

ringsersättning betalas månadsvis i efterskott. anser jag att det är rimligt om 

även läkemedelscrsättningen följer denna princip. Med hänsyn till de 

konsekvenser detta kan få för Apoteksbolaget AB anser jag dock att denna 

ändring bör genomföras först i början av år 1988. Omläggningen far till effekt 

att några utbetalningar av läkemedelsersättning till Apoteksbolaget AB inte 

görs under de två första månaderna av år 1988. Detta innebär en direkt 
utgiftsminskning på ca 700 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

När en försäkrad vårdas på sjukhus har sjukförsäkringen t.o.m. ar 1986 

betalat en ersättning till sjukvärdshuvudmannen med 45 kr. per dag. Fr.o.m. 

år 1987 ingår denna ersättning i den allmänna sjukvårdsersättningen. För 

varje dag som den försäkrade vårdas på sjukhus görs samtidigt avdrag från 
hans sjukpenning med 55 kr. Avdraget får dock utgöra högst en tredjedel av 
den utgående sjukpenningen före skatt. För pensionärer som förbrukat det 

s.k. fria året får vårdavgift tas ut med högst 55 kr. per vårddag. 

Pensionärer har, som följer av vad jag nyss sagt, i princip rätt till avgiftsfri 

sjukhusvård under 365 dagar. Detta gäller för både ålders- och förtidspen
sionärer. Från sjukförsäkringen lämnas ersättning till sjukvårdshuvudmän
nen under denna tid. Därefter betalar pensionären till sjukvårdshuvudman

nen en vårdavgift som uppgår till högst 55 kr. per vårddag. Motivet för detta 

avgiftsfria år, som genomfördes i etapper fram till år 1970, var att förbättra 

sjukförsäkringsskyddet i samband med att vårdavgifterna vid sjukhusvård 

höjdes. Ett annat motiv för den fria sjukhusvården under ett år torde ha varit 

att göra sjukhusvård på grund av mer akuta sjukdomar avgiftsfri till skillnad 
från varaktig sjukhusvistelse. Den nuvarande regeln får dock sägas vara ett 

mindre lyckat instrument när det gäller att skilja de vårdtagare som bör ha 

helt fri vård från dem som bör betala en avgift. Till detta kommer inte minst 

det faktum att pensionärernas ekonomiska förhållanden avsevärt har 

förbättrats sedan är 1970. ATP-pensionärerna har blivit allt fler och 

folkpensionsförmånerna har successivt förbättrats. 
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Mot denna hakgrund framst~ir det. enligt min uppfattning, som alltmer 

sv[1rförklarligt att en försäkrad som pensioneras får övergi1 frim ett system 

med avdrag pt1 sjukpe1111ingen till avgifbfri vård under ett tlr och därefter till 

ett system med \'itrdavgifter. Bortsett frtm att avgiftsreglerna inom sjukvår

den skulle bli mer enhetliga om avgiftsfrihetcn slopas förefaller det rimligt att 

den som vistas pi1 sjukhus och därmed inte har utgifter fört.ex. livsmedel och 

omvårdnad i hemmet liimnar ett hici.rag till att täcka dessa kostnader även pil 

sjukhus. Jag anser därför att pensionärer under det hittills avgiftsfria året bör 

betala en avgift pä högst 55 kr. per vårddag vid sjukhusvistelse. Detta belopp 

motsvarar den minskning av sjukpenningen som vanligtvis sker vid 

sjukhusv:'ird. Jag anser dock att det är motiverat att göra undantag för 

pensionärer med hel förtidspension med hänsyn till att deras ekonomiska 

situation i många fall inte tillåter en kostnadsökning av detta slag. 

Ni.'igon ersättning frlm sjukförsäkringen för sjukhusvård bör inte Jämnas 

när pensionären är avgiftsskyldig. Denna ändring bör genomföras fr.o.m. 

den 1 juli 1987. Utgiftsminskningen för sjukförsäkringen kan till följd härav 

för hela budgetåret 1987/88 beräknas till 540 milj. kr., varav hälften belöper 

på andra halvåret 1987. Genom att sjukförsäkringens ersättning för 

sjukhusvård fr.o.m. år 1987 ingår i den allmänna sjukvårdsersättningen får 

dock staten ingen automatisk minskning i försäkringsutgifterna för år 1987. 

För att besparingen för år 1987 skall komma staten tillgodo kommer därför 

den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshuvudmännen att sättas 

ned med 270 milj. kr. Sjukvärdshuvudmännen får alltså istället möjlighet att 

ta ut vårdavgift i dessa fall med högst 55 kr. per vårddag. För det begränsade 

antal pensionärer som har rätt till sjukpenning och som genom de föreslagna 

ändringarna blir avgiftsskyldiga hör avdrag på sjukpenningen inte göras. Den 

nya ordningen kräver ändringar i 2 kap. 12 §och 3 kap. 4 § lagen (1962:381) 

om allmän försäkring samt i 17 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Dessutom bör bestämmelsen i 2 kap. 14 § lagen om allmän försäkring 

upphävas med hänsyn till att ersättningen för sjukhusvård lämnas i form av 

allmän sjukvårdsersättning. Jag tar upp förslagen till lagändringar samlat 

under Dl. Bidrag till sjukförsäkringen. 

Jag vill i anslutning till vad jag nu anfört understryka att det redan idag 

finns möjlighet för pensionärer att få den fasta vårdavgiften nedsatt. I den 

överenskommelse som 1985-10-23 träffades mellan staten och sjukvårdshu

vudmännen med anledning av heslutet att avskaffa de differentierade 

vårdavgifterna förutsätts att avgiftsnedsättning skall medges vid behov. Ett 

skäl för nedsättning av avgiften är, enligt överenskommelsen, pensionärens 

behov av och möjlighet att hetala kostnaden för egen bostad. I överenskom

melsen förutsätts vidare att hänsyn skall tas till pensionärens behov av medel 

för särskilda rehabiliteringsinsatser. Information skall ges till berörda 

pensionärer om möjligheten till nedsättning av vårdavgiften. 

Ett viktigt mål för social- och bostadspolitiken är att äldre och handikap

pade skall ges möjligheter till ett eget och självständigt boende. Ett 

förverkligande av detta mål är angeläget både av humanitära och samhälls

ekonomiska skäl. Enligt min bedömning skall avgiftsnedsättning kunna 

medges i de fall, där reducerad vitrdavgift är en förutsättning för att 

pensionären skall kunna behålla sin bostad. Huvudmännen bör härvidlag 
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än:n beakta behovet av medel för andra utgifter SL'm följer av en återflyttning 

till den egna bostaden. 

Jag vill i detta sammanhang ocks{1 erinra om att jag i det följande kommer 

att föreslå förbättrade villkor för kommunalt bostadstillägg fr.o.m. den 1 
januari 1988. Förslaget innebär sammanfattningsvis att de stora skillnader 

som finns mellan de olika kommunerna kommer att utjämnas. 

Sjukförsäkringen innefattar oeksa den allmänna tandv<'trdsförsäkringen. 

Den omfattar alla försäkrade fr .o.m. 20 iirs ålder. Barn och ungdomar under 

20 ärs Mder har, enligt den tandvårdslag som trädde i kraft den 1 januari 1986, 

rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvard. Försäkringens 

bidrag till denna verksamhet har pil. grund av att den numera är fullt utbyggd 

inom samtliga landsting tagits bort fr.o.m. den 1 januari 1987. Tandvards

försäkringen ersätter kostnaderna för de vuxnas tandvitrd enligt tandv[irds

taxan med 40 % upp till 2 500 kr. och med 75 l.'.'c för kostnader däröver. 

Fr.o.m. den 1 februari 1987 vidtas vissa ändringar i tandvardstaxan. Denna 

förenklas i flera avseenden och görs bruttointäktsneutral för vårdgivarna. 

Detta innebär bl. a. att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att ge 

förebyggande tandvård än med nuvarande taxa. Det införs ocksa i taxan en 

bestämmelse om garantitider för vissa protetiska arbeten. Reglerna för 

förhandsprövning ändras helt och i den avgiftsfria tandvården görs flera 

viktiga förändringar. Sammantaget innebär förändringarna en förenklad och 

förbättrad tandvårdstaxa inom gällande utgiftsram för tandvårdsförsäkring

en. 

Införandet av garantitider för behandling med fast eller avtagbar protes 

innebär en pätaglig förbättring och ökad rättvisa i fråga om patienternas 

skydd mot kostnader för omgörningar av protesbehandlingar. Förändringen 

i tandvårdstaxan innebär att en tandläkare. som helt eller delvis gör om ett 

sådant arbete under garantitiden, med vissa undantag, inte får tillgodoräkna 

sig arvode eller ersättning för kostnader för tandtekniskt arbete. Avsikten är 

att tandläkaren skall återförsäkra sig för sådana omgörningskostnader hos en 

s.k. patientförsäkring. som svarar för dessa kostnader oavsett vem som gör 
om det protetiska arbetet. Garantitiden blir ett år för behandling med 

avtagbar protes och tv~! år för behandling med fast protes. Riksförsäkrings

verket har framhållit att det är angeläget att samtliga till tandvårdsförsäk

ringen anslutna tandläkare kommer att omfattas av patientförsäkring. 

Denna uppfattning delas av bl.a. Sveriges Tandläkarförbund. Även jag delar 

denna uppfattning. Praktiskt taget alla tandläkare omfattas redan i dag av 

patientförsäkring, som ersätter behandlingsskador och vissa typer av 

omgörningar. För att understryka det väsentliga i att alla tandläkare, som ett 

skydd för patienterna, är anslutna till en patientförsäkring bör ändock. enligt 

min mening, krävas att dessa skall vara försäkrade för de åtaganden 

beträffande omgörning som följer av tandvårdstaxan. Även för andra 

vårdgivare än privatpraktiserande tandläkare bör krävas anslutning till en 
försäkring som täcker kostnaderna i särskilt angivna fall då behandlingen 

behöver göras om. Detta fordrar lagstöd som inte finns för närvarande. Jag 

föreslår i det följande (under Dl. Bidrag till sjukförsäkringen) att en 

bestämmelse tas in i 2 kap. 3 § lagen om (1962:381) allmän försäkring. 

Förslaget innefattar också viss jämkning av lagrummet för att anpassa detta 
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till nuvarande förhållanden. 

Försäkringens kostnader för sjukresor har ökat markant under de senaste 
~1ren till stor del beroende pä att den förslikrades självrisk. det s.k. 
karensbeloppet, som utgör i regel 30 kr. inte har ändrats sedan den 1 januari 
1981. Nuvarande sjukreseförordning ( 1975:974 ). som trädde i kraft år 1976. 

har dessutom i flera avseenden blivit i behov av en omarbetning. Jag har för 
avsikt att föreslil regeringen att iindringar i sjukrescförordningcn skall träda i 
kraft den 1 april 1987. Avsikten är att karensbeloppet för resor med egen bil 
och taxi. då skall bli 20 kr. för vardera fram- och aterresa. medan 
karensbeloppet vid resa med allmänna färdmedel sätts till 15 kr.för varje 
enkel resa. En annan viktig förändring är att ersättning för resa med bil 
kommer att lämnas utan hänsyn till kostnaden för andra färdmedel och den 
försäkrades tillstånd. Sammantaget innebär detta besparingar i såväl 
försäkringsutgiftcr som i administration av ersättningen hos försäkringskas
sorna. 

Det är enligt min uppfattning möjligt att vidta ätgärder för att ytterligare 
förenkla försäkringsreglerna och därmed ocksit administrationen. Jag avser 
därvid i första hand ersättning·~n för resor med färdtjänst. I flertalet 
kommuner får i dag färdtjänsten inte användas för sjukrcsor, sannolikt 
beroende på att det genom sjukförsäkringen finns en ersättningsmöjlighet. 
Det vore, enligt min bedömning, bra för alla berörda parter om färdtjänsten 
kunde utnyttjas för sjukresor och ersättning för detta kunde lämnas från 
sjukförsäkringen enligt en förenklad modell. Från försäkringens synpunkt 
borde detta leda till billigare sjukresor. eftersom det finns större förutsätt
ningar till samåkningsvinster i många fall. På flera håll i landet har också 
försäkringskassor och kommuner börjat samverka för att finna lämpliga 
lösningar. För att öppna möjligheter för försäkringskassor att träffa 
överenskommelse med kommuner och landsting om ersättning enligt en 
förenklad modell från försäkringskassan för bl.a. dessa resor i syfte att be

gränsa försäkringens utgifter krävs dock ett tillägg i 2 kap. 6 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. Dessa överenskommelser bör enligt min 
uppfattning för att gälla godkännas av riksförsäkringsverket. Dessutom 
behöver nämnda lagrum kompletteras för att göra resor i samband med vård 
eller behandling inom företagshälsovård och studerandehälsovård ersätt
ningsberättigade. I bestämmelsen bör det också klargöras att bemyndigandet 
för regeringen att fastställa grunder för resekostnadsersättning omfattar även 
resa i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade. Mitt 
lagförslag i dessa hänseenden redovisas under D 1. Bidrag till sjukförsäkring

en. 

Regeringen har tidigare denna dag fattat beslut om att i en särskild 
proposition om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid 
tillfällig vård av barn (1986/87:69) till riksdagen lägga fram förslag om 
ändrade regler för beräkning av ersättning från försäkringen vid kortare 
sjukfall och vid tillfällig vård av barn. Härigenom skapas ett system som 
undanröjer tidigare brister och i princip ger alla 90 % ersättning för 

inkomstbortfallet även vid kortare sjukdom och vid tillfällig vård av barn. 
Kostnaderna för reformen har beräknats till ca 3 000 milj. kr. per år i ökade 
sjukpenningkostnader. Reformen föreslås träda i kraft den 1 december 
1987. 
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Kostnaderna för sjukförsäkringen (exkl. föräldraförsäkringen) beräknas 

för {ir 1987 till 36 709 milj. kr. Kostnadsutvecklingen framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 

År Sjuk- Öppen Tandvärd Läke- Övriga Summa 
Penning sjukvård2 medel) sjukvårds-

utgifter 

1970 2 683 584 15 516 31] 4 111 
1975 8 024 1 181 989 1 276 461 11 931 
1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1 721 22 595 
1985 17 925 5 388 3 369 3 830 :;:m 33 849 
19861 20 483 4 578 2 920 4 190 2 987 35 158 
19871 21 356 7 290 2 909 4 556 598 36 709 
1 Beräknat 
2 Fr.o.m. 1987 ingår all sjukvårdsersättning som utbetalas till sjukvårdshuvudmänncn 
exkl. tandvård. 
J inkl. prisnedsatta livsmedel och kostnadsfria förhrukningsartiklar. 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 % av 

socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till sjukförsäk

ringen utgör fr.o.m. år 1986 9,3 % av avgiftsunderlaget. Som en följd av det 

föreslagna nya systemet för beräkning av ersättning från försäkringen vid 

kortare sjukfall och vid tillfällig vård av barn behöver sjukförsäkringsavgif

ten för arbetsgivare höjas med 0,8 procentenheter och egenavgiften till 

sjukförsäkringen höjas med 0,3 procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1988. 

Jag återkommer till frågan om socialavgifter under avsnittet om arbetsska

deförsäkringen. 

I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar, sjukfallsfrek

vens m.m. 

År 

1965 
1970 
1975 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
19861 

1 Beräknat 

Ersatta sjukdagar 
per försäkrad 

15,7 
19,8 
22,0 
22,8 
21,2 
19,6 
18,5 
18,4 
18.8 
20,9 
21,5 

Sjukfallsfrekvens 
Antal fall per 
försäkrad 

0,66 
1,09 
1.37 
1,52 
1,49 
1.47 
1,38 
1,46 
1.47 
1.68 

Genomsnittligt 
antal dagar per 
fall 

23.9 
18.2 
15,6 
15.2 
14,9 
13,6 
13.4 
12,5 
12,4 
11,8 

Som framgår av tabellen har antalet ersatta dagar minskat från i 

genomsnitt 22,8 år 1978 till 18,4 år 1983, varefter en mindre ökning har skett. 

Under år 1985 har ökningen varit kraftigare, främst beroende på en kraftig 

ökning av sjukfall som varar längre än 180 dagar. En förändring av det 

genomsnittliga antalet ersatta sjukdagar med en dag motsvarar en kostnads

förändring för sjukförsäkringen med totalt drygt 880 milj. kr. per år. 

4 Riksdagen 1986187. I saml. Nr ]()() 
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Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 

pi"1 sjukfall av olika längd för åren 1970-1985. 

Sjukfallets varaktighet 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 7 

År 1-6 dagar 7-89 dagar 911 dagar eller mer 

Andel av Andel av Andel av Andel av Andel av 
sjukfallen sjukdagarna sjukfallen s j ukdagarna sjukfallen 
<;:.(-. C' (• l'.!(. ~;,;. <;[, 

1970 64 11 33 -15 3 
197-1 69 p 28 -13 3 
1978 70 I::, 27 -Il 3 
1980 72 I~. 25 39 3 
1981 73 IS 25 ..\! 
1982 73 15 25 ..\! 
1983 7-1 16 2-1 -12 
198-1 76 ]f, 22 -10 
1985 77 It'. 21 3~ 

Särskilda insatser för pensionärer 

I samband med nedskrivningen av den svenska kronan i oktober 1982 

förklarade pcnsionärsorganisationerna sig villiga att bära sin del av den 

ekonomiska börda som devalveringen medförde i syfte att förbättra landets 

ekonomi. Den ekonomiska tillväxten är nu sådan att pensionärerna bör få del 

av den i form av särskilda insat~er. Jag förordar därför att ett tilläggsbelopp 

till basbeloppet fastställs för beräkning av pensionsförmåner m.m. utöver 

vad som följer med den sedvanliga uppräkningen som en följd av 

konsumentprisutvecklingen. Tilläggsbeloppet bör vara 400 kr. fr.o.m. den I 

juli 1987. Kostnaderna för den allmänna pensioneringen kan hiirigenom 

beräknas öka med 1 740 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

2 
2 
2 
2 
2 

En förbättring bör också s!.;e av de kommunala bostadstilliiggen till 

folkpensionen (KBT). Kommunerna beslutar själva om KBT skall utges och 

enligt vilka grunder detta skall ske. Till följd härav kan skillnaderna vara 

avsevärda mellan olika kommuner. Ett av pensionärsorganisationernas 

huvudsakliga krav under senare ar har därför varit att åstadkomma en 

utjämning mellan kommunerna. 

De kommunala bostadstilliiggen har stor ekonomisk betydelse för 

pensionärer med laga inkomster. De utgör således ofta grunden för 

pensionärernas möjligheter till ett enskilt boende med god standard. 

Samtliga kommuner i landet har infört KBT. Jag anser mot denna bakgrund 

det vara en självklarhet att KBT skall utges när förutsättningarna därför 

föreligger. Möjligheten för en kommun att avstå från att utge KBT bör därför 

tas bort. Detta föranleder en ändring i 2 §lagen (1962:392) om hustrutillägg 

och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Jag återkommer till detta 

förslag. 
De stora skillnaderna vad beträffar storleken av de kommunala bostads

tilläggen utgör ett betydande problem. Om en pensionär flyttar från en 

kommun till en annan kan detta medföra avsevärda förändringar i 

bostadstillägget även om pensionärens inkomster och bostadskostnader är 

oförändrade. Jag avser därför att föreslå regeringen att det s.k. taket för den 

Andd av 
sjukdagarna 
({, 

-1-1 
-15 
-lll 
..\7 
-1-1 
-1-1 
-12 
-1-1 
-1-1 
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del av det kommunala bostadstilliigget som beriittigar till statsbidrag höjs 

med 700 kr. fr.o.m. dt:n l januari 1988. Detta innebär att statsbidrag 

kommt:r att utgö undt:r förutsättning att det kommunala bostadstilhigget 

enligt kommunens grunder täcker minst 80 1k av den del av månatliga 

bostadskostnaden som överstigt:r 80 men inte 1 500 kr. för en ogift pensionär 

och l 650 kr. för makar. Ändringen medför en ökning av statsbidragskost

naderna med 395 milj. kr. för ar riiknat. Förslaget medför också en ökning av 

kommunernas kostnader med 8 IO milj. kr. per år. 

I detta sammanhang föreslår jag också att vissa otidsenliga och admini

strativt besvärliga regler om indragning och förverkande av KBT och om 

avhänt kapital vid inkomstberäkning för KBT tas bort. 

Dessa åtgärder innebär - tillsammans med mitt förslag om en höjning av 

kompensationen i delpensioneringen - väsentliga förbättringar för pensionä

rerna om sammanlagt J 500 milj. kr. 

Folkpensioner 

Antalet folkpensionärer och utgifterna för folkpensionerna framgår av 

följande sammanställning. Vårdbidrag och barnpension redovisas under 

avsnitt C. 

Antalet folkpensions! örmåner 

l början Ålders- Förtids- Hustru- Änke- Handi- Summa Bostads-
av år pension pension tillägg pension kapp- stöd till 

ersätt- pcnsio-
ning närcr 

1965 827 200 150 600 41 700 84 400 JO 800 1 114 700 580 700 
1970 946 600 187 900 53 700 100 700 14 900 1 303 800 657 900 
1975 1 061 700 288 900 68 000 105 800 17 600 1 542 00(1 739 000 
1980 1 363 100 293 300 55 500 83 700 39 000 1 834 600 791 400 
1985 1 456 000 315 500 45 200 75 J(J() 40 800 1 932 600 596 200 
1986 1 484 200 321 oOO 3ti 800 72 100 42 300 l 957 000 584 000 
19871 1 506 000 329 000 31 500 69 500 43 300 1 975 300 570 000 

Folkpensionswgifter, milj. kr. 

År Ålders- Förtids- Änkepen- Hustru- Handi- Barn-
pension pension SlOn tillägg kapp- tillägg 

ersättning 

1%5 3 146 577 302 88 20 13 
1970 5 180 1 040 537 170 33 14 
1975 l) 945 2 660 910 450 66 19 
1980 21 940 5 200 1 148 675 242 so 
1985 33 295 8 000 1 385 600 430 68 
19861 35 750 R 625 1 415 525 475 75 
19871 37 390 9 190 1 445 455 515 80 

Den första tabellen visar att antalet personer med iilders- och förtidspen

sion har ökat successivt under de senaste 20 åren. Ökningen av antalet 

ålderspensionärer avspeglar självfallet ökningen av antalet äldre i befolk-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

Summa Bostads-
stöd till 
pensionärer 

4 146 449 
6 974 849 

14 050 1 063 
29 255 3 512 
43 778 4 167 
46 865 4 370 
49 075 5 010 
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ningen. Andelen personer över 65 år av hela befolkningen var 12,7 % år 1965 Prop. 1986/87:100 
och har därefter successivt ökat och är f.n. ca 17 %. Bil. 7 

Den ekonomiska tryggheten är av avgörande betydelse för de äldres 
välfärd. Reformerna inom folkpensioneringen var omfattande under 1960-
och 1970-talen. Tillsammans med det ökade antalet äldre personer har detta 
medfört kraftigt ökade pensionskostnader. Kostnadsökningen orsakas också 
av förmånernas anknytning till basbeloppet och därmed anpassning till 
förändringarna av penningvärdet. Vidare har standardförbättringarna i form 
av höjda pensionstillskott medfört en ökad kostnad. Av det totala antalet 
folkpensionärer i december 1987 beräknas 718 000 eller 37 % ha helt eller 
reducerat pensionstillskott. 

Fr.o.m. januari 1987 kommc!r folkpensionens årsbelopp - inklusive helt 
pensionstillskott men exklusive kommunalt bostadstillägg - att uppgå till 
34 704 kr. för ensam ålderspensionär och till 60 973 kr. för ett pensionärspar. 
Motsvarande årsbelopp för en ensam förtidspensionär uppgår till 
46 272 kr. 

Med det tillägg till basbeloppet jag föreslagit kommer folkpensionens 
årsbelopp 1987 med i övrigt samma förutsättningar som ovan att uppgå till 
34 992 kr. för ensam ålderspensionär och till 61 479 kr. för ett pensionärspar. 
Motsvarande årsbelopp för en ensam förtidspensionär blir 46 656 kr. 

Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1987/88 beräknas till 
50 630 milj. kr. 

Folkpensionerna finansieras över statsbudgeten som tillförs en socialavgift 
som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsavgift är 
för närvarande 9,45 % av avgiftsunderlaget. Avgiften beräknas vid nämnda 
avgiftsuttag täcka ca 80 % av statens utgifter för folkpensioneringen år 
1987. 

Bostadsstöd till pensionärer 

Kommunerna bestämmer f.n. själva om kommunalt bostadstillägg till 
folkpension (KBT) skall utges och vilka grunder som skall gälla. 

Inkomstprövningsreglerna är dock fastlagda i lag. Samtliga kommuner har 
beslutat att KBT skall kunna utges. KBT administreras av riksförsäkrings
verket och försäkringskassorna och betalas ut samtidigt med folkpension. 
KBT utges f.n. till ca 600 000 pensionärer. 

Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för KBT under förutsätt
ning att kommunen svarar för minst 80 % av den del av den månatliga 

bostadskostnaden som ligger mellan 80 kr. och 800 kr. för ogift pensionär 
samt mellan 80 kr. och 950 kr. för makar. Kommunen får statsbidrag med 
25 % av sina KBT-kostnader i dessa intervall. Som jag tidigare nämnt bör 
den övre gränsen för den månatliga bostadskostnaden höjas till 1 500 kr. för 

ogift pensionär och till 1 650 kr. för makar. Ändringen bör ske fr.o.m. den 1 
januari 1988. 

Riksdagen har beslutat om nya regler för utbetalning av statsbidrag till 

KBT (Prop. 1985/86:100 bil. 7, SfU 15, rskr. 199). De nya reglerna innebär 
att varje månads KBT-utbetalningar avräknas mot utbetalningarna av 
kommunalskattemedel samma månad som KBT-utbetalning sker. Detta 52 



innebär en engängseffekt i form av stärkt likviditet för staten. Samtidigt 

innebär de nya reglerna att dubbla bidragsutbetalningar sker under 

budgetåret 1987/88 vilket i sin tur innebär en extra belastning på 

anslaget. 

De totala KBT-kostnaderna har för [1r 1987 beräknats till 4 350 milj. kr. 

oc:h statsbidraget till 660 milj. kr. Kostnaderna för KBT ökar genom den 

allmänna hyreskostnadsstegringen men samtidigt har den fortgående 

ökningen av antalet pensionärer med ATP en återhållande effekt på 

kostnadsutveck !ingen. 

Allmän tilläggspcnsion 

Antalet A TP-pcnsionärer och utgiftsutvccklingen framgår av följande 

sammanställningar. Barnpension redovisas under avsnitt C. 

Antalet ATP-pensioner 

I början Ålders- Förtids- Änke- Summa 
av ar pension pension pension 

1965 51 300 17 600 19 600 88 500 
1970 224 600 70 300 68 100 363 000 
1975 419 900 173 700 136 400 730 000 
1980 756 700 208 500 217 100 1 182 300 
1985 994 000 261 000 306 800 l 561 800 
1986 999 000 260 300 307 500 I 566 800 
19871 I 038 000 270 000 320 000 1 628 000 

Utgifterna för ATP, milj. kr. 

Ar Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
pension pension pension pension 

1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 1 166 
1975 2 450 1 830 610 116 5 006 
1980 12 350 4 640 I 780 258 19 028 
1985 28 840 8 950 3 955 371 42 116 
19861 33 550 10 000 4 530 390 48 470 
19871 37 740 10 985 5 005 405 54 135 

A TP:s ålderspension utgör 60 % av den pensionsgrundande inkomsten, 
räknat på medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstår i arbetslivet. 

Pcnsionsgrundandc inkomst beräknades första gången för år 1960. Enligt 

huvudregeln krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga 

pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan 1 
och 7 ,5 basbelopp. ATP-poäng för år 1987 beräknas således på inkomster 

mellan 24 100 kr och 180 700 kr. Reglerna för pensionsålder m.m. överens

stämmer med motsvarande regler inom folkpensioneringen. 

Av de redovisade sammanställningarna framgår att ATP-förmånerna 

successivt fått ökad betydelse. Andelen ATP-pensionärer utgjorde år 1970 

30 % av samtliga pensionärer med motsvarande förmåner fran folkpensio-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 
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neringen. Denna andel uppgår nu till ca 70 %. Av de f.n. närmare 1,5 milj. 

ålderspensionärerna och ca 3.30 000 förtidspensionärerna m1:J folkpension 

har ca 1 milj. (67 S(>) resp. 270 000 (81 ''.L) också ATP-pension. Ökningen av 

antalet A TP-pcnsionärer fort~ätter. Utöver denna ökning av andelen 

folkpensionärer med ATP sker det också en markant ökning av den 

genomsnittliga ATP-pensionens storlek genom att de nytillkommande 

pensionärerna vanligen har en högre ATP-poäng. 

ATP finansieras genom avgifter frim arbetsgivare och egenföretagare. 

ATP-avgiften utgör för år 198610 % av avgiftsunderlaget. Avgiften har för 

år 1987 fastställts till Hl.2 '1· av avgiftsunderlaget. 

ATP-avgiften betalas in till allmiinna pensionsfonden (AP-fonden). 

Fondförvaltningen är uppdelad på nio styrelser. Första - tredje fondstyrel

serna förvaltar var sin del av influtna medel från avgifter till tilläggspcnsio

neringen, medan fjärde fonds1yrelsen förvaltar en avgränsad del av dessa 

medel genom placering i aktier m.m. De fem löntagarfondsstyrelserna skall 

förvalta de medel som inflyter dels frim vinstdelningsskatt och vinstskatt. dels 

från en särskild del (0,2 procentenheter) av ATP-avgiften. Löntagarfonds

styrelserna skall :lrligen överföra en real kapitalavkastning på minst 3 % till 

AP-fondens pensionsmedel. 

AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 milj. kr. och ökade till 

31 343 milj. kr. år 1970 samt 148 312 milj. kr. år 1980. I januari 1987 

beräknas AP-fonden uppgä till 293 000 milj. kr. 

Delpensionsförsäkring 

Förvärvsarbetande i åldern 60-65 år har möjlighet att minska arbetsinsatsen 

genom att övergå till deltidsarhcte i kombination med delpension. Delpen

sionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall som följer av 
arbetstidsminskningen. För att dclpension skall kunna utgå krävs bl.a. att 

den försäkrade har haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst 

10 år fr.o.m. 45 års ålder och att vederbörande under de senaste tolv 

månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fem 

månader. 

För anställda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem timmar i 

veckan och efter minskningen uppga till minst 17 timmar i veckan. Egna 

företagare måste minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och 

därefter arbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. För dem som 

beviljades delpension före år 1981 utgjorde pensionen 65 % av inkomstbort

fallet vid minskningen av arbetstiden. För nytillkommande delpensionärer 

fr.o.m. den 1 januari 1981 utgör pensionen 50 % av inkomstbortfallet. 

Del pensionen är knuten till basbeloppet och är pcnsionsgrundande för ATP. 

Pensionsberedningcn har nyligen avlämnat betänkandet (SOU 1986:47) 

Deltidspension - översyn meJ förslag till ändringar i delpensioneringen. 

Betänkandet är f.n. föremål för remissbchandling. 

Av följande sammanställning framgär hur antalet delpensionärer och 

kostnaderna har utvecklats sedan pensionsformen infördes ar 1976. Fr.o.m. 

år 1981 har den tidigare ökningen ersatts av en klar minskning av antalet 

personer med delpension. 

Prop. I 986/87: 100 
Bil. 7 
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Amalct de/pensionärer och lllg~ftcma 

I hiirjan a\ itr 

147S 
J9Xll 
1981 
19S3 
J9xr, 
19s7 1 

Antal delpensioniircr 

33 900 
50 5Uil 
hS 500 
öl 31lll 
4ö 700 
32 000 

litgift.:r per ;ir. milj.kr. 

h~7 

I 239 
1 55~ 
I 340 

905 
871) 

Dclpensil1nsförsiikringen finansieras genom en socialavgift om 0.50 c;;;. 
fran arb<:tsgivare och egenfliretagan:. Avgiften förs till en särskild fond. 

Höjd kompensationsgrad från delpensioneringen 

Mitt förslag: Kompensationsgraden frim delpensioneringen höjs till 

65 <,:; av pensionsunderlagct fr.o.m. den 1 juli 1987. Ändringen skall 

ocksa fr.o.m. samma tidpunkt gälla personer som då uppbär 

delpension. 

Delpensioneringen utgör en betydelsefull del a\· systemet med rörlig 

pensionsålder för personer som fyllt 60 år och som önskar trappa ner sin 

förvärvsverksamhet inför iilderspcnsioneringen. 

Riitten till delpensionen har utnyttjats av många försäkrade som häri

genom fatt stora möjligheter att efter egna önskemal och efter förändringar i 

arbetsförmågan välja pensionstidpunkt och pcnsionsgrad. Som framgår av 

den statistik som redovisats ovan har emellertid antalet delpensionärer 

minskat drastiskt sedan kompensationsgraden sänktes från 65 till 50 % av 

inkomsthortfallet fr.o.m. den 1 januari 1981. Minskningen har friimst skett 

bland personer med lägre inkomster. Jag anser att denna utveckling är 
olycklig och finner det därför angeläget att aterge delpensioneringen den 
form som avsetts. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att kompensationsgraden frän delpen
sioneringen höjs till 65 c,,;, fr.o.m. den I juli 1987. Ändringen föreslås också 
gälla de personer som vid samma tidpunkt uppbär delpcnsion till följd av ett 

tidigare beslut. Höjningen av kompensationsgraderna beräknas öka dclpen

si()nsförsäkringens kostnader med 400 milj. kr. per år. 

Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen 

( 1979:84) om delpensionsförsäkring bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 5.2. 

Den allmänna pensioneringens kostnader 

S<tmmanfattningsvis kan konstateras att utbetalningarna från de allmänna 

picnsionssyqemen uppg{ir till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpcnsionsanslaget uppg:1r säledcs till 50 630 milj. kr. under nästa budget
ilr. llärtill skall liiggas statens och kommunernas kostnader, 5 500 milj. kr. 

för kommunala bostadstilliigg. Vidare tillkommer delpensions- och ATP-

Pwp. 1986/87: 100 
Bil. 7 
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utbetalningarna, som för det kommande budget[tret beräknas uppgå till i 

runda tal I 120 resp. 57 275 milj. kr. Totalt kommer utgifterna för förmå

nerna från den allmänna pensioneringen inkl. hostadstilliigg därmed att 

uppgå till 114 525 milj. kr. vilket innebiir en ökning med närmare 11 miljar

der kr. i förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande budgetår. 

Utgifterna är av sådan omfattning att det enligt min mening är viktigt att 

belysa samhiillsekonomiska och finansiella effekter av detta transfercrings

system. Tillgängliga utrednings- och forskningsresurser bör inriktas på 

detta. 

Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenföre

tagare. Den ger i princip full ·~rsättning för inkomstbortfall till den som 

drabbas av skada i sitt arbete. 

Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som gäller för invali

ditetsbedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den 

faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst 

genom förvärvsarbete som bestämmer ersättningens storlek. Ersättningen 

för arbetsskada utgår vid bestående nedsättning av arbetsförmågan i form av 

en livränta. som i princip skall utgöra skillnaden mellan den inkomst som den 

försäkrade kan antas ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som 

han trots skadan kan beräknas få. Arbetsskadeförsäkringen är samordnad 

med den allmänna sjukförsäkringen på så sätt att ersättning utgår från 

sjukförsäkringen för de första 90 dagarna sedan skadan uppkom (samord

ningstiden). F din arbetsskadeförsäkringen utg!ir efter samordningstidens 

slut ersättning för sjukviirdskostnader inkl. resor och andra kostnader. 

Vidare utg<lr sjukpenning och -- som tidigare nämnts - livränta. Livränta 
kan ocksä utgä till efterlevande anhörig. Den ersätter ärlig inkomstförlust 

upp till samma inkomsttak som gäller för ATP dvs. 7 ,5 gånger basbeloppet 

vilket för tir 1987 motsvarar 180 700 kr. 

Antalet arbetsskadeärenden har utvecklats mycket snabbt. Förklaringar

na till detta är flera. Kunskapen om arbetsskadeförsäkringen har ökat genom 

information fran försäkringskassorna och parterna på arbetsmarknaden. En 

snabb utveckling har också skett av praxis och därigenom också en ökning av 

försäkringskassornas godkännandefrekvens. Den snabba praxisutvecklingen 

har också lett till problem och osäkerhet vad gäller försäkringens tillämpning 

och administration. Utvecklingen har också lett till en snabb kostnadsut

veckling för arbetsskadeförsäkringen. Utgifterna överstiger nu betydligt de 

inkomster som följer genom arbetsskadeavgiften enligt nuvarande nivå. 

Arbetsskadefonden, som vid slutet av år 1985 uppgick till 1 878 milj. kr., kan 

med nuvarande utveckling beräknas vara slut vid utgången av år 1987. 

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna har påbörjat 

genomförandet av ett flertal av de förenklingsförslag som förordats i 

arbetsskadeutredningens betänkande (SOU 1985:54). Jag bedömer att 

ytterligare åtgärder kan hli nödvändiga för att korta väntetiderna, komma 

tillrätta med tillämpningsprohlemen och hejda den snabba kostnadsutveck

lingen. 

Prop. 1986/87:100 
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Arbetsskadeförsäkringen redovisas utanför statsbudgeten och finansieras 

helt genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till 

arbetsskadeförsäkringen utgör fr.o.m. år 1980 0,6 %· av avgiftsunderlaget 

och inkomsterna förs till en särskild fond. Som jag nyss har niimnt kan 

arbetsskadefonden med nuvarande utveckling av inkomster och utgifter 

befaras vara slut vid utgången av är 1987. För att undvika att ett underskott 

uppstår på arbetsskadefonden bör arbetsskadeavgiften höjas med 0,3 

procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1988. 

Ändrade socialavgifter 

Mitt förslag: Arbetsskadeavgiften höjs med U.3 procentenheter till 

0.9 % fr.o.m. den 1januari1988. Arbetsgivaravgiften till sjukförs;ik

ringen höjs med 0,8 proccntenhctcr till 10.1 <;:;. och egenavgiften till 

sjukförsäkringen höjs med 0,3 procentenheter till 9.6 <:; fr.o.m. den J 
januari 1988. 

Motiven för mitt förslag framgår av vad jag tidigare har anfört under 

avsnitten om sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Förslagen 

föranleder ändringar i 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § lagen (1981 :691) om 

socialavgifter. Det förstnämnda av dessa lagrum berörs också av förslag om 

höjd arbctsmarknadsavgift som chefen för arbetsmarknadsdepartementet 

kommer att redovisa senare under tionde huvudtiteln. Efter samråd med 

henne samordnas ändringsförslaget beträffande arbetsmarknadsavgiften lag

tekniskt med mitt förslag rörande arbetsskadeavgiften och sjukförsäkrings

avgiften. 

Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen 

( 1981:691) om socialavgifter bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga 5 . .1. 
Med hänsyn till lagförslagets enkla beskaffenhet anser jag att lagrådets 

hörande skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen anta förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, 

2. lag om ändring i lagen (1981 :691) om socialavgifter. 

D I. Bidrag till sjukförsäkringen 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 422 722 143 
5 005 000 ()()() 
5 703 000 000 

Frän anslaget utgiir statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

sjukförsäkringsförmåncr (utom föräldraförsäkringen, som redovisas under 

anslaget C 2). Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för den obligato-
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riska försiikringen, medan 8.S l'f, finansieras genom socialavgifter fran 

arbetsgivare och egenföretagare, Avgiften är 9 ,3 l/;, av avgiftsunderlaget 

fr,o,m. f1r 1986. 

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring (omtryckt 1982: 120) och lagen (1981 :49) om begränsning av 

läkemedelskostnader, m.m. 

Riksförsäkringsverket 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår fran det förviintade 

utfallet för hudget[1ret 1985/86. Verket beräknar att sjuktalet för år 1986 ökar 

från 20,9 till 21.5 dagar per sjukpt:nningförsiikrad. Vidare förutser verket en 

något förhöjd mcdelsjukpenning för såväl år 1986 som år 1987. För år 1988 

heriiknar verket samma sjukpenningkostnader som för år 1987. När det 

gäller sjukvårdsförmänerna har verket utgått frän de ersiittningshelopp som 

giiller för iir 1987. 

Fördelning av de beräknade kostnaderna pa förmiinsslag under dessa 

förutsättningar framgär av följande sammanställning (milj. kr.). 

Förmimsslag Utgifter Beräknade utgifll:r 

1985 1986 1987 1988 

Sjukpenning 17 922 20 400 21 150 21 150 

Allmän sjukvårdscrsättning 4 803 3 943 5 650 5 650 
H.emsjukvard 585 585 596 597 
Oppcn psykvård 150 200 200 200 
Förebyggande hälso- och sjukvård 435 401 402 403 
Hjälpmedel till handikappade 663 669 712 713 
Ambulanstransporter1 241 242 
Vissa kategorier1 50 50 

Resor 485 5llJ 535 565 
Tandvård 3 369 2 920 2 440 2 440 
Ersättning till arbetsgivare~ 570 115 15 
Sjukhusviird 1 728 835 
Läkemedel 3 830 4 300 4 480 4 700 
Konvalccentvård m.m. 15 15 30 30 
Frivillig sjukpenningförsäkring 3 14 18 18 

Totalt 33 849 35 199 36 228 36 466 

1 Ingår fr.o.m. 1987 i den allmänna sjukvårdsersättningen. 
:: Fr.o.m. ar 1986 ingår ersättning från företagshälsovården ej i sjukförsäkringen. 

Utifrån nämnda förutsättningar beräknar riksförsäkringsverkct anslagsbe

hovct under budgetåret 1987/88 till 5 450 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av de sammanlagda sjukförsäkringskostnaderna har jag 

utgått ifrån riksförsäkringsverkets kostnadsberiikningar. Samtidigt har jag 

beaktat en viss löne- och prisutveckling, ett borttagande av det avgiftsfria 

året vid sjukhusvård för flertalet pensionärer samt vissa ändringar i 

ersiittningsreglerna för läkemedel och för sjukresor. Jag beräknar med dessa 
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förutsättningar de sammanlagda sjukförsäkringskostnaderna (exkl. föräldra

försäkringen) till 38 020 milj. kr. för nästa budgetår. Jag har också tagit 

hänsyn till de ändrade regler för beräkning av sjukpenning i kortare sjukfall 

som föreslagits i en särskild propositiön som regeringen beslutat tidigare i 

dag. 

I redovisningen i inledningen till huvudavsnitt D har jag förutskickat vissa 

förslag till lagändringar under förevarande anslagspost. Flera av dessa förslag 

berör lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det gäller förslaget om att 

införa ett krav på att en vårdgivare som omfattas av tandvårdsförsiikringen 

skall ha en särskild försäkring som täcker kostnader i vissa fall för behandling 

som behöver göras om (2 kap. 3 §). Vidare gäller det de ändringar som jag 

nämnt i regleringen av sjukresor (2 kap. 6 §). Ytterligare ändring föranleds 

av den avsedda nya ordningen i fråga om ersättning för sjukhusvård för vissa 

pensionärer (2 kap. 12 och 14 §§samt 3 kap. 4 §). Samtliga dessa ändrings

förslag har lagtekniskt förts samman till ett inom socialdepartementet 

upprättat förslag till lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 

som bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5.4. Det lagförslaget 

innefattar också den ändring i 4 kap. 8 ~lagen om allmän försäkring som har 

behandlats under C 2. Bidrag till föräldraförsäkringcn. 

Den avsedda nya ordningen för ersättning för sjukhusvård för vissa 

pensionärer berör, som jag nämnt, vidare 17 § hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bör fogas till protokollet i 
ärendet som bilaga 5.5. 

Även den i avsnittsinledningen förordade ändringen i fråga om prisned

sättning av läkemedel fordrar lagändring. Ett inom socialdepartementet 

upprättat förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :49) om begränsning av 

läkemedelskostnader, m.m. fogas till protokollet i ärendet som bilaga 
5.6. 

Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen avser ett sådant 

ämne att lagrådets yttrande bör inhämtas enligt 8 kap. 18 §regeringsformen. 
Jag anser dock att lagförslaget är av så enkel beskaffenhet att lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
dels anta förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

3. lag om ändring i lagen ( 1981:49) om bt:griinsning av läkemedels
kostnader, m.m. 

dels till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 5 703 000 000 kr. 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 7 

59 



D 2. Folkpensioner 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

45 325 379 721 
48 100 ()(JO 000 
50 630 000 000 

Fran detta anslag bekostas folkpension som utges i form av ttlclerspension, 

förtidspension och änkepension samt hustrutillägg och barntillägg till elen 

som uppbär ålders- elkr förtidspension. Härifrån bekostas också handikapp

crsiittning. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår 

från 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 

aldcr själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av 

iilclcrspcnsion före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt 

och vid uppskjutet uttag efter 65 {irs ålder sker i stället en höjning. Det är 

iiven möjligt att ta ut halv a\derspcnsion. 

Förtidspension utgär till den som fått sin arbetsförmäga varaktigt nedsatt 

med minst hiilften. Änkepension utgår till änka fram till den allmänna 

pensionsåldern. Hustrutillägg, som är inkomstprövat. kan utgå till gift 

kvinna mellan 60 och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspen

sion. 

Folkpensionsförmånerna är indexreglerade, vilket innebär att pensionsbe

loppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. 

Ålderspension likwm hel förtidspension eller änkepension utgår för år 

räknat med 96 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och med 

sammanlagt 157 % för två pensionsberättigade makar. För den som inte har 

ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensions

tillskott, som utgår med 48 l}(. av basbeloppet för ensam ålderspensionär och 

med 96 9t för makar gemensamt. För en förtidspensionär utgår pensionstill

skott med 96 %. av basbeloppet. Pe:nsionstillskottet avräknas krona för krona 

mot utgående ATP-pension. Däremot görs ingen avräkning mot annan 

pension eller annat slag av inkomst. 

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna finns i lagen (1962:381) om 

allmän försäkring (omtryckt 1982:120), lagen (1962:392) om hustrutillägg 

och kommunalt bostadstillägg till folkpension (omtryckt 1976:1014) samt 

lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m.m. för den 

allmänna försäkringens behov främst vid riksförsäkringsverkets sjukhus i 
Nynäshamn och Tranås. 

Riksförsäkringsverket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1987 /88 har 

riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal utbetalda pensioner och 

utbetalt medelbelopp i december 1987. Verket har därvid gjort följande 

uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika slag av pensionsför

måner. 
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Pensionsförmån Uppskattat antal pensioner med reguljär 
uthctalning 

Dcc 1986 Dcc 1987 Förändring 
(1986/87) (1987/88) under 1987 

Ålderspension I 502 000 I 519 000 + 17 000 
Förtidspension 329 000 336 000 + 7 000 
l_lustrutillägg 31 000 27 000 - 4 500 
Ankepcnsion, huvudfall 68 800 67 400 - 1 400 

övcrgångsfall 700 600 100 
Handikappersättning 43 300 43 900 + 600 
Barntillägg (antal barn) 35 500 36 000 + 500 

Summa 2 010 800 2 029 900 + 19 100 

Därav med pensionstillskott 743 900 717 900 -26 000 

Med utgångspunkt från uppskattningar för december 1986 beräknar 
riksförsäkringsvcrket anslagsbehovct för här aktuella pensionsförmåner med 

basbeloppet 23 750 kr. budgetåret 1987/88 till 48 095 milj kr. 

Föredragandens överväganden 

Folkpensionernas grundbelopp kommer fr.o.m. den 1 januari 1987 och vid 
basbeloppet 24 100 kr. att uppgå till 23 136 kr. per år och för en ensam 

pensionär och 37 838 kr. för ett pensionärs par. För den som saknar ATP eller 
har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med ett pensionstillskott 

som kan uppgå till 23 136 kr. för en förtidspensionär. Härtill kommer ett 
kommunalt bostadstillägg. 

Jag har i det tidigare också förordat ett tilläggsbelopp till basbeloppet med 

400 kr. fr.o.m. den 1 juli 1987. Detta kommer utöver vad som föranleds av 
ökningarna i det allmänna prisläget. Folkpensionernas grundbelopp ökar 
därmed med ytterligare 192 kr. för en ensam pensionär under år 1987 och 
med 314 kr. för ett pensionärspar. 

Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om tilläggsbelopp 
till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m. bör fogas till 
protokollet i detta ärende som bilaga 5.7. Tilläggsbeloppet bör gälla för 
beräkning av pensioner m.m. under andra halvåret 1987. Jag avser att senare 
återkomma med förslag till regeringen vad gäller grunderna för beräkning av 
basbeloppet fr.o.m. år 1988. 

I anslutning härtill tar jag upp en fråga om beräknig av extra avdrag vid 
inkomsttaxeringen för folkpensionärer. Beräkningen av sådant extra avdrag 
bygger på basbeloppet. För att tilläggsbeloppet skall kunna beaktas krävs 
därför lagreglering. Med hänsyn till den provisoriska karaktären bör detta 
ske i en särskild lag som avser 1988 års taxering (pensioner som uppbärs år 
1987). Jag har i denna fråga samrått med chefen för finansdepartementet. 

Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om beräkning av 
extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering bör fogas till 

protokollet i detta ärende som bilaga 5.8. Lagförslaget har upprättats i 

samråd med chefen för finansdepartementet. På grund av lagförslagets enkla 
beskaffenhet anser jag att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna under 
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detta anslag till 50 630 milj. kr. Di:t innebär en ökning med 2 530 milj. kr. i Prop. 1986/87:100 
förhållande till nuvarande budgetar. Bil. 7 

Utgifterna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande samman-
ställning. 

Pensionsförmii.n 

Älderspension 
Förtidspension 
l_fostrutill~igg 
Ankcpension 
Handikappersättning 
Barntillägg 
Vissa undersiikningar m.m. 

Hemställan 

Beräknade utgifter. milj. kr. 

1987188 Förändring från 
1986/87 -

38 540 + I 940 
9 515 + 685 

440 145 
1 475 5 

525 + 45 
80 + 5 
55 + 5 

50 630 + 2 530 

Jag hemställer att regeringen före~lår riksdagen att 
dels anta förslagen till 

1. lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensions
förmåner m.m., 

2. lag om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års 
taxering, 

dels till Folkpensioner för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
50 630 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1985/86 Utgift 706 501 634 
1986/87 Anslag 695 000 000 
1987/88 Förslag I 524 000 000 

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för 
kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgår under 
förutsiittning att kommunen före avdrag på grund av inkomst täcker minst 
80 % av den del av den månatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kr. 
men inte 800 kr. för ogift pensionär och 950 kr. för makar. Kommuner 
erhåller statsbidrag med 25 % av sina bidragsberättigande kostnader för 

KBT. 
Fr.o.m. den 1 juli 1987 kommer statsbidrag för KBT att utbetalas så att 

varje månads KBT-utbetalningar över statsverkets checkräkning av den 
kommunala delen av KBT avräknas mot utbetalningar av kommunalskatte

medel samma månad som utbetalningen sker. 
Bcstiimmclserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folkpen

sion finns i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 
till folkpension och förordningen ( 1979:830) om statsbidrag till kommunalt 
bostadstillägg till folkpension. 62 



Riksförsäkringsverket 

På grundval av nu giillande lagstiftning har riksförsäkringsverket beräknat 

an slagsbehovet för budgetåret 1987/88 till ! 320 milj. kr. Detta belopp hänför 

sig dels till återsti1ende halv årskostnad på 340 milj. kr. för <'lr 1986, dels till 

hela årskostnaden för ar 1987 och dels 320 milj. kr. avseende kostnader för 

första halvi1ret 1988. Anslaget belastas således duhhdt för budgetåret 

1987/88 till följd av de iindrade reglerna för uthctalning av statsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i avsnittsinledningen redogjort för mitt förslag om förbättringar av 

det kommunala bostadstillägget till folkpension fr.o.m. ar 1988. 

Riksförsiikringsvcrket har i en siirskild skrivelse begärt att vissa otidsenliga 

och administrativt krångliga regler inom de inkomstprövade pensionsförmå

nerna skall tas hort. Jag ansluter mig till verkets uppfattning och föreshir att 

bestämmelserna om indragning och förverkande av hostadstillägg då pen

sionstagaren lämnat oriktiga uppgifter i ansökan eller låtit bli att anmäla 

ändrade ekonomiska förhållanden avskaffas. Jag föreslår också i överens

stämmelse med verkets förslag att bestämmelserna om s.k. avhänt kapital vid 

beräkning av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg slopas. Dessa 

förslag medför ökade kostnader för försäkringen med 25 milj. kr. men 

medför samtidigt en minskad administrativ belastning för försäkringskassor

na. Mina här nämnda förslag föranleder lagstiftningsåtgärd. 

Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen 

( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostads tillägg till folkpension 

bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5.9. 

Mot bakgrund därav och mot bakgrund av riksförsäkringsverkets anslags

framställning beräknar jag utgifterna under detta anslag till I 524 UOO 000 kr. 

för budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1. att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1962:392) om 

hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

2. att till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för 

hudgetaret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 524 000 000 kr. 

D 4. Vissa yrkesskadccrsättningar m.m. 

1985/86 Utgift 2 519 906 
1986/87 Anslag 2 500 000 
1987/88 Förslag 2 700 000 

Frän anslaget hekostas tillägg pä vissa äldre livräntor samt ersättning i 

anledning av skadefalL diir ersiittningen p;'i grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 
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Riksförsäkringsverket 

För budgetaret 1987/88 beräknas medelsbehovet för äldre skadefall till 1,9 
milj. kr., varav 0,5 milj. kr. för uppräkning av vissa äldre livräntor frän 
arbetsskade- resp. fiskarförsäkringsfonden. För nyare skadefall beräknas 
medclsbehovet till 0,7 milj. kr. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget 
förs upp med 2,6 milj. kr. 

F'öredragandens överväganden 

Jag har med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och 
med beaktande av utvecklingen av basbeloppet under åren 1987 och 1988 
beräknat kostnaderna för anslaget till 2 700 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till V'issa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 700 000 kr. 
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E. Hälso- och sjukvård m.m. 

Under detta avsnitt redovisas statliga myndigheter och vissa andra organ som 

är verksamma inom hälso- och sjukvården. I avsnittet redovisas vidare den 

del av de statliga bidragen till denna verksamhet som ej finansieras via 
sjukförsäkringen. 

En hälso- och sjukvård av god kvalitet är av grundliiggande betydelse för 

medborgarna. Det övergripande mitlet för hiilso- och sjukv;frdcn är enligt 

hälso- och sjukvardslagen (1982:763), HSL. en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Fortfarande finns regionala och sociala 

skillnader både vad gäller hälsa och tillgång på hälso- och sjukvård. Det är 

därför viktigt att ägna särskild uppmärksamhet ät förebyggande insatser och 

att vårdresurserna fördelas rättvist så att alla ges likvärdiga möjligheter att 

leva ett hälsosammare liv och få en vård på lika villkor. 

Totalkostnaden för samhällets hälso- och sjukvård är omkring 81 miljar

der kr., vilket motsvarar närmare 10 %· av BNP. De statliga bidragen och 

ersättningen från sjukförsäkringen svarar för ca en fjärdedel av dessa 

kostnader. Huvuddelen finansieras av landstingskommunala medel. 

Under 1970-talet expanderade hälso- och sjukvårdssektorn kraftigt. 

Under 1980-talet har däremot expansionen begränsats. För att möjliggöra en 

fortsatt satsning på angelägna områden ställs ökade krav på omfördelning av 
befintliga resurser och att omstruktureringar inom hälso- och sjukvården 

påskyndas. Inom vissa områden har hälso- och sjukvården inte kunnat möta 

de behov som finns och köer har uppstått. Socialstyrelsen genomför i 

samarbete med Landstingsförbundet en kartläggning och en analys av 

kösituationen i olika landsting och inom olika medicinska verksamhetsområ

den. 

Det är väsentligt att den högspecialiserade vården ges en ändamålsenlig 

organisation. Såväl medicinskt kvalitativa överväganden som ekonomiska 

bedömningar visar på behov av förstärkt nationell samordning av den 

högspecialiserade vården. Mot denna bakgrund föreslås att 700 000 kr. 

anvisas till socialstyrelsen för att utarbeta ett underlag för planering av sådan 
vård som bör ske i samverkan mellan olika sjukvårdsregioner i landet. 

Regeringen har under år 1985 i prop. 1984/85: 181 redovisat utvecklingslin

jer för hälso- och sjukvården m.m. (SoU 28, rskr. 400). I propositionen 
konstateras att en förbättrad folkhälsa förutsätter en fortsatt aktiv och 

samordnad hälsopolitik. Dagens hälsoproblem måste ätgärdas utifrån en 

helhetssyn på samhällsutvccklingen. LO och socialstyrelsen har i samarbete 
med Landstingsförbundet utarbetat ett förslag till utvccklingsprojekt med 

syfte att öka engagemanget i hälsofrågor. Regeringen föreslår att 700 000 kr. 

anslås till detta projekt för nästa budgetår. Projektet avses bedrivas under en 

femårsperiod. 

Satsningen på en förbättrad folkhälsa förutsätter ocksa att berörda 

personalgrupper inom vården ges ökade kunskaper om det förebyggande 

arbetet. Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg är i detta perspektiv en 

viktig resurs och 2 390 000 kr. har beräknats för utbyggnad av skolan. 

Medlen anmäls emellertid under utrikesdepartementets anslag för Nordiska 

ministerrådet. 

AIDS som orsakas av ett retrovirus benämnt HIV är ett nytt och allvarligt 

5 Riksdagen 1986187. I saml. Nr J(J(J 
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hot mot folkhälsan som f.n. endast kan begränsas genom förebyggande 
åtgärder. Spridningen av HIV är ännu inte under kontroll. Risken för 
smittspridningen utanför de hittills identifierade riskgrupperna ökar. Fort
satta kraftfulla insatser från samhällets sida är nödvändiga. 

För att samordna arbetet inom alla samhällets områden inrättade 
regeringen den 9 maj 1985 en särskild AIDS-delegation inom socialdepar
tementet. I enlighet med regeringens förslag har riksdagen anvisat 1()0 mil
joner kr. för budgetåret 1986/87 för insatser mot AIDS. Samma belopp har 
beräknats för budgetåret 1987188. SBL och socialstyrelsen föreslås få en 
kostnadsram om 18 miljoner kr. för åtgärder för att begränsa spridningen av 

AIDS. Dessa myndigheters insatser har hittills belastat anslaget för 
epidemiberedskap i form av överskridanden. Genom att en medelsram 
anvisas skapas förbättrade förut~;ättningar för en målinriktad och planmässig 
verksamhet inom socialstyrelsen och SBL. 

Planerade hälso- och .1jukvårdspolitiska propositioner våren 1987 

Proposition med förslag till ny psykiatrisk tvångslagstiftning är planerad att 
efter lagrådsremiss föreläggas riksdagen under år 1987. Propositionen bereds 
mot bakgrund av socialberedningens betänkande (SOU 1984:64) Psykiatrin, 
tvånget och rättssäkerheten samt remissbehandlingen av detta. Förhandling
ar pågår mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ett överförande av 
den rättspsykiatriska verksamheten till landstingen. 

Samordnat med arbetet med ny psykiatrisk tvångslagstiftning förbereds 
vidare proposition med förslag till permanent lagstiftning om förtroende
nämnder inom hälso- och sjukvården. 

Proposition med förslag till lag om dödens inträde är planerad att efter 
lagrådsremiss lämnas till riksdagen under våren 1987. Propositionen bereds 
mot bakgrund av betänkandet Dödsbegreppet (SOU 1984:79) samt remiss
behandlingen av detta. 

Vad avser den civila hälso- och sjukvården i krig kommer senare under 
riksmötet att läggas fram en proposition om inriktningen av säkerhetspoli
tiken och totalförsvarets fortsatta utveckling. I samband därmed kommer 
anslagsfrågor av totalförsvarskaraktär att tas upp till behandling. Även en 
fråga om vidgad utbildnings- och övningsplikt i fredstid för hälso- och 
sjukvårdspersonal berörs. 

I en proposition om överenskommelse om statlig driftersättning för 
läkarutbildning och forskning m.m. avses bl.a. en överenskommelse om 
driftersättning för år 1987 m.m. komma att redovisas. 

E 1. Socialstyrelsen 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

146 788 168 
149 629 000 
156 830 0001 

I Inkl. medel som förut beräknats under anslaget E 16. Hälsoupplysning. 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsförsörjning, , hälso-
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skydd. omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol 

och andra missbruksmedcl. 
Läkcmedclskontrollcn behandlas under anslaget E 2. Statlig kontroll av 

läkemedel m.m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Huvudförslag budgetåret 1987/88 - 6 146 000 kr. Utgiftsminskningen 
följer det treariga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1985/86 och 

uppgår för budgetåret 1987/88 till 5 % . 
2. Ett datorbaserat informationssystem för social forskning och utveck

lingsarbete (700 000 kr.). 
3. Registrering av olycksfall som kommer i kontakt med hälso- och 

sjukvården (750 000 kr.). 
4. Ökade informationsinsatser (1000 000 kr.). 
5. Hälsoupplysningsverksamhet (sammanlagt 4 346 000 kr.). 
6. Övergångsvisa arbetsuppgifter vid beredskapsbyrån (2 600 000 kr.). 
7. "Rörliga" medel bl.a. för att utarbeta medicinska kunskapsunderlag 

inom den högspecialiserade vården (2 000 000 kr.). 
8. Anslagspostcn Försäljning av publikationer uppförs med 1 000 kr. 

Anslagsposten Förvaltningskostnader får belastas med ett belopp som 
motsvarar de influtna inkomsterna. 

Socialstyrelsen har i en särskild skrivelse ( 1986-08-27) hemställt att 
styrelsen erhåller medel för projekt om hälsofrågor i arbetslivet tillsammans 
med LO och Landstingsförbundet (1 000 000 kr.). 

Socialstyrelsen har i en särskild skrivelse (1985-03-11) föreslagit att 
styrelsen får fastställa och tillgodogöra sig avgifter för legitimationsbevis. 

Personal (helår) 

Anslag 
Utgif1er 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Övriga utgifter 
Psykiatriska nämnden 

(därav lönekostnader) 
Viss administrativ service m.m. 
Tidskriften Vigör 

Summa utgifter 

Inkom~ter 
Försäljning av publikationer 
Ersättning för telefonkostnader, kontorsser
vice samt för viss administrativ service 
Avgifter för godkännande av tandtekniska 
laboratorier m.m. 

Summa inkomster 

Nettoutgift 

1986/87 

508,51 

126 103 000 
( 98 208 000) 

23 297 000 
781 000 
300 000 

(274 000) 

150 481 000 

850 000 

1 000 

1 000 

852 000 

149 629 000 

1 Helarsarbetskraft för vilka medel beräknats under anslaget E 1. 
2 lnkl. medel för hälsoupplysning. 

Beräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 4 955 006! 
(+1143000) 

+ 2 727 000 

5 000 
(- 5 000) 

+ 1 000 
+ 1 000 

+ 7 679 000 

+ 480 000 

1 000 

1 000 

+ 478 000 

+ 7 201 000 
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Föredragandens ÖYen·äganden 

I regeringens skrivelse till riksdagen (1985/86:165) om den offentliga 
sektorns förnyelse anges att regeringen på ett mer aktivt sätt än tidigare bör 
ta ställning till myndigheternas vcrksamhetsinriktning samt att en mer 
genomgripande budgctprövning endast skall behöva ske vart tredje är. En 
försöksverksamhet har påbörjats för att vinna erfarenhet av ett system med 

treåriga budgetramar. Under budgetåret 1985/86 har sex myndigheter 
deltagit i försöksverksamheten. För att vinna ytterligare erfarenheter 

utvidgas forsöksverksamheten fr.o.m. budgetåret 1988/89 i vilken bl.a. 

socialstyrelsen skall deltaga. 
Riksdagen har tidigare beslutat (prop. 1984/85:100 bil. 7. SoU 15. 

rskr. 183) att medelsberäkningen för socialstyrelsen för budgetåren 1985/86-

1987188 skulle utgå tran ett huvudförslag som fördelades under perioden med 
en minskning med 5 lJ·i: under det sista budgetåret. Jag har i min 

medclsberäkning för budgetåret 1987/88 utgått från detta ställningstagande 
när det gäller såväl personal och omkostnader som lokaler. Full effekt av 

lokalkostnadsbesparingarna beräknas dock inträffa först budgetåret 1988/ 

89. 

Det sker snabba förändringar inom olika medicinska verksamhetsområ
den. Det blir nödvändigt att prioritera mellan olika medicinska åtgärder. Det 

är angeläget med en samordning av den högspecialiserade vården, så att 
resurserna utnyttjas effektivt och en god vård på lika villkor tillförsäkras 

olika åldersgrupper i befolkningen i alla delar i landet. Det är i det 
sammanhanget viktigt att en behovsmässigt icke motiverad utbyggnad av 
högspecialiserad vård förhindras. 

Socialstyrelsen skall utarbeta metoder och ta fram underlag för att kunna 

inrikta utvecklingen mot de hälsopolitiska och vårdpolitiskt prioriterade 
målen. Socialstyrelsen bedömer att resurser inom organisationen kan 
utnyttjas i viss utsträckning. Det saknas dock medel för bl.a. externa experter 
och viss projektanställd personal. Jag har under anslaget beräknat medel för 
utarbetande av planeringsunderlag på nationell nivå för högspecialiserad 
vård med sammanlagt 700 000 kr. 

Medel för socialstyrelsens hälsoupplysningsverksamhet har tidigare beräk
nats under anslaget E 16. Hälsoupplysning. Jag föreslår att en överföring 
sker av dessa medel till myndighetsanslaget fr.o.m. budgetåret 1987/88. 

Socialstyrelsens uppgifter inom h;1lsoupplysningen bör bl.a. vara att förmed

la kunskaper och erfarenheter till landstingen, kommunerna, folkrörelserna 

och organisationerna samt att stimulera insatser för att i högre grad nå de 

hälsopolitiska riskgrupperna. invandrare, äldre, ensamstående m.fl. 

Mot bakgrund av de av riksdagen fastställda riktlinjerna för hälso- och 

sjukvårdens utveckling (prop. 1934/85: 181. SoU 28, rskr. 400) bedömer jag 

att det föreslagna projektet om hälsofrågor i arbetslivet i samverkan med LO 

och Landstingsförbundet är särskilt angeläget. Syftet är att väcka engage

mang och delaktighet kring förhållanden som påverkar hälsan med utgångs

punkt från lokala erfarenheter och förutsättningar. Jag har beräknat medel 
för detta ändamål med 700 000 kr. under anslaget. 

Även medel för tidskriften Vigör har överflyttats till detta anslag. 
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Kostnader för framställningen av publikationer samt kostnader för 
godkännande av tandtekniska laboratorier bruttoredovisas fr.o.m. budget
året 1987/88. Intäkterna från de tandtekniska laboratorierna kommer att 

redovisas på statsbudgetens inkomstsid~i under rubriken 2600 Försäljnings
inkomstcr. 

Inkomster och utgifter i samband med socialstyrelsens service till hälso
och sjukvårdens ansvarsnämnd. barnmiljörådet och statens nämnd för 

internationella adoptionsfrågor (~IA) kommer att redovisas som en tusen
kronorspost under anslagets utgiftssida. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 156 830 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialstyrelsen för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 156 830 000 kr. 

E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m. 

1985/86 Utgift 0 
1986/87 Anslag 1 000 
1987/88 Förslag 1 000 

En farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad 
hos socialstyrelsen. Varje registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlö
pande kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen 
finns en särskild läkemedelsavdclning (SLA) som svarar för granskning och 
analys av läkemedel m.m. Läkemedelsavdelningen utövar också kontroll av 
fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsiindamål. radio
aktiva läkemedel, naturmedel. diabetestest, allergen produkter, vissa foder
medel m.m. 

Läkemedelsavdelningen är lokaliserad till Uppsala. Vid avdelningen fanns 
den 1 juli 1986 ca 150 tjänster. 

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med 
avgifter. 

Verksamheten omfattar följande tre huvudprogram. 

Program 1. Läkemedel före registrering 

Programmet omfattar de verksamheter som ligger före en registrering av en 
farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. Häri ingår arbetet med 
ansökningar om förskrivning av preparat på licens. ansökningar om klinisk 
prövning av läkemedel, arbetet med registrering av farmacevtisk eller 
radiofarmacevtisk specialitet och godkännande av ny indikation för sådan 
farmacevtisk specialitet som redan har registrerats för viss indikation. 
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Program 2. Läkemedel i användning 

Programmet omfattar arbetet m1!d kontroll av registrerad farmacevtisk eller 
radiofarmacevtisk specialitet. Kontrollen sker utifrån medicinska, biologiska 
och farmacevtiska krav. 1 programmet ingår vidare den inspektionsverksam
het som omfattar bl.a. tillverkare. partihandel och apotek. Programmet 
innesluter även biverkningskontroll, tillsynsverksamhet samt konsumtions

studier och de informationsinsatser som i första hand riktar sig till 
sjukhuspersonal och farmacevter. 

Program 3. Kontroll a1· andra produkter än läkemedel 

Programmet omfattar kontroll av andra produkter än läkemedel såsom 
fabrikssteriliserade engångsartiklar för sjuk- och hälsovård, naturmedel, 

naturmedel för injektion, preventivmedel samt diabetestester. 

Socialstyrelsen 

För budgetåret 1987/88 begär styrelsen en ekonomisk ram om 64 469 000 kr. 
Av detta belopp är 4 033 000 kr. pris- och löneomräkning. I detta har 
socialstyrelsen redovisat ett förslag om utökad verksamhet med ca 
4,3 milj. kr. Av beloppet skall 1,7 milj. kr. användas för kontroll av 
kosmetiska och hygieniska pre·parat. För angelägna undersökningar av 
läkemedel, som inte kan finansieras på annat håll, begär styrelsen 
1,2 milj. kr. Vidare skall ca 0,8 milj. kr. gå till förstärkta resurser för kliniska 
läkemedelsprövningar samt 0,7 milj. kr. för fördyrade driftkostnader. 

Föredraganden 

1983 års läkemedelsutredning (S 1983:04) har bl.a. till uppgift att överväga 
åtgärder för att registreringen av nya läkemedel skall bli så snabb som möjligt 
utan att säkerhetskraven eftersätts. Resultatet av utredningens arbete väntas 
föreligga våren 1987. I avvaktan på utredningens resultat räknar jag för 
budgetåret 1987/88 med en verksamhet av ungefär samma omfattning som 
under innevarande budgetår. Prioriterade områden för avdelningens verk
samhet bör främst vara registrering av läkemedel med högt medicinskt och 
samhällsekonomiskt värde samt efterkontroll av redan registrerade läkeme

del. 
Socialstyrelsen har under år 1986 redovisat förslag hur kontrollen av 

kosmetiska och hygieniska medel bör utövas. Förslaget har remissbehandlats 

och övervägs nu inom regeringskansliet bl.a. för att få till stånd en 

harmonisering av sådana bestämmelser inom de nordiska länderna, men 

även inom EG. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig kontroll av läkemedel m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E 3. Statens rättskemiska lahoratorium 

1985/86 
1986/87 
J 987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

21 010 038 
23 283 000 
23 636 000 

Statens rättskemiska lahoratorium (SRL) har till uppgift att utföra 

undersökningar av rättskemisk och blodgruppsscrologisk art samt att bedriva 
annan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte. Labo
ratoriet är uppdelat pa en toxikologisk-kemisk och en blodgruppsserologisk 

avdelning. 

Socialstyrelsen 

Antalet analyser vid den toxikologisk-kemiska avdelningen har ökat under 

det senaste aret. Ökningen beror främst på intensifierad kontroll vid landets 

kriminalvardsanstalter av interners narkotikamissbruk. Antalet ärenden vid 

alkohols~ktionen har däremot minskat något. 

Vid den blodgruppsserologiska avdelningen har både antalet fadcrskaps
ärenden för basundersökning och antalet utvidgade rättsgenetiska undersök

ningar varit nästan oförändrat. De kliniska utredningarna har ökat starkt 
under de senaste två åren. De omfattar bl.a. vissa medicinska utredningar 

inför transplantationer. 
Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en reduktion med 

466 000 kr. 
2. Medel för miljöförbättrande åtgärder bör anvisas utöver huvudförslaget 

(156 000 kr.). 
3. Medel bör anvisas för bidrag till finansiering av centrum för forensisk 

vetenskap vid universitetet i Linköping (100 000 kr.). 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Uppdragsverksamhet 

Summa 

Inkomster vid laboratoriet som redovisas 
på budgetens inkomstsida 

l Hclårsarhetskraft. 

Föredragandens öven·äganden 

1986/87 

831 

19 202 000 
(14 675 000) 

4 080 000 
1 000 

23 283 000 

10 500 000 

Beräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 311 000 
( + 241 000) 
+ 42 000 

+ 353 000 

För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats enligt 

ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Med hänvisning till 
sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp med 23 636 000 kr. Av 
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anslaget avser 40 000 kr. medel för finansiering av centrum för forensisk 
vetenskap vid universitetet i Linköping. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens rättskemiska lahoratorium för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av '.D 636 000 kr. 

E 4. Statens rättsläkarstationer 

1985186 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2-l 872 310 
2-l 806 000 
26 997 000 

Statens riittsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedi
cinska undersökningar av olika slag säsom obduktioner, undersökningar av 
misshandlade eller för brott mi~stänkta personer samt lahoratorieundersök
ningar. Rättsläkarstationerna är underställda socialstyrelsen. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Linköping. Lund, Göte
borg och Umeå. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning hl.a. följande: 
1. Med hänsyn till rättsmedicinens karaktär - framför allt att verksamhe

ten styrs av förrättningar begiirda av andra myndigheter - finns ingen 
möjlighet att uppfylla kravet på en minskning av anslaget med 2 % årligen för 
statens rättsläkarstationer. Huvudförslaget bör därför ej genomföras 
( + 502 000 kr.). 

2. För att säkerställa rekryteringen av läkare till den rättsmedicinska 
specialiteten äskas medel för tvit s.k. FY-block ( + 340 000 kr.) 

3. Två tjänster som överläkare - tillika biträdande föreståndare - bör 
inrättas under förutsättning att två biträdande överläkartjänster hålls 
vakanta ( + 125 000 kr.). 

4. Med hänvisning till arbetsbelastningen vid rättsläkarstationerna hem

ställer styrelsen om medel för en halv kansliskrivare/assistentjänst samt 
medel för en och en halv r1~dan inrättad kansliskrivare/assistentjänst 

( + 236 000 kr.). 
5. Vikariatsmedel för kanslipersonal och obduktionsassistenter 

( +. 100 000 kr.). 

6. För ökade kostnader för förbrukningsartiklar i samband med undersök
ning av misstänkta AIDS-fall ~iskas tillägg på anslagsposten Förvaltnings
kostnader ( + 100 000 kr.). 

7. Medel bör avsättas för inköp och underhåll av utsliten apparatur 
( + 600 000 kr.). 

8. Medel bör avsättas för inredning och utrustning av rättsläkarstationerna 
i Uppsala och Umeå när dessa renoveras. ( + 2 800 000 kr.). 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Ersättning enligt vissa 
avtal, förslagsvis 

Engangsanvisning 
Till regeringens disposition 

Summa 

1 Hclårsarbctskraft. 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

701 

18 473 000 
(15 577 000) 

4 782 000 

1 291 000 
260 000 

24 806 000 

Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

+ 343 000 
(+ 205 000) 
+ 1108 000 

- 260 000 
+ I 000 000 

+ 2 191 000 

För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats enligt 
ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. I avvaktan på att 
ställning har tagits till förslag från RRK-utredningen bör undantag från 
huvudförslaget ej medges. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 
med 26 997 000 kr. Av detta belopp har 1 000 000 kr. reserverats för 
regeringens disposition för inredning och utrustning i samband med en 
eventuell ombyggnad av rättsläkarstationer. Under Förvaltningskostnader 
har 100 000 kr. beräknats för ökade kostnader i samband med undersökning
ar av misstänkta AIDS-fall. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 997 000 kr. 

E 5. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

77 652 116 
84 770 000 
81527000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 
kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra 
rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar av häktade och 
icke häktade personer misstänkta för brott enligt den s.k. personundersök
ningslagen (1964:542). Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forsk
ning och utbildning. 

Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har socialstyrelsen som 
chefsmyndighet. 

Rättspsykiatriska stationer finns i Linköping, Örebro och Umeå. Rätts-
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psykiatriska kliniker finns i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 
Stationen i Örebro avses avvecklas under år I 987. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

I. Styrelsen föreslår att ytterligare huvudalternativ inte skall belasta 

verksamheten under de år som kvarstår av statligt huvudmannaskap. 
2. Inkomsterna från försäljning av terapialster beräknas för budgetåret 

1987 /88 till 55 000 kr. 

Personal 

Anslag 
U1gif1er 
Förvaltningsk9stnader 

(därav lönckostnadcr1
) 

Lokalkostnader 
Ersättning en!. vissa avtal 

Summa utgifter 

Inkomster 
Uppbördsmedel 

Nettoutgifter 

1 Exkl löner till städpcrsonal 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

296 

60 251 000 
(51 531 000) 
12 574 ooci 
12 000 000 

84 825 000 

55 000 

84 770 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 2 587 000 
( + 2 208 000) 

- 1830000 
- 4 000 000 

- 3 243 000 

- 3 243 000 

En särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat ett planeringsun
derlag, ''Förslag till rättspsykiatrisk regionvard", som år 1981 överlämnats 

till socialdepartementet. En av huvudpunkterna i förslaget är att ansvaret för 
rättspsykiatriska undersökningar samordnas med vårdansvaret för motsva
rande patientkategorier inom allmänpsykiatrin. Enligt förslaget kan vård
platserna på ett helt annat sätt än f.n. flexibelt användas för såväl 
undersökningar som vård. Därig:enom ökar kapaciteten väsentligt inom 
rättspsykiatrin. Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Ställning till förslaget kommer att tas i samband med den prövning av 

socialberedningens förslag i betänkandet (SOU 1984:64) Psykiatrin, tvånget 

och rättssäkerheten som avses ske under år 1987, då proposition med förslag 
till ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård avses föreläggas riksdagen. 

Regeringen har i februari 1985 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 

- under förutsättning av godtagbara ekonomiska villkor - träffa avtal med 

berörda landstingskommuner och Göteborgs kommun om överförande av 
huvudmannaskapet för den rättspsykiatriska verksamheten. 

Avtal mellan statens förhandlingsnämnd och Göteborgs kommun om 
upplåtelse av vissa vårdavdelningar m.m. vid statens rättspsykiatriska klinik i 

Göteborg har träffats 1986-02-21. Regeringen godkände avtalet 1986-05-22. 

Avtalet innebär att staten upplåter två vårdavdelningar jämte gemensamma 
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lokaler för sluten psykiatrisk vård. Enligt avtalet tillhandahåller staten 

personal för vårdavdelningarna och viss med den rättspsykiatriska kliniken 

gemensam personal enligt särskild förteckning. Kommunen anställer därut

över läkare, som är medicinskt ledningsansvarig för den sjukvårdande 

verksamheten och eventuellt övrig personal för verksamheten. Kommunen 
erlägger ersättning till staten för statens prestationer enligt avtalet med 
5 925 000 kr. per år i kostnadsläget i januari 1986. 

I anslutning till föregående års budgetproposition beslutades att huvud

förslaget (- 5 %) skulle få genomföras i sin helhet budgetåret 1987/88. Med 
avtalet mellan staten och Göteborgs kommun tillförsäkras staten inkomster 
som kan utnyttjas för annat ändam:'il och som överstiger huvudalternativets 

femprocentiga minskning av utgifterna för hudgctaret 1987 /88. Genom 

avtalet är huvudalternativet för treårsperioden 1985/86-1987/88 genom

fört. 
Under en följd av är har den rättspsykiatriska undersökningsverksamhe

ten besvärats av köer. Både väntetider. bl.a. i häkte. och undersökningstider 

har varit oacceptabelt långa. Många undersökningar har inte kunnat 

genomföras inom den lagstadgade undersökningstiden om sex veckor. 

Genom de förändringar i organisation och lagstiftning som avses 
presenteras för riksdagen under år 1987 skapas förbättrade förutsättningar 

för att långsiktigt lösa de problem som givit upphov till köerna. Den 
nuvarande situationen kan dock inte accepteras och under den period som 
kvarstår av oförändrad organisation och lagstiftning måste åtgärder vid
tas. 

Mot denna bakgrund har socialstyrelsen erhållit i uppdrag att redovisa ett 
program för ytterligare åtgärder som skall genomföras under år 1987. 
Programmet innefattar bl.a. en förstärkning av ledningsfunktionen vid 
Stockholmskliniken samt åtgärder för förbättrad organisation och teamar

bete vid klinikerna. Vidare pågår införandet av ett budgeteringssystem som 
syftar till att stimulera klinikerna till att öka antalet undersökningar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
81 527 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1987 /88 

anvisa ett förslagsanslag av 81 527 000 kr. 

E 6. Statens miljömedicinska laboratorium 

1985186 Utgift 21 512 814 
1986/87 Anslag 20 021 000 
1987/88 Förslag 20 506 000 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) har till uppgift att inom den 

fysikaliska och kemiska miljömedicinen samt hälsoskyddet hedriva långsik
tig forskning samt undersöknings-. utrednings- och utbildningsvcrksamhct. 

Lahoratoriet medverkar i det internationella hälsovård~arbetet, främst inom 
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WHO:s miljömedicinska program. SML tar bland annat fram vetenskapligt 
kunskapsunderlag för socialstyrc:lsens och naturvårdsverkets övergripande 
tillsynsuppgifter. Av särskild betydelse är därvid bevakningen av miljöut
veckling och hälsotrender samt den medicinska bedömningen av miljöfarliga 
ämnen. Socialstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. En rådgivande 
nämnd med företrädare för huvudintressenterna är knuten till laboratoriet 
och skall medverka i planeringen av verksamheten. Verksamheten bedrivs i 
nära anknytning till Karolinska institutet (Kl). 

Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin ansla.gsframställning bl.a. följande: 
I. Huvudförslaget genomförs under en treårsperiod med 2 % budgetåret 

1985/86 och 0 resp. 3 % under de två påföljande budgetåren. Det möjliggörs 
genom omprioriteringar och förbättrad verksamhetsplanering. För budget
året 1987/88 blir således besparingen 3 % inom huvudförslagets ram. 

2. Basal forskningsutrustning är en förutsättning för att laboratoriet skall 
kunna bedriva verksamheten. Föråldrad och försliten utrustning behöver 
ersättas. Uppdragsverksamheten innebär ökade krav på modern och adekvat 
utrustning ( +2 747 000 kr.). 

1986/87 Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

Personal 94 

Anslag 
Förvaltningskostnader 16 27'2 000 + 38 000 

(därav lönekostnader) (13 357 000) (+ 38 000) 
Lokalkostnader 3 448 000 + 447 000 
Uppdragsverksamhet 1 000 
Utrustning 300 000 

Summa 20 021 000 + 485 000 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har den 26 september 1985 uppdragit åt statskontoret att se över 

organisationen för statens miljömedicinska laboratorium. Översynen (Stats
kontoret 1986:24) har redovisats till regeringen. Förslagen prövas f.n. 

Jag beräknar 300 000 kr. för utrustning. 
För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats 

enligt ett treårigt huvudförslag som innebär en real minskning av utgifterna 
om 5 %, vilket genomförs med 3 % för det sista budgetåret 1987/88. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

20 506 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stalens miljömedicinska /abora/Orium för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 20 506 000 kr. 

E 7. Statens giftinformationsccntral 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 238 211 
5 405 000 
5 486 000 

Statens giftinformationscentral (GIC) svarar för information i akuta 

förgiftningssituationer till allmänheten och till läkare. Upplysningarna 
lämnas på grundval av insamlad och bearbetad information om ämnens 

giftiga egenskaper. GIC betjänar hela landet. De flesta förfrågningarna 
kommer från allmänheten. Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock i besva
randet av kvalificerade medicinska frågeställningar från läkare. GIC deltar 
också i förebyggande arbete, undervisning och forskning. 

Socialstyrelsen är chefsmyndighet för GIC, som förestås av en överläka
re. 

Giftinformationscentralens arbetsuppgifter och organisation framgår av 

förordningen (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscent

ral. 
Enligt avtal med Stockholms läns landstingskommun (SLL) har staten 

t.o.m. år 1984 fått utan ersättning till SLL för någon kapitaltjänstkostnad 

utnyttja lokaler för GIC på Karolinska sjukhusets område. SLL svarar för 

fastighetsdrift m.m. Förhandlingar sker med SLL om vad som skall gälla 
fr.o.m. år 1985. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Huvudförslag - 106 000 kr. Förslaget har beräknats genom att 2 % 

frändragits. Socialstyrelsen hemställer emellertid om undantag från huvud
förslaget eftersom det rör sig om en relativt liten myndighet som har 

svårigheter att göra en reduktion av medelsbehovet utan att verksamheten 
blir påtagligt lidande. I det beräknade medelsbehovet för nästa budgetår har 
dock en minskning med 2 % skett beträffande vissa förvaltningskostnader 
(-6 000 kr.). 

2. GIC har två läkare. Tre läkare erfordras emellertid för bak joursarbetet. 
Även den ökade arbetsvolymen motiverar ännu en läkartjänst. En nödvän

dig ändring av den inre organisationen för att få balans mellan bakgrundsar
betet och rådgivningsverksamheten förutsätter att GIC tillförs ytterligare tre 
apotekartjänster ( + 1 064 000 kr.). 

3. Med hänsyn till kostnadsutfallet under budgetåret 1985/86 föreslås att 
medlen till löner räknas upp med 851 000 kr. och expenser med 151 000 kr. 
Hanteringen av informationskartoteket bör rationaliseras genom användan

de av ADB-teknik. För genomförandet erfordras en engångsanvisning för 
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lönekostnader med 506 000 kr. Kostnaden för ADB-systemet beräknas bli Prop. 1986/87: 100 
187 000 kr., avseende datautrustning och utveckling av systemet. Medel till Bil. 7 
denna kostnad söks hos statskontoret. 

Sammanlagt begärs att 1 508 000 kr. anvisas under förevarande anslag till 
nämnda ändamål. 

4. Avtal med SLL om hyreskostnaderna för tiden efter ar l984 föreligger 
ännu inte. 

5. GIC:s informationsbank expanderar. Ett större arkivskåp för lagerhåll
ning av litteraturdokument bör anskaffas (lllO 000 kr.). 

1986/87 Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

Personal 17 Ii2 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 5 133 000 + 173 000 

(därav lönekostnader) (4 649 000) ( + 165 000) 
Hvreskostnader 172 000 + 8 000 
E~gångsanvisning 100 000 - 100 000 

(utrustning, ADB) 

Summa 5 405 000 + 81 000 

Föredragandens överväganden 

Statskontoret har redovisat resultatet av en organisationsöversyn med 

anledning av regeringens uppdrag åt statskontoret att i samråd med 
socialstyrelsen se över GJC:s organisation (Statskontorets rapport 1983:54). 

Statskontoret har framhållit att den dominerande delen av GIC:s verksamhet 
är en del av samhällets hälso- och sjukvårdssystem. 

Regeringen har uppdragit åt statens förhandlingsnämnd dels att förhandla 
med berörda sjukvårdshuvudmiin om deras deltagande i kostnaderna för 
verksamheten vid GIC, dels att förhandla om ett landstingskommunalt 
huvudmannaskap för GIC. 

I avvaktan på resultatet av förhandlingarna utgår jag från den mcdelsram, 
som f.n. står till centralens förfogande. Med hänsyn till de skäl som 
socialstyrelsen anfört bör GIC undantas för budgetåret 1987/88 från 

tillämpningen av huvudförslaget. Undantaget från huvudalternativet finan

sieras genom omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 486 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen fön!slår riksdagen 

att till Statens giftinformarionscentral för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av 5 486 000 kr. 
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E 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 779 372 
4 558 000 
4 851 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 (prop. 

1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr. 1979/80:130). Nämnden har till uppgift 

att pröva frågor om disciplinansvar och om behörighet för hälso- och 

sjukvårdspersonal m.m. enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 

sjukvårdspersonalen m.fl. Nämnden består av ordförande och åtta andra 

ledamöter. Nämndens kansli förestås av en kanslichef. 
Nämndens arbetsuppgifter och organisation framgår av lagen samt av 

förordningen (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvars

nämnd. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sin anslagsframställning 

bl.a. följande: 
1. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en reduktion av anslaget med 

totalt 153 000 kr. under budgetåren 1987 /88, 1988/89 och 1989/90. Besparing

en kan göras med 20 000 kr, 67 000 kr. och 66 000 kr. under resp. budgetår. 

En konsekvens av huvudförslaget blir emellertid enligt nämnden att en tjänst 

vid nämndens kansli måste dras in. Det medför i sin tur längre handläggnings
tider och ökade ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden för 

ett ärende uppgår f.n. till fjorton och en halv månader. 
2. Nämnden yrkar medel för inrättande av fem tjänster, nämligen två 

handläggartjänster, två assistentjänster och en vaktmästartjänst. För att 

hålla balansen oförändrad på det antal, som förväntas föreligga vid ingången 
till budgetåret 1987/88, nämligen 1 600 ärenden, behöver antalet handlägga
re och assistenter egentligen öka med 5 heltidsanställda personer. Nämndens 
arbete försvåras av att en vaktmästare saknas ( + 764 000 kr.). 

3. Nämnden begär en uppräkning av anslaget med sammanlagt 347 000 kr. 
för ökade kostnader för vikarier, utbildning av personalen och resor m.m. 

4. Sedan en marknadsundersökning visat att ca 1 000 exemplar av 
publikationen "Referat av Ansvarsnämndens beslut" skulle kunna säljas, 
påbörjade nämnden utgivandet i mars 1984. I slutet av augusti 1986 fanns 266 
prenumerationer. Under budgetåret 1985/86 var utgifterna för publikationen 
ca 128 000 kr. och inkomsterna ca 21 000 kr. För att trygga utgivningen 
föreslås att 120 000 kr. beräknas att avräknas mot nämndens inkomster för 

publikationen ( + 119 000 kr.). 

1986/87 Beräknad 
ändring 1986/88 

Föredraganden 

Personal 14 + I 

Anslag 
Förvaltningskostnader 4 035 000 + 366 000 

(därav lönekostnader) (3 062 000) ( + 331 000) 
Lokalkostnader 522 000 - 72 000 
Referat av ansvarsnämndcns beslut I 000 1 000 

Summa 4 558 000 + 293 000 
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Föredragandens överväganden 

Eftersom det inte visat sig möjligt att ekonomiskt trygga utgivningen av 
publikationen Referat av Ansvarsnämndens beslut bör den upphöra. 

Myndigheten har hemställt om undantag från huvudförslaget. Med hänsyn 
till de skäl som myndigheten har anfört bör hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd undantas för budgetåret 1987 /88 från tillämpningen av 
huvudförslaget. Jag beräknar vidare medel till inrättande av ännu en 
handläggartjänst vid nämnden. Finansieringen av undantaget från huvudal

ternativet och resursförstärkningen sker genom omprioritering av anslags
medel inom huvudtiteln. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 4 851 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hälso- och sjukvårdens ansvars nämnd för budgetåret 1987 /88 

anvisa ett förslagsanslag av 4 851 000 kr. 

E 9. WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkning
ar. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1436724 
1574000 
1709000 

Från anslaget bekostas driften av de operativa delarna av verksamheten 
vid världshälsoorganisationens enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO 
Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den 1 januari 1978 har förts över till 
Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Centre. Verksamheten 
bedrivs i stiftelseform. 

Styrelsen för stiftelsen 

Verksamhetens omfattning har volymmässigt ökat under budgetåret 1985/86 

och ca 60 000 biverkningsrapporter har bearbetats. Databasen innehöll den 

30 juni 1986 ca 450 000 rapporter med medicinsk information rörande 

iakttagna läkemedelsbiverkningar. 
Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Den successiva volymökningen vid enheten kan inte mötas med 

nedskärningar. Det föreskrivna huvudförslaget bör därför inte tillämpas. 
Vissa utökade resurser erfordras. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. +95 000 kr. 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönckustnadcr) 

Lukalkostnader 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

5 

I 466 000 
( 852 000) 

108 uuo 
l 574 000 

Beräknad 
~indring 1987/88 

Föredraganden 

+ 128 ll(l(I 
(+ 48 ()()()) 
+ 7 ()()() 

+ 135 000 

Myndigheten har hemställt om undantag från huvudförslaget. Med hänsyn 

till de skäl som myndigheten har anfört bör WHO-enheten undantas för 

budgetåret 1987/88 från tilliimpningen av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 709 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till WHO-enhetenför rapportering av läkemedels bi verkningar för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 1709000 kr. 

E 10. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 469 526 
3 133 000 
3 215 000 

Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) har till uppgift att 

utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer. 

riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad forsk

ning samt utbildning, dokumentation och information. 
Institutet leds av en föreståndare under en styrelse med representanter för 

huvudavnämarna av institutets tjänster. 

Institutets arbetsuppgifter och organisation regleras i förordningen 

(1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedi

cin. 

Statens institut för psykosocial miljömedicin 

Institutet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Huvudförslaget innebär en reduktion med 64 000 kr. Institutet bedömer 

att denna besparing inte kan genomföras, om institutet skall kunna bedriva 

sin verksamhet enligt de intentioner som förelåg vid institutets inrättande. 

2. För en tjänst som assistent/sekreterare begärs en ökning av lönemedlen 

med 130 000 kr. 

3. Medel bör anvisas för inköp av grundläggande fysiologisk laboratorieut-

6 Riksdagen }')86187. I sam/. Nr 100 
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rustning (500 000 kr.). Utrustningen avses användas för fältstudier av 
individer i deras naturliga hem- och arbetsmiljö. 

Personal 

Anslag 
Förvaitningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

Föredra~andensöverväganden 

1986/87 

8 

2 408 000 
( 1 857 UOOJ 

469 000 
256 (){)() 

3 133 000 

Beräknad 
ändring J l)87i88 

Föredraganden 

+ 182 ()(1(1 

(+ 160 000) 
+ 15611\~) 
- 256 noo 
+ 82 000 

Jag anser att det är angeläget att IPM:s verksamhet kan bedrivas sa effektivt 
som möjligt inom de ramar som riksdagen angav vid institutets tillkomst. 
Myndigheten har hemställt om undantag från huvudförslaget. Med hänsyn 
till de skäl härför som myndigheten anfört bör enligt min mening statens 
institut för psykosocial miljömedicin budgetåret 1987/88 undantas från 
tillämpningen av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 215 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3 215 000 kr. 

Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialstyrel
sen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 
huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer bakteriologiska pre
parat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksam

heten är upprätthållandet av civil och militär beredskap mot epidemier. 
SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laboratoriet 

är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdelningen, 

virologiska avdelningen. immunologiska avdelningen, produktionsavdel
ningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska avdel
ningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion är 
direkt underställd föreståndaren. 

Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av instruktionen 

(1965:786) för statens bakteriologiska laboratorium (senast ändrad 
1979:322). 
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Program 

SBL har sedan budget[m:l 1970171 tillämpat programbudgekring. Följande 

programindelning giillcr. 
J. Programmet Diagnostiska 1111tfersii/.:.11ingar omfattar diagnostiska under

sökningar av prov fran m~inniska samt från liikemedel, livsmedel, vatten eller 
annat material. 

2. Programmet Prepararförsörjning innefattar tillhandahållande av bakte
riologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m.fl.) och vissa hjälppro

dukter för laboratoriearhete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår iiven leveranser till civila och militära hercdskapsla
ger. 

3. Programmet Cemra/laborarorieuppgifter omfattar funktioner för 

bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemis

ka. I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser; s.k. 

fagtypningar för att spåra smittkällor: introduktion, standardisering och 

utprovning av nya metoder; framställning och standardisering av laboratorie
reagens; konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av 

diagnostiska undersökningar och för avancerad fortbildning. Programmet 
omfattar även vattenundersökningar, sterilitetsundersökningar av medicin
ska engångsartiklar, internationell referensverksamhet samt resurser för 
bekämpning av sjukhusinfektioner och cancerimmunologisk verksamhet. 

Centrallaboratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktigaste funk
tion, nämligen att bekämpa infektionssjukdomar, speciellt epidemiska, och 
att hålla beredskap mot dessa sjukdomar. Uppgifterna är också basen för 
SBL:s funktion som fackinstans till departement och socialstyrelsen i 

epidemiska och mikrobiologiska frågor. 
4. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska metoder och tillverkning av vacciner av betydelse för totalför
svaret. 

5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av epide
miläget i Sverige och utomlands, informations- och rådgivningsverksamhet 
av olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 
epidemier samt undersökningar för att följa befolkningens immunitet mot 
vissa sjukdomar. 

6. Programmet Service till lllomstående omfattar service till karolinska 
institutets institution för virologi vad avser lokaler, substrat, diskgods, djur 
m.m. Vidare innefattar programmet leverans av värme och varmvatten till 
polishögskolan i Solna och viss destruktion av avfall åt externa kunder. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom programmet Diagnostiska 
undersökningar tar bl.a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för 
identifiering av infektionssjukdomar. Det syftar också till att öka kunskapen 
om infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. Forsknings- och utveck

lingsarbetet omfattar även bl.a. omriidena tumörvirologi, antibiotika och 
utveckling av snabba och arbetsbesparande testmetodcr samt immunologis
ka reaktioner vid bindvävssjukdomar (reumatiska sjukdomar m.fl.), Iever
sjukdomar och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Prcparatförsörjning syftar forsknings- och 
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utvecklingsverksamheten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsorti
ment samt till utveckling av nya produkter. 

Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 
E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 
E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 
E 13. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksam-

het 
E 14. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 
E 16. Epidemiberedskap m.m. (Vissa anslagsposter) 
SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser 

inom den sjukdomsförebyggande verksamheten. 
E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m. (för viss kontroll av fabrikssterili

serade engångsartiklar) 
E 20. Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvården i 

krig 
E 21. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 
Anslaget Uppdragsverksamhf:t är ett förslagsanslag som tas upp med ett 

formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 
för programmen 1, 2 och 6 och till viss del även program 3. Anslaget får i 
princip inte belastas. Regeringen har dock medgivit att anslaget får belastas 
med merkostnader för löner till arbetshandikappade. För att lösa tillfälliga 
eller säsongsmässiga likviditetsp:roblem för uppdragsverksamheten samt för 
att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL en rörlig 
kredit i riksgäldskontoret på 18 milj. kr. 

E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverk
samhet 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 333 385 
1000 
1000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 
preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 
landsting samt viss export av preparat. För undersökningar och preparat 
uppbär SBL ersättning enligt en taxa som SBL fastställer efter samråd med 
riksrevisionsverket i fråga om grunderna för taxan. Verksamheten inom de 
program, som ingår i uppdragsverksamheten, skall enligt regeringens beslut 
uppvisa full kostnadstäckning. SBL skall vidare enligt regeringens beslut per 
program föreslå regeringen hur överskott skall disponeras eller hur under
skott skall åtgärdas. 
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SBL 

Program J. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar. 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 
Utfall Utfall Budget Budget 

Bakteriologisk diagnostik 197 000 135 400 99 600 101 400 
Virologisk diagnostik 50 ()()() 53 800 41 400 37 700 
Immunologisk diagnostik 46 000 49 300 50 000 28 300 
Parasitologisk diagnostik 21 000 19 400 18 200 18 400 

Summa 314 000 257 900 209 200 185 800 

SBL:s bakteriologiska diagnostik har minskat kraftigt under den senaste 
llkirsperioden. Samtidigt har undersökningarna blivit mer arbetskrävande. 
Uppdragsverksamheten är inte reglerad i avtal. Stockholms läns landsting 
har beslutat att utföra så gott som all mikrobiologisk rutindiagnostik -
bortsett från de s.k. riksproven- vid sina egna laboratorier, vilket medför en 
minskning för SBL med närmare 130 000 prov. Genom personalminskningar 
och andra rationaliseringar motverkar SBL de ekonomiska effekterna av den 
minskade uppdragsvolymen. 

Förändringar i sjukdomspanoramat ställer krav på rikstäckande insatser. 
Som ett exempel nämns att SBL tillsammans med socialstyrelsen har 
utarbetat ett program för bekämpning av infektionssjukdomen AIDS, som 
innefattar dels laboratorieundersökningar av förekomsten av s.k. HIV 
antikroppar hos personer som kan ha utsatts för smitta, dels information och 
epidemiologiska åtgärder. En expertstab finns upprättad hos SBL. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 
sjukvården med erforderliga vacciner och immun globuliner. Export sker 
också till främst övriga nordiska länder. SBL har år 1981 träffat licensavtal 
med ett amerikanskt läkemedelsbolag om framställning av ett vaccin mot 
mässling, påssjuka och röda hund. I avtalet ingår bl.a. att SBL har ensamrätt 
till försäljning av detta vaccin dels på den nordiska marknaden, dels till 
internationella hjälpprogram i svensk regi. SBL förbereder f.n. tillverkning 
av vaccinet. I avvaktan på att den egna tillverkningen kommer igång sker 
försäljning av vaccin som importeras i form av bulkvara. 

Hittillsvarande tillverkning av poliovaccin har krävt tillgång på apor. En 
modernare tillverkningsmetodik med cellkulturer är under utveckling. Den 
kommer att leda till ett kraftigt minskat behov av apor. Det nya poliovacci
net. som avses ersätta det nuvarande vaccinet år 1988, blir också renare och 

effektivare, vilket medför att färre injektioner behövs för vaccinations
skydd. 

SBL:s sortiment domineras av preparat som ingår i officiellt rekommende
rade och av samhället finansierade vaccinationsprogram. Under år 1981 
utökade socialstyrelsen det allmänna vaccinationsprogrammet med rekom
mendation om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund vid 1 112 
och 12 ars ålder. 
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SBL organiserar f.n. en klinisk prövning av ett japanskt kikhostevaccin. 

Prövningen, som beräknas bli avslutad år 1987, är en förutsiittning för att 
vaccinet skall kunna registreras och användas inom den svenska barnhälso

vården. 
SBL:s exportintäkter av vacciner under budgetåret 1985/86 uppgick till ca 

19 milj. kr. 

Taxepolitik 

Taxan fastställs av SBL efter samråd med riksrevisionsverket i fråga om 

grunderna för taxan. 
Vid taxans fastställande eftersträvas full kostnadstäckning för uppdrags

verksamheten inom resp. program. 

SBL:s taxa betraktas i viss utsträckning som normgivande för debitaing av 

bakteriologiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom 

landet. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL möjlighet att medge 
rabatter eller bonus för större kunder eller för kvantitativt betydelsefulla 

prov. 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen för program J.-6 (tkr). 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
Utfall Utfall Utfall 

i. Diagnosriska under-
sökningar 
Intäkter 52 308 56 746 60 916 59 973 
Kostnader 58 053 63 373 66 298 64 931 
Resultat - 5 745 - 6 627 - 5 382 - 4 958 

2. Prepararförsörjning 
Intäkter 94 984 95 180 115 088 115 393 
Kostnader 86 327 83 397 102 530 110 273 
Resultat ; 8 657 .11 783 .12 558 + 5 120 

3. Centrallaboracorie-
uppgifrer 
Intäkter 20 374 20 411 20 774 22 098 
Kostnader 20 374 20 411 20 774 22 098 
Resultat 0 0 0 0 

4. Försvarsmcdici11Sk l'erksamhet 
Intäkter 3 587 3684 3 828 4 002 
Kostnader 3 587 3 684 3 828 4 002 
Resultat 0 () () () 

5. Epidemiologisk l'erksamhet 
Intäkter 5 179 5 387 8 891 22 124 
Kostnader 5 179 5 387 8 891 22 124 
Resultat 0 () () () 

6. Sen-ice ril/ uromstående 
Intäkter 3 022 3 302 4 015 4 018 
Kostnad~r 3 029 3 318 4 074 4 028 
Resultat 7 16 59 JO 

Summa intäkter 179 454 184 710 213 512 227 608 

Summa kostnader 176 549 179 570 206 395 227 456 

Rörelseresultat + 2 905 + 5 140 + 7 117 152 

1983/8..\ 1984/85 1985/86 1986/87 

Personal 600 584 576 550 
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SBL:S målsättning är att ekonomisk balans skall uppnås i diagnostikpro

grammet fr.o.m. budgetaret 1988i89. Det erfordras dock en omställningstid 

t.o.m. budget[iret 1986/87. 

Föredragandens överväganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet giiller full kostnadstäckning för verksamhe

ten per enskilt program. Det åligger SBL enligt regeringens föreskrifter att 

per program föresb regeringen hur överskott skall disponeras eller hur 

underskott skall :itgärdas. SBL har redovisat att Stockholm läns landsting 

beslutat utföra sä gott som all mikrobiologisk rutindiagnostik vid sina egna 

laboratorier i stället för att som hittills anlita SBL. Detta leder till att volymen 

av debiterad diagnostik vid SBL beräknas minska från ca 314 000 undersök

ningar budgetiiret 1984/85 till ca 186 UOO budgetfm~t 1987 /88. Jag vill 

understryka att det ankommer pil styrelsen för Sl3L att vidta de åtgärder som 

behövs för att minska kostnaderna inom programmet diagnostiska under

sökningar i takt med intäktsbortfallet. 

Jag föresl[tr att anslaget tas upp med ett formellt belopp om 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stu1ens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 
för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: 
Centrallaboratorieuppgifter 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 594 OllO 
21286000 
21 694 ouu 

Detta anslag finansierar program 3. Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

SBL föreslår i sin anslagsframställning följande: 

1. SBL erinrar om att den generella nedskärningen enligt huvudförslaget 

vidtas under en trdrspcriod med 0 c;,;. under budgetåret 1986/87 samt med 2 

resp. 3 % under de två påföljande budgetåren. 

2. I och med att vissa diagnostikintäkter, som tidigare har finansierat 

basn:surser vid de diagnostiska avdelningarna. har fallit bort krävs ett 

tillskott av anslagsmcdcl för att SBL skall kunna bibehålla erforderlig 

kompetens för att kunna utföra riksfunktionerna och upprätthålla en 

tillräcklig forskningsniva. SBL föreslar att anslaget uppräknas med 

4 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget till 21 694 000 kr. Huvudförslaget genomförs med en 

total real minskning av utgifterna om 5 % med fördelningen 2 och 3 % för 

budgetåren 1987/88 resp. 1988/89. Jag har vid min beräkning tagit hänsyn till 
detta. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslar riksdagen 

att till Statens bakteriologiska lahoratoriwn: Centrallahoratorieupp

giftcr för budgetaret 1987188 anvisa ett förslagsanslag av 

21 694 ouo kr. 

E 13. Statens bakteriologiska laboratorium: 
Försvarsmedicinsk verksamhet 

Detta anslag finansierar program 4. Försvarsmedicinsk verksamhet. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag uppgett att han 

avser att under våren 1987 för-~slå regeringen att lägga fram proposition 

rörande inriktningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta 

utveckling. I samband därmed kommer anslagsfrågor av totalförsvarskarak

tär att tas upp till behandling. Jag föreslår att anslaget i avvaktan härpå förs 

upp med ett oförändrat anslag av 4 036 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

att. i avvaktan p[1 särskild proposition i ämnet. till Statens bakterio

logiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för budgetåret 

1987 /88 beräkna ett förslagsanslag av 4 036 000 kr. 

E 14. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

9 390 330 
4 190 000 
2 190 000 

Reservation 6 731 592 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 

detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 

överstigc:r 10 000 kr. och har en livslängd överstigande tre år. dels genom 

anlitandc av medel under resp. program för utrustningsobjekt, vars värde 

inte uppgar till nämnda belopp. Medel motsvarande: avskrivning och 

förräntning av utrustningskapitalet tas upp i SBL:s budget och inlevcreras till 

staten under inkomsttitel. 
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SBL 

SBL beräknar investeringsbehovet beträffande utrustning under budgetaret 

1987/88 till 4 873 OlJO kr. 

SRL:s langsiktiga kapacitet styrs i stor utsträckning av de resurser som 

ställs till förfogande för ny- och reinvestcring i utrustning. Bl.a. bestäms 

möjligheterna till en fortlöpande rationalisering av verksamheten i hög grad 

av tillgången på investeringsmedel till utrustning. 

1''öredragandens övenäganden 

Jag beräknar för budgetåret 1987/88 ett medelsbehov av 2 190 000 kr. för 

utrustningsanskaffning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgct

iuet 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 2 190 000 kr. 

E 15. Bidrag till hälsoupplysning 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 315 7681 

6 492 0001 

2 913 000 

Reservation 32 662 1 

1 Anslaget Hälsoupplysning, som även omfattat medel för socialstyrelsens hälsoupp
lysningsverksamhet samt utgivandet av tidskriften Vigör. 

Från förevarande anslag bekostas upplysningsverksamhet genom vissa 

organisationer, bl.a. Nationalföreningen för upplysning om tobakens skade

vcrkningar (NTS). Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) m.fl. 

Socialstyrelsen 

Av riksdagens beslut om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården framgår 

att hälsoupplysning har en central roll för förebyggande av ohälsa och 

befrämjande av god hälsa. Krav på samverkan mellan olika samhällssektorer 

framhålls starkt liksom krav på möjligheter för enskilda människor att delta 

aktivt i hälsoarbetet. Denna delaktighet kan till stor del ske genom 

folkrörelserna. 

Det förändrade synsättet är grunden för den svenska hälso- och sjukvårds

lagcn liksom för annan lagstiftning som berör socialsektorn. Systemet är 

emellertid trögrörligt och det krävs avsevärda insatser, inte minst för att 

förändra attityder och utveckla nya arbetsformer för att hälsopolitiken skall 

förverkligas. 

Hälsoupplysning är därför ett arbete på lång sikt och en stor del av 

socialstyrelsens hälsoupplysningsarbete bör utgöras av strategiska insatser. 

Samverkan med landsting, primiirkommuner, folkrörelser etc. är nödvändi-
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ga för att förbättra former och metoder för hälsoupplysning och för att man 
skall kunna utveckla hälsoarbetet på såväl regional som lokal nivå. 

Till de strategiska insatserna räknas opinionsbildning och upplysning 

riktad till olika samhällssektorer för att få till stånd åtgärder som kan 
underlätta människors eget val av hälsofrämjande levnadsvanor. 

Konkreta mål för hälsoupplysningen är bl.a. att 
- få till stånd rökfria miljöer 

- fä till stand bättre matvanor 
- öka människors fysiska aktivitet 

- minska antalet aborter 
- hegriinsa förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Dessa mäl har en direkt koppling till de hälsopolitiska handlingsprogram 
som socialstyrelsen har i uppgift att utarbeta. 

Styrelsen har - som nämnts under anslaget E 1. - i samarbete med 
Landstingsförbundet och LO utarbetat ett förslag till projekt om hälsofrågor 
i arbetslivet. 

För budgetåret 1987 /88 begär socialstyrelsen totalt 8 675 000 kr. varav 

4 346 000 kr. för styrelsens egen hälsoupplysningsverksamhet, 1 000 000 för 

ovan nämnda projekt och 3 328 000 kr. för bidrag till organisationer. 

I. Bidrag till orga
nisationer 

2. Socialstvrdscn för 
hälsoupplysning 

3. Vigör 

Summa 

Föredraganden 

1986187 

2 828 000 

3 663 000 
1 000 

6 492 000 

Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

+ 85 000 

-3 663 000 
I 000 

-3 579 000 

Regeringen har i propos1t10ncn (1984/85:181, SoU 28, rskr. 400) om 
utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården m.m. behandlat hälsoupplysning

en och dess roll i arbetet med att förebygga ohälsa och främja en god hälsa. 
Folkrörelser och organisationer har en viktig uppgift i hälsoupplysningen. 

Det är enligt min mening viktigt att se hälsoupplysningen som en del av ett 

folkbildningsarbete som syftar till att fördjupa befolkningens kunskaper om 

hälsorisker och bredda intresset för hälsofrämjande verksamhet. Det är 

därför av avgörande betydelse att samhällets insatser inom hälsoupplysning

en bedrivs i samarbete med folkrörelser och organisationer. 

Härigenom ökar förutsättningarna för en mer nyanserad debatt och 

opinionsbildning i hälsopolitiska frågor, som kan bli en viktig motvikt till den 

ur ett hälsopolitiskt perspektiv ofta ofullständiga och förenklade människo

syn som präglar vissa delar av t.ex. den kommersiella reklamen och 

massmediautbudet vars genomslagskraft är stor hos bl.a. barn och ung

dom. 

Jag har tidigare beräknat medel under detta anslag för socialstyrelsens 

hälsoupplysningsverksamhet och utgivandet av tidskriften Vigör. Från och 
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med budgetåret 1987/88 föreslår jag dock en överföring till anslaget E 1. 

Socialstyrdsen. under vilket anslag medel heriiknats iiven för dessa ~inda

m[1l. 

Med hänvisning till sammanst~illningen ber:iknar jag anslaget för niista 

hudgetär till 2 913 000 kr. Regeringen beslucardcer förslag av socialstyrelsen 

om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslagsposten 1. 

Bidrag till organisationer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresbr riksdagen 

att till Bidrag till hiilsnupplysning för budgetflfet 1987188 anvisa ett 

rcservationsanslag av 2 913 000 kr. 

E 16. Epidemihcredskap m.m. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

33 567 297 
17 049 000 
30 233 000 

Anslaget kan hetecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvården sävitt avser smittsamma sjukdomar. 

Fran anslaget utgiir ersättning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelserna i ämnet finns i kungörelsen (1956:296) 

om ersättning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 

(1956:293) om ersättning till smittbärare (ändrad senast 1983:1066). Från 

anslaget bekostas också planläggning av cpidcmiberedskap inom riket. 

medicinsk katastrofbcredskap m.m. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som 

bedrivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyrelsen och SBL m.n. 

Beräknat mcdclsbehov för verksamheten under budgetåret 1987/88 är 

följande. 

1. Socialstyre/sen 

Planläggning av epidemi beredskap inom riket, 

mcdieinsk katastrotlicrcdskap samt diverse 

kostnader, främst för epidemifön:hyggande 

iitgärder med avseende pa den internationella 

trafiken 

2. SBL 

Epidemiologisk verksamhet 

Civil beredskapslagring 

Epidemibcredskap för totalförsvaret 

275 000 

5 104 000 

250 000 

350 000 
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3. Socialdcparten1entet 
Åtg~irdcr frän SBL:s och social styrelsens sida 

för att begränsa spridningen av AIDS 18 000 000 

Summa 23 979 000 

1. Socialstyrelsen begär en uppräkning av anslaget för nästa hudgetår med 

51 000 kr. varav 9 000 kr. för pris·· och löneomräkning. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp

ning, rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att 

täcka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. 

Anslaget har under budgetåret 1985/86 belastats med vissa extraordinära 

utgifter till följd av insatser för att begränsa spridningen av sjukdomen 

AIDS. Sådana utgifter beräknas uppkomma även för de närmast följande 

budgetåren. Laboratoriet begär en uppräkning av anslagsposten till basorga

nisationen med 529 000 kr., varav 229 000 kr. för pris-och löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Spridningen av det virus. HIV, som kan framkalla sjukdomstillståndet 

AIDS, har alltsedan upptäckten av det i vårt land noga följts av socialstyrel

sen och SBL. För en närmare redovisning av de åtgärder som hittills vidtagits 

och planeras av de berörda myndigheterna och sjukvårdshuvudmännen m.fl. 

hänvisar jag till regeringens proposition 1985/86: 13 om ändring i smittskydds

lagen (1968:231) och proposition 1985/86:171 om särskilda medel för 

bekämpningen av AIDS. 

De extraordinära utgifter avseende SBL:s och socialstyrelsens insatser mot 

AIDS-epidemin som hittills belastat anslaget i form av överskridande 

föreslitr jag friin och med budgetåret 1987/88 bli reglerade under en särskild 

anslagspost. De bägge myndigheterna kan nu bättre överblicka situationen 

och ge underlag för beräkning av medelsbehovet. Jag räknar med en 

gemensam kostnadsram om 18 milj. kr. för SBL och socialstyrelsen avseende 

insatser för att bekämpa spridningen av AIDS under budgetaret 1987188. 
För budgetåret 1986/87 har under detta anslag beräknats 5 milj. kr. 

avseende särskilda forskningsbehov för bekämpningen av AIDS samt 

särskilda insatser för information. 

Jag föreslår att medel för sådan forskningsverksamhet från och med 

budgetåret 1987i88 ställs till förfogande under anslaget A 5. Särskilda medel 

för bekämpning av AIDS och har för ändamålet beräknat medel under 

sistnämnda anslag. 

Anslagshehovet för den löpande epidemiologiska verksamheten vid SBL 

under nästa budgetår beräknar jag till 5 000 000 kr. 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till smittbärare m.m. till 

7 000 000 kr. och för socialstyrelsens planeringsverksamhct till 233 000 kr. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 30 233 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 30 233 000 kr. 
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E 17. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

19 950 000 
20 500 (J(l(I 
20 400 000 

Från anslaget utgår stakns bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att 

främja, samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationali

seringsverksamhet inom hälso- och sjukvården samt socialviirden. Huvud

män för institutet är staten och Landstingsförbundet (prop. 1967:68. SU 105, 

rskr. 251, prop. 1976177:100 bil. 8. SoU 25. rskr. 200). 

Avtal har senast träffats den 6 dect:mber 1982 mellan staten och 

Landstingsförbundet om Spri. Avtalet gäller fr.o.m. den 1 januari 1984 tills 

vidare intill utgången av år 1989. Om avtalet inte sägs upp senast den 30 juni 

1988 skall det anses förlängt för sex år. 

Bidragen frän staten och Landstingsförbundet till en fond. som används till 

Spri:s verksamhet, utbetalas kvartalsvis i förskott. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den överenskommelse som träffats mellan staten och Landstingsför

bundet om finansieringen av Spri under åren 1987-1989 skall institutet 

bedriva sin verksamhet inom en ekonomisk totalram för perioden av 

196.7 milj. kr. 
Jag föreslår att anslaget för budgetåret 1987/88 beräknas till 20 400 000 kr. 

för statens bidrag till institutets verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sjuki>årdens- och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstiwt för budgetåret 1987/88 anvisa ett anslag av 

20 400 000 kr. 

E 18. Bidrag till allmän sjukvård m.m. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 285 390 945 
4 564 182 000 
4 564 182 000 

Från anslaget utgår dels ett särskilt statsbidrag till den allmännna 

sjukvårdsersättningen som fr.o.m. den 1januari1985 utgår till sjukvårdshu

vudmännen från den allmänna försäkringen, dels ett bidrag till sjukvårdshu

vudmännen enligt överenskommelse med Landstingsförbundet om ändring i 

1966 års avtal om den psykiatriska vården m.m. (prop. 1983/84: 190, SfU 31. 

rskr. 393 och prop. I 985/86: 167, SfU I, rskr. 9). 

Från anslaget utgår även ersättning till landstingskommunerna och 

Gotlands kommun enligt övenskommelse mellan staten och dessa kommun-
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er om deras övertagande av statens ansvar för provinsialliikarnas pensione

ring (prop. 1972:50. SoU 17. rskr. I 69). Staten ersätter huvudmännen för 

deras åtaganden genom utbetalning av dels ett engimgsbelopp motsvarande 

pensionsskulderna. dels årliga bidrag. 

Ett extra bidrag till sjukv[1Tdshuvudmännen för bekämpningen av AIDS 

har beräknats utgå för ar 1987 med 50 milj. kr. För detta ändamal har under 

anslaget för budgetåret 1986/87 (prop. 1985/86:171. SoU 25. rsk.r. 324) 
anvisats 25 milj. kr. För budgeti\ret 1987/88 bör resterande 25 milj. kr. 

anvisas för det extra bidraget. 

Riksförsäkringsverket 

I enlighet med propositionen 1983/84: 190 om vissa ersättningar till sjukvårds

huvudmänncn, m.m. (SfU 31. rskr. 393) utg:1r det särskilda statsbidraget till 

den allmänna sjukvardsersättningen med 4 300 milj. kr. för ar 1986. Ersätt

ningen för tiden fr.o.m. [ir 1987 beror pit resultatet av överliiggningar mellan 

staten och sjukvindshuvudmännen. Tills vidare utgar verket från ett 

oförändrat belopp och föreslfir att 4 300 milj. kr. beräknas för ändamMet för 

budgethret 1987/88. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för pensioner till provinsialläk.arna 

för budgetåret 1987 /88 till 15 025 000 kr. 

Enligt överenskommelse sk.all staten till sjukvårdshuvudmännen utge ett 

särskilt bidrag till den psykiatriska vården fr.o.m. 1985 t.o.m. 1991. Bidraget 

för budgetåret 1987/88 fastställs i samband med överläggningarna mellan 

staten och sjukvardshuvudmännen om den allmänna sjukvårdsersättningen. 

Därutöver krävs medel för bidrag till vissa pensioner. lokalhyror och 

utrustning. 

Socialstyrelsen beräknar för budgetåret 1987 /88 oförändrat belopp för det 

särskilda bidraget i avvaktan på resultatet av överläggningarna. eller 

153 500 000 kr.. samt 70 657 000 kr. till pensionskostnaderna. 

Föredragandens överväganden 

Överläggningar pågår mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om statsbi

drag och ersättningar från sjuk.försäkringen till sjukvårdshuvudmännen för 

tiden fr.o.m. år 1988. Jag avser att föresla regeringen att senare under 

riksmötet lägga fram en proposition, i vilken bl.a. resultatet av dessa 

överläggningar avses bli redovisat. 

I enlighet med vad jag anförde i prop. 1985/86: 171 om särskilda medel för 

bekämpningen av AIDS (SoU 25, rskr. 324) om ett extra bidrag till 

sjuk.vårdshuvudmännen för 1987 med 50 milj. kr. beräknar jag nu för 

budgetåret 1987/88 resterande 25 milj. kr. utöver vad som anvisades för 

innevarande budgetår. 

Jag beräknar anslagsbchovet för budgetaret 1987/88 till 4 564 182 llOO kr. 

Av detta anslag föreslås riksförsäkringsverket disponera 4 300 milj. kr. som 
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statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen. Socialstyrelsen föreslås 

disponera 264 182 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till allmän sjuhård m. m. för budgetåret 1987 /88 

anvisa ett förslagsanslag av 4 564 182 000 kr. 

E 19. Specialistutbildning av läkare m.m. 

1985/86 Utgift 37 961 654 Reservation 11 637 384 
1986/87 Anslag 37 953 000 
1987/88 Förslag 35 141 000 

Från anslaget - som tidigare benämnts Vidareutbildning av läkare m.m. -

bekostas olika utbildnings- och informationsinsatser, som socialstyrelsen 

svarar för. Dessa avser i huvudsak vidareutbildning av läkare till specialist

kompetens, viss vidareutbildning av tandläkare, efterutbildning av läkare 

m.fl. ,kompletteringsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal med 

utländsk utbildning samt konferenser m.m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande. 

J. Vidareutbildning av läkare och tandläkare 
En översyn av läkarnas vidareutbildning till specialistkompetens beräknas 

vara klar under år 1987. Ett förändrat vidareutbildningssystem kan genomfö

ras tidigast något år därefter. Socialstyrelsen har inte räknat med någon 

förändring av systemet under budgetåret 1987/88. 

Antalet årligen avlagda examina för läkare beräknas till omkring 850 under 
de närmaste åren. Dessutom tillkommer ca 100-150 läkare med utländska 

examina varje år, som efterfrågar specialistutbildning. 

Medel beräknas för ca 260 specialistutbildningskurser för läkare om 

vardera en vecka med i genomsnitt 25 deltagare i varje kurs. Varje kurs 

beräknas kosta ca 104 000 kr. 
Efterfrågan på kursplatser har inte kunnat tillgodoses under en följd av år. 

Läkarna har i vissa fall fått svårigheter att hinna genomgå föreskrivna kurser 
innan erforderlig läkartjänstgöring under vidareutbildningen genomförts. 

260 kurser behövs med hänsyn till det löpande behovet. Kostnaden för 

kurserna är 26 988 000 kr. Härutöver bör 20 extra kurser sättas in. På detta 

sätt kan undvikas att läkarna hindras från att få specialistkompetens genom 

bristen på kurser. Socialstyrelsen begär därför medgivande att av en 

förväntad reservation få ta i anspråk ytterligare 2 080 000 kr. till 20 kurser. 
För vidareutbildningen av läkare till specialistkompetens beräknar social

styrelsen även för omkostnader 115 000 kr., för prov under allmän tjänstgö

ringen 1 152 000 kr. och för sekretariat hos regionkommitteerna 850 000 

kr. 
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Medel för arvoden och ersättningar till ledamöterna i expertnämnden för 
läkares vidareutbildning samt ledamöterna i ämnesexpertgrupperna bekos
tas från förslagsanslaget E 1. Socialstyrelsen. 

Antalet deltagare i en centralt utformad kunskapskontroll. som skall 

avsluta allmiintjänstgöringen (A T) för tandläkare. beräknas bli 350 per år. 
Material till provet jämte en utvärdering av erfarenheterna m.m. beräknas 

kosta ca 345 UOO kr. 

2. Eftcrutl1ildni11gskurscr för allmiinläkare m.fl. 

Medel beräknas för följande kurser. 

Efterutbildning för allmänläkare 
Eftcruthildning inom långvardsmedicin 
Efterutbildning i miljömedicin m.m. 
Kurs i klinisk läkemcdelsprövning 
Kurs i tropikmedicin 
Efterutbildning i medicinsk rehabilitering 
Efterutbildning i rättsmedicin 
Utbildning i mammografi 
Utbildning i akupunktur 
Utbildning i dentala material 

495 ()()() 
108 000 
650 000 

54 000 
220000 
30000 
95 000 

I 650 000 
50 000 

200 000 

3 552 000 kr. 

Utbildningen i mammografi avser läkare och röntgenassistenter. 

Till utbildningen i mammografi m.m. ställdes 1 880 000 kr. till förfogande 
som en engångsanvisning för budgetåret 1986/87. Kostnaderna under 

nämnda budgetår beräknas nu uppgå till 1220000 kr. för en utbildning vid 
fyra s.k. screeningcentra. Kostnaderna för budgetåret 1987/88 beräknas bli 
1 650 000 kr., när ytterligare två screeningcentra tas i anspråk för mammo
grafi utbildning. 

3. Kurser m.m. för hälso- och sjukl'årdspersonal med utländsk utbildning. 

Medel beräknas för följande kurser. 

Kurse.r i svenska språket 
Kurser för tandläkare med utländsk utbildning 
Tilläggsutbildning för tandtekniker med utländsk 

utbildning rn.m. 
Kurser och prov i socialmedicin och författnings

kunskap för viss hälso- och sjukvårdsper
sonal med utländsk utbildning 

Kunskapsprov resp. tilläggsutbildning för viss 
hälso- och sjukvärdspersonal med 
utliindsk utbildning 

Bedömning m.m. av psykologer med utländsk 
utbildning 

1 350 000 
170 000 

100 000 

530 000 

410 000 

25 000 

2 585 000 kr. 

Kurserna syftar till att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdsperso

nal med utländsk utbildning att utöva olika vårdyrken i Sverige. 
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4. Konferenser m.m. 

Medel beräknas för följande konferenser och seminarier. 

Hälsovården för mödrar och harn inom primärvården 
- tre regionala konferenser 

Primärvårdens förebyggande arhete - två konferenser 
Utvecklingen av sjukvård i hemmet - två konferenser 
De äldres levnadsförhållanden - fyra konferenser 
Seminarier om vård och omhändertagande av personer 

med traumatiska hjärnskador 

150 000 
100 000 
100 onn 
200 000 

80 000 

630 000 kr. 

Genom konferenser och seminarier kan socialstyrdsen bidraga till att 

sprida kunskaper och erfarenheter, samtidigt som styrelsen får tillfälle att 
följa utvecklingen inom värdområdet. Verksamheten är ett betydelsefullt led 

i styrelsens tillsyn och planering. 

Anslag 1986/87 

1. Vidareutbildning av läkare och tand-
läkare 29 293 000 
(därav kostnader för systematisk under-
visning med kunskapsprov) (26 860 000) 

2. Efterutbildningskurser för allmän-
läkare m.fl. 1 761 000 

3. Kurser m.m. för hälso- och sjukvårds-
personal med utländsk utbildning 2 449 000 

4. Konferenser m.m. 450 000 
5. Engångsanvisning till viss vidare- och 

efterutbildning 4 000 000 

37 953 000 

Föredragandens överväganden 

Be.: räknad 
ändring l 987 /88 

Föredraganden 

+ 157 000 

(+ 128 000) 

.,. 735 000 

+ 136 ()()() 
+ 160 000 

-4 000 000 

-2 812 000 

Anslaget har hittills benämnts Vidareutbildning av läkare m.m. Jag föreslår 
att anslaget fr.o.m. budgetåret 1987/88 benämns Specialistutbildning av 
läkare m.m. 

Nuvarande system för vidareutbildningen av läkare till specialistkompe
tens har gällt alltsedan är 1969 (prop 1969:35, SU 83, rskr. 215). Utbildningen 
bör nu anpassas till de krav. som hälso- och sjukvården ställer i dag. En 
särskild utredare har tillkallats i början av år 1985 med uppgift att se över 
läkarnas specialistutbildning m.m. Utredningsmannen kan beräknas komma 
att lägga fram sina förslag under år 1987. I avvaktan på att förslagen prövas 

beräknar jag anslaget med utgångspunkt från hittillsvarande system för 
specialistutbildningen av läkare. 

Socialstyrelsen föreslår bl.a. att vissa medel beräknas för utbildning i 

mammografi under budgetåret 1987/88. Utbildningen avses bedrivas vid sex 

s.k. screeningcentra. Jag har ingen erinran mot förslaget. Med hänsyn till att 
de för ändamålet reserverade medlen inte hinner förbrukas under budgetåret 
1986/87 och till att även andra medel under anslaget kan användas anser jag 
mig böra beräkna 595 000 kr. till utbildning i mammografi för budgetåret 

7 Riksdagen 1986187. i sam/. Nr ]()() 
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1987/88. Därmed kommer socialstyrelsen att få erforderliga medel att 

genomföra utbildningen. 
Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 35 141 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialisrwbildning av läkare m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 35 141 000 kr. 

E 20. Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och 
sjukvård i krig 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag uppgett att han 
avser att under våren 1987 för·eslå regeringen att lägga fram proposition 
rörande inriktningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta 
utveckling. I samband därmed kommer anslagsfrågor av totalförsvarskarak
tär att tas upp till behandling. Jag föreslår att anslaget i avvaktan härpå förs 
upp med ett oförändrad belopp av 85 464 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskap.slag

ring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig för budgetåret 
1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 85 464 000 kr. 

E 21. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nyss anfört vid anmälan av anslaget E 20., 
hemställer jag att regeringen för.eslår riksdagen 

att till Driftkostnader för beredskapslagring m.m. för budgetåret 
1987 /88 beräkna ett förslagsanslag av 56 099 000 kr. 

E 22. Bidrag till undervisningssjukhus m.m. 

Från anslaget utgår drift- och investeringsersättningar till huvudmännen för 
undervisningssjukhusen enligt avtal om läkarutbildning och forskning inom 
de kliniska ämnesområdena. Ersättning utgår även till viss annan verksamhet 

på undervisningssjukhusens områden m.m. 

Föredragandens överväganden 

Avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning har träffats med vissa 

sjukvårdshuvudmän att gälla fr.o.m. år 1984 (prop. 1984/85:28, SoU 7, 
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rskr. 69). Förhandlingar pågår nu om en överenskommelse om statlig 

driftersättning enligt 8 § ~amarbetsavtaict till berörda sjukvårdshuvudmän 
för år 1987. Jag avser att föreslå regeringen att senare under riksmötet lägga 
fram en proposition vari överenskommelsen kan redovisas. 

I avvaktan på resultatet av förhandlingarna m.m. förordar jag att anslaget 

tas upp med oförändrat 1 128 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 
undervisningssjukhus m.m. för budgetåret 1987188 beräkna ett för

slagsanslag av 1 128 000 000 kr. 
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F. Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljerna. 
Den är viktig för barnen och för föräldrarnas möjligheter att förena 
förvärvsarbete eller studier med vård och ansvar för barn. Barnomsorgen är 
en kommunal uppgift. 

Under de scnask åren har det skett en kraftig utbyggnad av den 
kommunala barnomsorgen. Mellan aren 1980 och 1986 ökade antalet barn i 

daghem, fritidshem och familjedaghem med ca 140 000 eller drygt 45 %. 

Utbyggnaden fortsätter i enlighet med riksdagens beslut hösten 1985. 

År 1987 beräknas ca 65 ')(. av samtliga förskolebarn i åldrarna 1-7 år få del 
av den kommunala barnomsorgen i form av daghem, familjedaghem, 

deltidsgrupp eller öppen förskola. För aldergruppen 1 1/2 till 7 år är 
motsvarande andel 77 % . 

Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet barn i den 
kommunala barnomsorgen från år 1960 till år 1987. För åren 1986 och 1987 

har ökningen beräknats utifrån komunernas utbyggnadsplaner samt med 
hänsyn till de anordningsbidrag som lämnas under budgetären 1984/85 och 
1985/86. 

År Antal barn 
(31 dcc.) 

daghem familjedagh1:m fritids- sammanlagt antal barn i 

0-6 ar 7--12 ar hem antal barn deltidsgrupp 

1960 10 300 4 000 2 400 16 700 38 400 
1965 11 900 8 000 3 000 22 900 52 100 
1970 33 000 32 000 6 500 71 500 82 900 
1975 73 700 67 300 23 500 164 500 115 700 
1980 129 100 90 200 35 300 48 800 303 400 104 700 
1983 161 400 103 200 46 700 64 700 376 000 82 800 
1984 173 200 108 800 49 000 68 600 399 600 78 600 
1985 184 400 113 500 48 900 73 800 420 600 78 000 
19861 200 600 117 400 49 000 77 800 444 800 83 000 
19871 213 600 12 l 400 49 000 80 200 464 200 88 000 

1 Beräknat. 

Ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen infördes år 1984. Enligt 
detta system utgår ett bidrag per barn som är inskrivet i daghem, fritidshem 
och familjedaghem samt ett bidrag per årsarbetare i daghem och fritidshem. 

Ett särskilt bidrag utgår för barn med behov av särskilt stöd beräknat i 

förhållande till antalet inskrivna barn i kommunala daghem och fritidshem. 

Vidare utgår bidrag till den öppna förskolan. Riksrevisionsverket (RR V) 

fick den 21 november 1985 regeringens uppdrag att analysera kostnadsut

vecklingen inom barnomsorgen. Uppdraget redovisades i juni 1986. Mot 

bakgrund av bl.a. RRV:s rapport har en översyn av statsbidragsreglerna 

påbörjat~ inom regeringskansliet. A vsiktcn är att pä grundval av denna 

återkomma till riksdagen med en proposition under våren 1987. 

Riksdagen har på grundval av förslag i propositionen (1984/85:209) om 

förskola för alla barn (SoU 1985/86:5. rskr. 27) beslutat om principerna för 
att förverkliga en rätt för alla barn att delta i kommunal barnomsorgsverk

samhet från ett och ett halvt år~. ålder till dess de börjar skolan. 
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För barn vars vårdnadshavare förviirvsarbctar eller studerar skall rätten 

avse plats i kommunalt daghem, föriildrakooperativ eller kommunalt 
familjedaghem. För barn som är i familjedaghem eller vars föräldrar är 

hemarbetande skall rätten gälla dclfr1gande i öppen förskola eller plats i 

deltidsgrupp. 

Den angivna målsättningen skall främjas genom en planmiissig utbyggnad 
som innebär att barnomsorgen för alla barn i :tldern 1 112 - 7 år skall täcka 
efterfrågan senast ar 1991. 

För att underlätta utbyggnaden beslutade samtidigt riksdagen om vissa 

generella höjningar av nuvarande statsbidrag till barnomsorgen. Vidare 

infördes statsbidrag för deltidsgruppernas verksamhet. Förändringarna i 

bidragssystemet gäller från den 1 januari 1986. 

Statsbidrag kan även utgå till alternativa barnomsorgsformer under 

förutsättning att dessa finns upptagna i kommunens barnomsorgs plan och att 

den som driver sådant daghem eller fritidshem är en sammanslutning av 
föräldrar som gemensamt tar ansvaret för sina egna barn eller har anknytning 
till en ideell organisation. Bidraget utgår även i dessa fall per inskrivet barn i 
daghem och fritidshem. Enligt riksdagens beslut om förskola för alla barn 
utgår från den 1 januari 1986 även ett bidrag per årsarbetare i dessa daghem 

eller fritidshem. 
Inom ramen för statsbidraget till kommunernas barnomsorg avsätts 

årligen medel för utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. 
Dessa medel fördelas av regeringen. Projekt av detta slag bedrivs f.n. i ca 200 
kommuner. 

Av de 80 milj. kr. som anslagits för budgetåren 1984/85 - I 986i87 har fram 

till början av december 1986 ca 75 milj. kr. fördelats på 524 projekt. 
Projekten omfattar bl.a. möjligheter till bättre resursutnyttjande, pedago
giskt innehåll i barnomsorgen, utarbetande av kDmmunala riktlinjer för 
verksamheten, förbättring och utveckling av ledningsfunktioner i daghem 
och fritidshem, enklare former av skolbarnsomsorg för mellanstadiebarn. 

utveckling av verksamheten i familjedaghem, föräldramedverkan. samver
kan förskola-lågstadium och särskilda insatser för invandrarbarn. Vidare 
har. i syfte att stimulera pojkars och flickors intresse för teknik, årligen 
avsatts medel för projekt som gäller teknik i förskolan. 

Statsbidraget till barnomsorgen finansieras över statsbudgeten som tillförs 

en särskild socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften 
uppgår till 2,2 % av avgiftsunderlaget. 

I samband mcJ behandlingen av propositionen ( 1984/85:209) om förskola 
för alla barn slog riksdagen fast vissa grundläggande principer för verksam

heten i förskolor (daghem, deltidsgrupp och öppen förskola) och familje

daghem. 
Därvid anfördes att för mal och innehåll i barnomsorgens förskoleverk

samhet skall finnas en gemensam ram för hela landet i form av ett 
pedagogiskt program för förskolan. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag 

att utarbeta ett sådant program. Arbetet beräknas kunna redovisas i början 

av år 1987. 
Socialstyrelsen avser dessutom redovisa ett förslag till arbetsplan för 

familjedaghemmen och ett pedagogiskt program för fritidshemmen under år 
1987. 
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Kommunerna skall enligt 14 * socialtjänstlagen (1980:620) anvisa plats i 
förskola för barn fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller sex år. 
V crksamhetcn i dessa de/tidsgrupper var tidigare inte statsbidragsberättigad. 
Riksdagens beslut om förskola för alla barn omfattar även deltidsgruppcrnas 
verksamhet. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt och den är fr.o.m. den 1 
januari 1984 en statsbidragsberättigad verksamhet. Från den 1 januari 1986 
utgår statsbidraget i form av årsarbetarbidrag i stället för som tidigare i form 
av bidrag per enhet. Riksdagens beslut om förskola för alla barn innebär även 
att den öppna förskolan får en alltmer betydelsefull roll som ett led i att ge 
förskolebarn i familjedaghem eller barn som är hemma hos en förälder 
tillgång till en pedagogiskt inriktad verksamhet. Den öppna förskolan har 
visat sig spela en väsentlig roli i strävandena att skapa sociala kontakter 
mellan människor i bostadsomrädena. Den utgör ofta en has för arbetet med 
föräldrasamverkan och föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdar
na i deras arbete. I början av år 1986 fanns det 767 öppna förskolor i 
landet. 

Socialstyrelsen har under våren 1986 fullföljt regeringens uppdrag att ge 
förslag till hur det årliga anslaget för kommande utvecklings- och förnyel
searbete kan inriktas framöver. 

Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråksträning för 
invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar som deltar i 
hemspråksträning som anordnas av kommunen. För varje bidragsberättigat 
barn som deltar i grupp där hemspråksträning bedrivs minst fyra timmar per 
vecka utgår bidrag med 3 375 kr. 

Statistiska centralbyrån (SCB) fick i samband med internationella 
barnåret år 1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de då sjunkande 
födelsetalen i landet. SCB har som en följd av detta utarbetat en 
kunskapsöversikt Barn - behov eller börda (1979) och en studie av befintlig 
statistik Få barn (1980). Resultaten av en intervjuundersökning bland 5 000 
kvinnor i landet redovisas i rapporterna Kvinnor och barn (1982), Arbete och 
barn (1984), Ha barn men hur många? (1985) samt Att bilda familj (1985). 
En rapport på engelska Fertility of Swedish women bom 1927-1960 (1983) 
har även givits ut. 

SCB har dessutom på uppdrag av socialdepartementet genomfört en studie 
kring männens levnadsförhållanden och familjemönster. Undersökningen är 
till stora delar jämförbar med den intervjuundersökning bland kvinnor som 
genomfördes år 1981. I den nu aktuella studien gör SCB bl.a. en kartläggning 

av mäns uppväxtvillkor, utbildning och arbete, nuvarande och tidigare 
familjeförhållanden samt männens inställning till att skaffa barn. Under 

våren 1985 genomförde SCB en enkät till 4 000 män i åldern 20-49 år. En 
kunskapsöversikt om svensk och internationell forskning om män och barn 

har presenterats under år 1986. En rapport om mansundersökningen lämnas 
under våren 1987. 

Barnmiljörådet har till uppgift att samordna frågor som rör barns miljö och 
säkerhet. Rädet har bl.a. bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor 
och en för barnmiljöfrågor för att samordna insatserna inom barnsäkerhets
resp. barnmiljöområdet. 
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Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) har till uppgift att 

underlätta adoption i Sverige av utländska barn. att utöva tillsyn över och 

informera om verksamheten samt att auktorisera ideella organisationer som 

arbetar med internationella adoptionsfrågor. Vidare prövar och godkänner 

nämnden utländska beslut om adoption. NIA beslutar ock~å om fördelning

en av statsbidraget till de auktoriserade organisationerna. 

Sedan början av 1970-talet har det anlänt omkring 28 OUO barn från ett 

30-tal olika länder utanför Norden till Sverige för adoption. De flesta barnen 

har kommit från Asien och Latinamerika. Under de senaste åren har 

omkring 1 500 barn anlänt till Sverige varje iir. Ca 30 % av det antal barn som 

under år 1981 korn till Sverige för adoption förmedlades utan hjälp av de 

auktoriserade ideella organisationerna. Under år l 984 var andelen 17 % och 

under år 1985 var den drygt 12 % . 

F 1. Bidrag till kommunal barnomsorg 

Statsbidrag för kommunal barnomsorg lämnas enligt förordningen 

(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg (ändrad senast 

1985:971) för inskrivna barn i följande omsorgsformer och med följande 

belopp. 

Daghem 

Inskrivna minst 7 tim./dag 

Inskrivna mellan 4 och 7 tim./dag 

Fri tidshem 

Familjedaghem 

Inskrivna minst 7 tim./dag 
Inskrivna mindre än 
7 tim./dag 

Bidrag per barn 

kr. 

22000 

12 500 

7 000 

16 500 

7 500 

Vidare lämnas statsbidrag med 30 000 kr. per år för varje kommunalt 

anställd lie/årsarbetare som är direkt sysselsatt i barngrupp i daghem, 
fritidshem, öppen förskola och deltidsgrupp. 

För barn med behov av särskilt stöd lämnas statsbidrag med 7 500 kr. per år 
för varje tiotal barn som är inskrivna i kommunens daghem eller fritids
hem. 

Statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer lämnas till kommunen med 

hänsyn till antalet inskrivna barn och anställda i sådan verksamhet. 

Statsbidragen beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Förskott lämnas 

med 75 o/c av statsbidraget för året före bidragsåret. Förskottet betalas ut 

med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt i 

januari året efter bidragsåret. Slutavräkning sker i april året efter bidrags
året. 

Inom ramen för statsbidraget till barnomsorgen avsätts årligen medel för 

lokalt utvecklings- och förnyelsearbete. Dessa medel fördelas efter beslut av 
regeringen. 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen heräknar medc~lshehovet utifrän styrelsens statistik över 
utbetalda statsbidrag och kommunernas barnomsorgsplaner för ar 1986. 

Socialstyrelsen avser att under de närmast följande åren följa förverkli

gandet till år 1991 av riksdagsbeslutet om en förskola för alla barn. 
I början av ar 1987 redovisar socialstyrelsen till regeringen sitt arbete med 

pedagogiskt program för förskolan. Styrelsen kommer under år 1987 att 
färdigstiilla program för fritidshemsverksamheten. 

Socialstyrelsen kommer vidare att arbeta fram underlag för fortbildning 
utifrån de pedagogiska programmen och särskilt beakta områden som 
kommunerna prioriterar i sina riktlinjer. 

Socialstyrelsen föres!ar att bidragen för forthildningsinsatser höjs fran 
2,5 milj. kr. till 3,5 milj. kr. 

l•örcdragandcns iiYcnäganden 

Utbyggnaden av barnomsorgen ska ske i enlighet med riksdagens beslut. 

Senast 1991 ska alla förskolebarn från ett och ett halvt ars ålder ha rätt att 
delta i nagon form av kommunal barnomsorg. Denna rätt avser daghem. 

föräldrakooperativ, familjedaghem. öppen förksola eller deltidsgrupp bero
ende på föräldrarnas förviirvarbete eller studier och barnens behov. 

Efter riksdagens beslut har en snabb utbyggnad av barnomsorg i olika 

former påbörjats i kommunerna. Samtidigt har effekterna av det nya 

statsbidragssystem som infördes 1984 börjat märkas. Det nya bidragssyste
met har medfört att statens utgifter har ökat kraftigt utöver vad som följer av 

utbyggnaden av nya platser i barnomsorgen och vad som beräknades vid 

införandet av det nya bidragssystemet. Ökningen hänför sig bl.a. till en 
oförutsedd ändrad fördelning av heltids- resp. del tidsplatser i barnomsorgen. 
Till den del denna ändrade fördelning återspeglar ett faktiskt förhållande 
innebär även detta en ökad volymtillväxt i timmar mätt. RRV har emellertid i 
sin analys av kostnadsutvecklingen (statsbidraget till barnomsorgen - en 
analys av kostnadsutvecklingen Dnr 1985:1014) pekat på att kommunernas 
incitament att kontrollera om den överenskomna och dokumenterade 
vistelsetiden ocksa är den faktiska är svagt med nuvarande bidragsystem. 

Också volymutvecklingen har i efterhand visat sig bli klart större än vad 

som kunnat beräknas i samband med fastställandet av statens budget för 

följande budgetår. Detta ligger vii\ i linje med riksdagens beslut om 

utbyggnad av en förskola för alla barn. Det är emellertid otillfredsställande 

att statsmakterna inte i samband med beslutet om den kommande budgeten 

har full kontroll över den beräknade anslagsbelastningen. Delvis kan detta 

rättas till genom konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten av det 

statistiska underlag som erfordras för analysberäkningen. Regeringen har 

därför på föredragning av chefen för civildepartementet uppdragit åt SCB att 

redovisa sin barnomsorgsstatistik före den 1 september varje år. En annan 

åtgärd är att ändra bestämmelserna om statsbidrag, så att mättidpunkten för 

antalet inskrivna barn och senaste ansökningsdag för kommunerna tidigare

läggs. En sådan ändring ankommer på regeringen. 
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Enligt min mening måste emellertid ytterligare åtgärder vidtas för att öka 

regeringens och riksdagens möjligheter att överblicka den framtida anslags

utvecklingen. Även de enskilda kommunerna bör - på samma sätt som 

statsmakterna - kunna överblicka statsbidragets effekter över tiden. En 

översyn av de nuvarande statsbidragsreglerna framstår mot denna bakgrund 

som nödvändig. Jag avser att senare under innevarande riksmöte föreslå 

regeringen att förelägga riksdagen en särskild proposition om statsbidragen 

till barnomsorgen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan p{1 en särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 
kommunal barnomsorg för budgetaret 1987188 beräkna ett förslags

anslag av 8 490 000 000 kr. 

F 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1985/86 Utgift 31285285 
1986/87 Anslag 30 375 000 
1987/88 Förslag 31050000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 5-

och 6-åringar med annat hemspråk än svenska. Statsbidraget har fastställts 

till 3 375 kr. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1977:628) om 

statsbidrag till hemspråksträning i förskolan (ändrad 1979:266 och 

1985:603). 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår att bidrag skall utgå för samtliga barn i förskoleåldern 

som får hemspråksträning. 
Socialstyrelsen föreslår med hänvisning till sin skrivelse till regeringen den 

14 mars 1984 att ett bidrag på 3 500 kr. per barn och ar skall utgå för de 

svenska barn som året före skolstarten går i förskola i utlandet i anslutning till 
utlandsskolor. 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet utifrån antagandet att samtliga 

barn i förskolan med annat hemspråk än svenska erhäller hemspråksträning 

samt utifdm en uppräkning av bidragsbeloppet per barn. Vidare antas att 

bidrag även utgår till förskolor som är knutna till svenska utlandsskolor. 

Socialstyrelsen föreslår ingen finansiering av reformerna. 

Det totala medclsbehovet beräknas av socialstyrelsen till 43,8 milj. kr. för 
budgetåret 1987 /88. 

Föredragandens överväganden 

Målet för hcmspråksträningen i förskolan är. som även anges för skolans 

hemspråksundervisning, att främja en aktiv tväspråkighet och att stödja 

barnets språkutveckling med förankring i det egna språket. 
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Hemspråksstödet för förskolan gäller endast ett språk per barn. Språkstö
det i förskolan omfatttar ocksä ett första språkstöd i svenska. Detta är särskilt 
viktigt i bostadsomraden där svenska inte utgör det dominerande språket i 

den omgivande miljön. 

Jag beräknar utifrån nuvarande regler anslagsbehovet för nästa budgetår 
till 31 050 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lu:mspråkstriining i förskolan för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 31 050 000 kr. 

F 3. Barnmiljörådet 

1985186 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 157 555 
3 075 000 
3 243 oou 

Barnmiljörådet är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för 

barnmiljörådet framgår av särskild förordning (1980:572). 
Barnmiljörådet leds av en styrelse bestående av ordförande och tio övriga 

ledamöter. I styrelsen, som utses av regeringen, ingår ledamöter med 
anknytning bl.a. till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, konsumentverket, 
bostadsstyrelsen, statens planverk och statens trafiksäkerhetsverk. 

Barnmiljörådets verksamhet omfattar olika samordningsprojekt inom 
barnsäkerhets- och barnmiljöområdet. Vidare arbetar rådet med särskild 
information inom dessa områden g:enom skrifter, konferenser, utställningar, 
seminarier m.m. En referensgrupp för barnsäkerhet och en för barnmiljö är 
knuten till rådet i syfte att samla in erfarenheter, stimulera till och samordna 
olika insatser, sprida information och uppmärksamma brister i barns miljö. 
Rådet medverkar också i ett samarbete med de övriga nordiska länderna i 
barnsäkerhetsfrågor. 

Bammiljörådet 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna svarar mot de krav som ställs på 

rådet anser rådet att dess informationsanslag bör förstärkas. Rådet framhål

ler bl.a. att barnolycksfallen under senare tid delvis ändrat karaktär. En del 

av olyckorna har ett direkt samband med det ökande våldet i samhället. 

Detta ställer ökade krav på förebyggande insatser för Barnmiljörådets 

sida. 
Barnmiljörådet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
I. Huvudförslag budgetåret 1987/88 2 946 000 kr. Minskningen av utgifter

na fördelas över en treårsperiod med fördelningen 0,5 och 0 % för första, 

andra respektive tredje året. Barnmiljörådets utställningslokal avvecklas 

från och med den 1 juli 1987 vilket innebär en besparing med 179 500 kr. 
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2. Medel begärs för en ny tjänst som handläggare av barnmiljöfrågor 

( + 175 000 kr.), för vikariats- och övertidstilliigg i samband med iångtids

sjukdom och graviditetsledighct ( + 200 000 kr.), för förstärkning av in

formationsverksamheten ( + 100 000 kr.) och ökning av teseanslaget 

( + 39 000 kr.). 

3. Barnmiljörådet har under de senaste budgetåren haft möjlighet att ta ut 

avgifter för anordnandet av konferenser och för visst informationsmaterial. 

Under budgetåret 1986/87 beräknas inkomsterna 25 000 kr. vilket inte 

uppväger produktionskostnaderna för de försälda publikationerna. Under 

budgetåret J 986/87 kommer rådet att utreda den administrativa hanteringen 

av försäljningsverksamheten. 

Perso11al 

Anslag 
Förvaltningsko~tnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1986187 

Il 

2 807 000 
(I 710 000) 

268 000 

3 075 000 

Beräknad 
ändring 1986/88 

Föredraganden 

+ 254 ()()() 
(+ 72 000) 

- 116000 
+ 30 000 

+ 168 000 

För budgetåret 1987/88 bör medel för Barnmiljörådets verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i rådets huvudförslag. Jag beräknar därutöver 80 000 kr. 

som förstärkning av informationsanslaget och 39 000 kr. som förstärkning av 

reseanslaget. För att förbättra rådets möjligheter till bl.a. fakturahantering i 

samband med konferensverksamhet och försäljning av material föreslår jag 

att Barnmiljörådet tilldelas 30 000 kr. som engångsanvisning för inköp av 

datautrustning. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag ansla
get till 3 243 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bammiljörådet för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsan
slag av 3 243 000 kr. 

F 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1985/86 Utgift 3645811 
1986/87 Anslag 3 654 000 
1987 /88 Förslag 3 792 000 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är en central 
förvaltningsmyndighct med ansvar för information, tillsyn och kontroll i 
frågor rörande internationella adoptioner. Instruktion för NIA framgår av 
särskild förordning (1981 :681. ändrad 1986:891). 
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Socialnämnderna skall från den 1 januari 1985 enligt lagen ( 1984: 1092) om 
ändring i socialtjänstlagen (1980:620) inhämta ett yttrande från NIA om 
tillförlitligheten i ett förmedlingsärende när det är fråga om adoption av 
utländskt barn utan medverkan av auktoriserad organisation. 

Nämnden ansvarar vidare för [rågor enligt förordningen (1976:834) om 
prövning av utländska beslut om adoption (ändrad 1981 :674) samt frågor om 
auktorisation av organisationer enligt lagen (1979:552) om internationell 
adoptionshjälp (ändrad 1981 :580 och 1984: 1093). Efter ansökan och särskild 
prövning kan NIA ge auktorisation till ideella organisationer som avser 
arbeta med internationell adoptionshjälp. NIA beslutar också om fördel
ningen av statsbidrag till sådana organisationer. 

Nämnden består av elva ledamöter. som förordnas av regeringen. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

Anspråken på NIA ökar och innehållet i kraven förändras allt eftersom t.ex. 
de adopterades situation förändras. Genom hårda prioriteringar samt 
omfördelning av arbetsuppgifter m.m. har de ökade anspråken tillgodosetts 
med befintliga resurser. Detta innebär i sig en besparing. NIA kan också visa 
andra ringsvinster. En nedskärning av nuvarande resurser avvisas bestämt. 
NIA föreslår därför att myndigheten kompenseras för de nedskärningar som 
följer av huvudförslaget samt därutöver tilldelas vissa smärre resurser. 
väsentliga för att NIA skall kunna utföra sina av regering och riksdag ålagda 
uppgifter. 

NIA föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
1. Pris- och Jöneomräkning. 
2. För bl.a. förstärkt informationsverksamhet och utbildning av kansliper

sonal i personal- och ekonomiadministrativa frågor önskas extra medel 
( + 20 000 kr.). Vidare yrkas att en nedskärning enligt huvudförslaget inte 
tillämpas på myndighetens löne- och förvaltningsanslag ( + 41 000 kr.). 

3. För bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adoptions
hjälp föreslår NIA(+ 93 000). 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Bidrag till auktoriserade 
organisationer 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1986187 

12 

2 263 000 
(1 716 000) 
. 250 000 

1 141 000 

3 654 000 

Beräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 98 000 
(+ 71 000) 
+ 6 000 

+ 34 000 

+ 138 000 

Statskontoret har i en rapport (1986:21) från den 10 juni 1986 analyserat 
kostnader och servicenivå hos de auktoriserade organisationerna. Den 
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särskilda utredningsman som arbetar med att se över kostnaderna för 

enskilda i samband med adoption av utländskt barn räknar med att kunna 

lämna ett betänkande i början av år 1987. 

Jag delar i huvudsak NIA:s bedömning av effekterna av en resursfördel
ning enligt huvudförslaget för budgetaret 1987/88. Jag föreslår att nämnden 

undantas från huvudförslaget. Detta undantag har finansierats genom 

omfördelning av andra förvaltningsresurser inom socialdepartementets 

huvudtitel. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

nästa budgetår för nämndens verksamhet och för bidrag till auktoriserade 

organisationer för internationell adoptionshjälp till 3 792 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens nämnd för internationella adoptions/rågar för budget

året 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 3 792 000 kr. 
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G. Omsorg om äldre och handikappade 

Allmänt 

Insatserna för äldre och handikappade skall främja ekonomisk och social 
trygghet samt göra ett aktivt deltagande i samhällslivet möjligt. 

Den verksamhet som finansieras från anslag under detta avsnitt riktar sig 
till både äldre och handikappade. Området har hög prioritet. Även i radande 
kärva budgetläge har omfördelningar och besparingar inom andra områden 
gjort det möjligt att tillföra verksamheten nya resurser. Jag återkommer 
härtill i det följande. 

Äldreomsorg 

Åtgärderna inom samhällets omsorger om äldre människor syftar till att 
förstärka äldres delaktighet i samhällsgemenskapen. Gemensamt för de 
vidtagna åtgärderna är att de skall utveckla och säkerställa dels ett boende 
med god kvalitet dels service och vård och trygghet. 

Statsbidraget till kommunernas sociala hemhjälp består fr.o.m. år 1984 av 
två delar; dels ett belopp per årsarbetare inom hemhjälpen dels ett 
schablonstöd i form av ett belopp per person inom gruppen ålders- och 
förtidspensionärer. Reglerna syftar bl.a. till att ge kommunerna frihet att 
utveckla hemhjälpen efter lokala förutsättningar. Schablondelen av statsbi
draget saknar därför begränsningar för kommunerna i fråga om använd
ningssätt. 

Fr.o.m. budgetåret 1984/85 finns också ett särskilt stöd i form av 
projektmedel för att utveckla och förnya den sociala hemhjälpen. Den 
hittillsvarande bidragsgivningen visar att kommunerna har många uppslag 
om förändringsarbete för att åstadkomma ökad effektivitet i verksamheten, 
tillgodose äldres och handikappades behov av service samt förhindra 
institutionellt boende. De två första åren fördelades medel till ca 240 projekt, 
de flesta med primärkommun som huvudman. Erfarenheterna från utveck
lingsarbetet har på olika sätt förts ut till kommuner, organisationer och andra 
berörda. 

Äldreberedningen (S 1981:01) bf'.räknas överlämna sitt huvudbetänkande 
med förslag till riktlinjer för äldreomsorgen under första halvåret 1987. Jag 
avser att återkomma till regeringen med en proposition i denna fråga. 

Den pågående omstruktureringen inom äldre- och handikappområdet mot 
öppna vård- och boendeformer ställer stora krav på framför allt primärkom

munernas sociala hemtjänst. Det är därför angeläget att finna en mer 
permanent lösning av kostnadsförclelningen mellan staten, kommuner och 

landstingskommuner i samband med omstruktureringen av vården. Utred

ningsarbete av betydelse härför pågår bl. a. inom äldreberedningen. I 
avvaktan härpå bör, som ett provisorium för i första hand 1988, en höjning av 
årsarbetarbidraget till social hemhjälp med 4 000 kr. motsvarande ca 250 
milj. kr. leda till att en betydande del av kommunernas kostnadsökningar för 

omstruktureringen kan täckas och att kommunerna därför kan avstå från 
ytterligare krav på ersättning fran landstingskommunerna. Den totala 

överföringen av medel från landstingskommunerna till kommunerna kan 
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därmed behållas på hittills överenskommen nivå. Avsikten är att efter J 988 fä 
till stånd en mer permanent lösning. Skulle inte detta visa sig vara möjligt hör 
ett liknande förfarande tillämpas även för 1989. 

Uppgifterna inom äldreomsorgen. liksom inom handikappomsorgen. 

ligger i allt väsentligt pa kommunerna och landstingskommunerna. Arbetet 
med att fullfölja samhällets insatser inom äldreområdet påverkas bl.a. av den 
förväntade befolkningsutvecklingen. Den snabba ökningen av antalet perso

ner i gruppen 65 år och äldre ligger i dag bakom oss. Under resten av 
1980-talct förutses en ökning av denna grupp om ca 10 000 personer om året. 

Vid början av 1990-talet upphör ökningen, och vid sekelskiftet beräknas 

antalet personer över 65 år vara mindre än nu. 
Däremot förändras äldregruppens sammansättning under resten av 1900-

talet. Enligt preliminära uppgifter förutses en kraftigare ökning av antalet 
personer i gruppen över 80 års ålder än vad man tidigare räknat med. Denna 

grupp äldre kommer fram till sekelskiftet att öka från nuvarande 313 000 
personer till ca 438 000. Det är bland dessa äldre som behoven av service, 
omvårdnad och vård är störst. 

Staten deltar finansiellt i landstingskommunernas och kommunernas 

verksamhet för äldre och handikappade genom ett omfattande stödsystem. 
Hemhjälp och färdtjänst är jämte den landstingskommunala hjälpmedel

sverksamheten hörnpelare för att förverkliga de politiska målen inom såväl 
äldre- som handikappområdet. Under detta avsnitt beräknas medel för 
statsbidrag till social hemhjälp och färdtjänst. Statsbidrag till hjälpmedel

sverksamheten utgår via den statliga ersättningen till sjukvårdshuvudmän

nen. 
Ca 315 000 äldre och handikappade får social hemhjälp. Hemhjälpen har 

utvecklats till en mångskiftande, serviceinriktad socialtjänst för personligt 
stöd. Exempel på denna utveckling är boendeservice för personer med 
omfattande funktionsbegränsningar, verksamhet vid dagcentraler och ledsa
garhjälp. Kommunerna utvecklar i samarbete med sjukvårdshuvudmännen 

områdesanknuten service, där de boende har tillgång till socialtjänst, 
fritidsverksamhet och sjukvård. På många håll har vårdplaneringsgrupper 
bildats, där sjukvårds- och hemhjälpspersonal ingår i syfte att samordna 
insatserna inom äldreomsorgen. Landstingskommunernas sjukvård i hem
men har utvecklats i omfattning och kvalitet och utförs i allt högre grad i 
samarbete med kommunernas hemhjälpspersonal. 

För äldre, som behöver mera omfattande personlig omsorg, inrättar 
kommunerna bostäder med gemensam service. Detta sker bl.a. genom 
ombyggnad av ålderdomshem, vilket ger förutsättningar för en mer 

individuellt anpassad service. Antalet lägenheter i servicehus är ca 32 000. 

Kommunerna planerar att under kommande treårsperiod bygga ytterligare 
ca 10 000 servicebostäder. Antalet platser i ålderdomshem, f.n. ca 52 000, 
beräknas samtidigt minska genom nedläggning och ombyggnad. 

Pensionärsorganisationerna spelar en betydelsefull roll för inriktningen 

och utformningen av insatserna för de äldre. Det är särskilt viktigt, att de 

förmedlar sina kunskaper om äldres situation, problem och behov till statliga 

och kommunala organ och att information om dessa organs mål och medel 
kan återföras till de enskilda medlemmarna. Genom pensionärsråd i 
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kommunerna och förtroenderåd vid institutioner och i servicehus stärker de 
äldre sitt inflytande. Pensionärsorganisationerna gör dessutom stora insatser 
genom sysselsättnings- och kontaktverksamhet bland äldre och deltar också 
aktivt i utvecklingsarbete av olika slag. 
Ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna pä riksnivi\ beräknas under 
anslaget A 4. Extra utgifter. 

Handikappomsorg 

Målet för handikappolitiken är att göra samhället tillgängligt för alla. Endast 
då kan samhället präglas av den gemenskap som behövs för att utveckla och 
förbättra villkoren för alla människor. 

Det system av handikappåtgiirder som vuxit fram under de senaste 
årtiondena har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. En 
förändrad syn på handikapp har rnrit en förutsättning för denna utveckling. 
Handikapp uppfattas numera som de negativa följderna av brister i den 
verksamhet och miljö som utestänger människor med funktionsnedsättning
ar. Denna syn på handikapp innebär att all verksamhet - både offentlig och 
privat - maste utformas så att den är tillgänglig för alla. 

I likhet med vad som skett de senaste åren har genom omprioriteringar och 
besparingar utrymme skapats även i denna budgetproposition för vissa nya 
insatser inom handikappområdet. Av den totala ramen. som för budgetåret 
1987/88 har kunnat avsättas för reformer på handikappområdet, har medel 
reserverats för en reformering av bilstödet till handikappade, som jag 
bedömer vara av stor betydelse. Jag beräknar att denna reform kan 
genomföras den I juli 1988. 

De nya insatser som föreslås för budgetåret 1987/88 görs under flera 
huvudtitlar. Under socialhuvudtiteln föreslås bl.a. en fortsatt kraftig 
uppräkning av bidraget till handikapporganisationerna, en permanentning 
av den s.k. rikstolktjänsten samt vissa resurstillskott vad gäller de särskilda 
statsbidrag som utgår under anslaget G 7. Kostnader för viss verksamhet för 
synskadade och döva. Sverige har åtagit sig att i augusti 1987 vara värd för ett 
FN-expertmöte som skall utvärdera de hittillsvarande erfarenheterna av det 
för åren 1983-1992 utlysta handikappårtiondet. Under anslaget I 2. Vissa 
internationella kongresser i Sverige anvisas medel för detta expertmöte. I 
sammanhanget bör också nämnas att de fr.o.m. I juli 1986 beslutade 
undantagen från läkmedelsrabatteringen skall slopas. 

Under arbetsmarknadshuvudtiteln lämnas förslag bl.a. om höjd ålders
gräns när det gäller handikappade ungdomars medverkan inom ungdomsla
gen samt en viss utökning av möjligheterna att kombinera lönebidragsan
ställningar med bidrag till arbetsbiträde. Vidare har genom omprioriteringar 

utrymme skapats för en ökad sysselsättningsvolym inom Samhällsföretags
gruppen för att i första hand ge arbete åt fler gravt handikappade på orter där 

behoven är särskilt stora. Inom utbildningsdepartementet föreslås vissa 
resurstillskott till bl.a. framställning av läromedel för handikappade elever 

och de statliga specialskolorna. På vuxenutbildningsomradet lämnas förslag 

om utökade resurser dels till studieförbundens handikappverksamhet dels till 
olika handikappåtgärder inom folkhögskolorna. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

112 



Min uppfattning iir att bilstödsfri1gan i dag m11ste betraktas som ett av de 

allra mest angelägna nmriidcna för reforminsatser för handikappade. Enligt 

bemyndigande av regeringen den 16 januari J 986 tillkallades en utrednings

man. med uppgift att hl.a. undersöka möjligheterna att vidga den personk

rets som skall vara berättigad till bitstöd. Utredningsmannen har nu avlämnat 

sitt betänkande Bilstödet åt handikappade ( Ds S 1986: 11 ). som kommer att 

remissbehandlas. 

Regeringen avser att under år 1987 återkomma till riksdagen med förslag 

om ett nytt bilstöd till handikappade. Avsikten är dil att lägga förslag som 

innebär saväl en utvidgning av personkrdsen med rätt till bilstöd som vissa 

förbättringar av sjiilva stödet. Preliminärt beriiknar jag att ett nytt och 

utvidgat bilstöd hör kunna träda i kraft den I juli 1988. Som jag redan 

påpekat har, inom den ram som regeringen för budgetäret 1987188 avsatt för 

reformer på handikappområdct, vissa medel reserverats för genomförande 

av ett nytt bilstöd vid ingangen av budgetåret 1988/89. 

Efter regeringens bemyndigande har jag nyligen tillkallat en särskild 

utredningsman med uppgift ( Dir l 986:J I) att kartlägga och analysera den 

nuvarande situationen på hjälpmcdelsomrädet och att. om det är motiverat. 

föreslå olika åtgärder för att fä till stand en bättre fungerande och mer 

effektiv hjälpmedelsverksamhet sett ur hade den enskildes och samhällets 

perspektiv. 

Statens handikappråd redovisade i oktober I 985 rapporten Kartläggning 

av det ekonomiska stödet till handikappade (Ds S 1985:6). Kartläggningen 

har bl.a. givit underlag till regeringens beslut att tillsätta ovan nämnda 

utredningar angående bilstöd och hjälpmedel till handikappade. Kartlägg

ningen kommer även fortsättningsvis att utgöra ett viktigt underlag för det 

fortlöpande reformarbetet inom handikappområdet. 

Färdtjänsten är en del av landets kommunikationssystcm. Den skall 

tillgodose behovet av förflyttning för yngre och äldre personer. som har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna 

kommunikationer. Statsbidraget till färdtjänsten, som infördes år 1975, har 

en avgörande betydelse för att bibeh[11la och förstärka denna service. 

Färdtjänst finns i alla kommuner och ca 360 000 personer har legitimation att 

anlita den. 

Vad gäller omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda har den nya 

omsorgslagen trätt i kraft den 1juli1986 (prop. 1984/85:176, SoU 27. rskr. 

386. SFS 1985:568). Därmed har de grundläggande principerna om 

integrering och normalisering för psykiskt utvecklingsstörda bekräftats. 

Samtidigt har personkretsen vidgats till att omfatta personer som på grund av 

förvärvad hjärnskada blivit begilvningshandikappade samt personer med 

barndomspsykos. För att bereda fragan om behovet av omsorger för andra 

barn och ungdomar än dem som omfattas av den nya omsorgslagen har jag 

efter regeringens bemyndigande (1985-11-28) tillkallat en arbetsgrupp. som 

beräknas kunna avsluta sitt arbete våren 1987. Den kommunala barnomsor

gen har numera ansvar också för psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn. 

vilkas behov av särskilt pedagogiskt stöd tillgodoses genom insatser av 

förskolekonsulenter. Fdgan om fortsatt verksamhet med undervisning av 

vuxna psykiskt utvecklingsstörda bereds f.n. i regeringskansliet. 

8 Riksdagen 1986187. 1 saml. Nr ]()() 
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Genom anslaget till den statliga styrelsen för vimlartjiinst bedrivs 
verksamhet för vissa handikappade studerande. Vårdartjiinsten ökar sdrt 
handikappade människors möjlighet att studera vid högskolor. folkhögsko
lor och gymnasieskolor. Verksamheten gäller dels bocnckservicc och 
habilitering iit gymnasieelever inom en försöksverksamhet i Stockholm

Skärholmen. dels boendeservice åt studerande vid folkhögskolor. universitet 
och högskolor. 

Under detta anslag beräknas vidare medel för stöd till vissa handikapp
organisationers anläggningar för rekreation och turism. Fr~tn anslaget 
bekostas också bidrag till institutionen för handikappforskning vid universi
tetet i Göteborg, till hörselteknisk forskning samt till naturhistoriska 
riksmuseets palynologiska laboratorium för viss forskning och allergiser

vice. 
I detta sammanhang vill jag även erinra om att staten finansierar ett 

omfattande forsknings- och utvecklingsarbcte inom handikappomrädct med 

medel som står till forskningsrådens förfogande eller beviljas av regeringen 
fran socialdepartementets anslag A 3. Forsknings- och utvecklingsarbcte 

samt försöksverksamhet. Stor b1~tydelse har även det stöd till projekt och 
försöksvcrksamhet som regeringen beviljar från allmänna arvsfonden. Som 
jag tidigare har nämnt, står vidare fr.o.m. budgetåret 1984185 medel till 

förfogande för utvecklings- och förnyelsearbete inom den sociala hemhjiil
pen. En arbetsgrupp inom forskningsrådsnämnden har nyligen lagt fram ett 
förslag i syfte att öka samordningen inom handikappforskningen och 
därigenom utnyttja tillgängliga resurser bättre. 

Texttelefonen är en angelägen insats för dövas delaktighet i samhället. 

Televerkets förmedlingstjänst för kommunikation mellan texttelefoner och 
vanliga telefoner erbjuder service åt hörande och döva telefonabonnenter. 

För dessa ändamål beräknas medel under anslaget G 5. Ersättning till 
televerket för texttelefoner. 

Från anslag under avsnittet finansieras vidare en rad särskilda insatser för 
synskadade och döva. De avser befordran av blindskriftsförsiindelser. viss 

verksamhet för synskadade hantverkare, anskaffning av ledarhundar. 
utgivning av tidskrifter på ljudband och i punktskrift. nyhetsförmedling för 
dövblinda, vissa andra åtgärder för synskadade med ytterligare funktions
nedsättning samt stöd till utveckling av dövas teckenspråk. För nästa 

budgetår föreslår jag vidare ;;.tt en permancntning sker av den s.k. 

rikstolktjänsten. 
Utbildningen av ledarhundar och vissa tjänstehundar äger rum vid statens 

hundskola i Sollefteå. Skolan skall i princip vara ekonomiskt självbärande, 

men hundpriserna subventioneras åt köparna genom anslag till hundskolan 

under detta avsnitt samt under justitiehuvudtiteln. 

Handikapprörelsen har en avgörande betydelse b[1de för inriktningen och 

den mera konkreta utformningen av samhällets handikappåtgärder. Orga

nisationerna har ett omfattande samarbete med staten, landstingskommun

erna och primärkommunerna. Statens ekonomiska stöd avser riksorganisa

tionernas verksamhet. Stödet till deras allmänna verksamhet föreslås 

väsentligt förstärkt även för nästa budgeti1r. 
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G I. Bidrag till social hernhjiilp 

1485/Xh 
1%6/87 
l<J,':7/8,S 

Utgift 
Anslag 
Fiirslag 

I 939 525 llJl 
1 831000111111 
2 2 34 ()()(J (J(I() • 

Fri.in anslaget betalas statsbidrag till kommunernas kostnader för social 

hemhjiilp <it iildre, handikapp;1de nch barnfamiljer. StatsbidragL'l hestiir av 

tva delar. Det ~1r dels 3!1 OlllJ kr. per :1rsarbctarc inom den sociala hemhjiil

pcn. dds ett belopp a\" liigst 2511 kr. och hi1gst 3511 kr. per person i gruppen 

i1lckrs- och fiirtilbpensi11niircr. 

Sta tsbidragshestiirnmelserna finns i fiirCJrdningcn ( l lJ8-1 :944) om statsbi

drag till S\lcial hcmhjiilp. Ridragcn betalas för kalenderilr i efterskott. 

Anslaget for budgetaret l 9X7!88 avser sitledes bidrag för verksamheten under 

itr I 9X7. 

Under anslaget am·isas dessutom S:irskilda medel for utveckling och 

förnyelse av den sociala hemhj:ilpcn. 

Socialstyrelsen 

Bland de personer som for social hcmhjiilp sker en förskjutning mot högre 

<ildrar. Andelen personer över 8!1 <tr med social hemhjiilp ökar för varje år. 

Närmare 50 procent av alla personer iivcr 80 är har i dag hjiilp i sina hem 

genom den sociala hemhjiilpcn. Denna kategori tar i anspråk betydligt mer 

av de samlade resurserna än vad deras andel <ll" hjiilptagarna motsvarar. Den 

iikade satsningen p[1 öppna v;"1rd- och omviirdnadsformer inom socialtjiin

stcn, hiilso- och sjukvi1rden och omsorgerna om de psykiskt utvecklingsstör

da kriivcr en fortsatt och intensifierad utbyggnad av social hemhjälp hade 

kvalitativt och kvantitativt. I linje med denna utveckling minskar antalet 

platser p;i institutioner av olika slag. Omoderna iilderdomshem liiggs ner 

eller hyggs om till 'crvicehus. llmstruktureringen av den psykiatriska vården 

fortsätter med ytterligare neddragning av viirdplatser och v[irdplatserna 

inom den ~omatiska viirden minskar nagot. 

Fiircdragandcns ih·crvägandcn 

Ett grundbggandc mftl fiir omsorgerna om iildre och handikappade är att de 

skall ha tillgang till ett eget boende. Detta är b;\de fr{m den enskildes och 

samhiillets synpunkt ett angeliiget m[1l. Kommunernas sociala hcmhjälp iir en 

viktig förutsättning för att m[ilsiittningen skall kunna uppnii.s. 

Statsbidraget till social hcmhjiilp bestar deb av en prestationsrelaterad del 

per ärsarbetarc, dels av ett schablonbelopp per person i gruppen iilders- och 

förtidspensioniirer. 

Som komplement till statsbidraget utg:1r ett särskilt stöd för lokalt 

utvecklings- och förnyelsearbete. Kommuner och andra har visat en stor 

idcrikedom genom att via olika projekt effcktivi~era och fiirbiittra hcmhjäl

pen. Under de tv{1 budgeti1r verksamheten nu varit igilng har regeringen 

beviljat stöd till ca 240 projekt. vilka tilbammafö fatt dela på 45 milj. kr. 
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Medelsbehovet för statsbidrag till social hemhjälp beror dels på omfatt
ningen av de kommunala insatserna, dels på storleken av bidragen per 
årsarbetare och per ålders- och förtidspensionär. Jag beräknar att medels
behovet kommer att öka med ca 400 milj. kr. Jag har därvid utgått från 
oförändrade nivåer på bidraget per årsarbetare och per ålders- och 
förtidspensionär. För bidrag till projekt för utveckling av hemhjälpen 
beräknar jag 20 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till social hemhjälp för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 2 234 000 000 kr. 

G 2.Bidrag till färdtjänst 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

396 729 550 
410 ()()() 000 
460 000 000 

Från anslaget betalas statsbidrag till landstingskommuner och kommuner 
för färdtjänst åt handikappade. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna. 
Bidraget får dock inte öka med mer än ett belopp som står i visst förhållande 
till antalet personer som är 65 år och äldre samt utvecklingen av konsument
prisindex. Bidragsbestämmelsema finns i kungörelsen (1974:840) om statsbi
drag till färdtjänst. Bidraget betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för 
budgetåret 1987/88 avser således bidrag för verksamheten under år 1987. 

Socialstyrelsen 

Färdtjänsten har en central och i många fall avgörande roll när det gäller att 
göra det möjligt för äldre och handikappade personer att leva ett aktivt och 
självständigt liv. Befolkningsutvecklingen samt äldres och handikappades 
boende i egna bostäder medför ökat behov av färdtjänst. Det finns 
fortfarande stora skillnader mellan kommunerna i färdtjänstens utbyggnad 
och kvalitet. Statsbidraget till färdtjänst har därför stor betydelse för 
kommunernas möjligheter att utveckla färdtjänsten. Under år 1985 fick ett 
antal kommuner reducerat statsbidrag till följd av begränsningsregeln för 
statsbidragets utveckling. Flertalet kommuner ligger dock betydligt under 
begränsningsregelns bidragstak. Utrymme för att bygga ut färdtjänsten med 
stöd av statsbidrag finns därför på de flesta håll. Styrelsen avser att i en 
särskild utredning granska de mellankommunala skillnaderna och pröva 
alternativa konstruktioner av statsbidraget. 

Föredragandens överväganden 

Den kommunala färdtjänsten underlättar för den enskilde att bo hemma och 
ha kontakt med andra. Färdtjänsten är en del av det kommunikationssystem 
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samhället ställer till allmänhetens förfogande. Skillnaderna mellan kommun- Prop. 1986/87: 100 
crna i utbyggnad, avgiftssystem och villkor i övrigt är stora. Socialstyrelsen Bil. 7 

avser att med dessa utgångspunkter granska statsbidragssystemct och pröva 

alternativa konstruktioner av statsbidraget. 

För år 1987 beräknas kommunernas kostnader för färdtjänsten till 1 315 
milj. kr. Statsbidraget för budgetåret 1986/87 blir därmed 460 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 460 000 000 kr. 

G 3. Kostnader för viss omsorg om handikappade 

1985/86 Utgift 561 935 0041 

1986/87 Anslag 34 859 000 
1987 /88 Förslag 37 990 000 
1 Anslaget Bidrag till driften av särskolor m.m. 

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstings

kommun får statsbidrag med 95 % av lönekostnaderna för vissa förskolekon

sulenter inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda. Bidraget betalas i 
efterskott, men huvudmännen får under läsåret ett förskott. Bidragsreglerna 

finns i förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa 

förskolekonsulenter. Socialstyrelsen erhåller medel för viss kurs- och 
konferensverksamhet. Från anslaget betalas också statsbidrag till en försöks
verksamhet med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. 

Socialstyrelsen 

Hos landstingskommunerna är ca 200 förskolekonsulenter anställda för 
specialpedagogiska och rådgivande insatser till psykiskt utvecklingsstörda 
barn inom den kommunala barnomsorgen. Till kostnader för löner åt dessa 
förskolekonsulenter lämnas statsbidrag. Socialstyrelsen beräknar medelsbe
hovct för statsbidrag till huvudmännen till 31 milj. kr. Socialstyrelsen begär 
vidare 256 000 kr. för kurs- och konferensverksamhet för personal inom 
omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda ( + 100 000 kr.). 

Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Verksamheten med undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda bör 

enligt SÖ fortsätta i hittillsvarande försöksform i väntan på ställningstagande 
till ett förslag från SÖ rörande den framtida verksamheten. SÖ föreslår att 
medlen för försöksverksamheten räknas upp med 166 000 kr. 
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Fördragandcns övenäganden 

Genom den nya omsorgslagen har förskolan upphört att vara en lkl av 

särskolan. Psykiskt utveeklingsstiirda förskolebarn for plats i kommunerna' 

förskola. De psykiskt utvecklingsstörda barnen behiiver emellertid siirskilt 

pedagogiskt stöd. Detta hehov tillgodoses gerwm att landstingskommuncrna 

st~tr för specialpedagogiska och r:'iclgivandc insatser iit dl'n kommunala 

barnomsorgen. Ca 200 förskolekonsuknter hos landstingskommunerna 

svarar för denna verksamhet. 

Skolöverstyrelsen har nylig•:n iivcrHimnat ett förslag till regeringen 

rörande fortsatt verksamhet med undervisning av rnxna psykiskt utveck

lingsstörda. Förslaget bereds för niirvarande i regcringskam;liet. I avvaktan 

pä stiillningstagande i fr{1gan hör undervisningen av vuxna psykiskt utveck

lingsstörda fortsätta i hittillsvarande fiirsiiksfllrm. 

Statsbidraget till lönekostnaderna för ca 200 fiirskoleknnsulenter ho> 

landstingskommunerna för specialpedagogiska och radgi,·andl' in,atser 

beräknar jag till 32 625 000 kr. För socialstyrelsens kurs- uch konfi:rcnsverk

samhet för personal inom omsorgerna for psykiskt utvecklingsstörda beriik

nar jag 178 000 kr. Det siirskilda bidraget till forsöksverksamheten med 

undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda beräknar jag till 

5 187 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för l'iss omsorg 0111 handikappade för budget[tret 

1987/88 anvisa ett förslag~<mslag av 37 990 OOU kr. 

G 4. Kostnader för viss utbildning av handikappade m.rn. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

33 575 468 
32 885 000 
3 I 936 000 

Från anslaget har betalats en försöksverksamhet med omviminad åt svärt 

rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium i Stockholm. Vidare 

betalas vårdartFinst ät svart h<Jndikappadc, som studerar vid universitet, 

högskolor och folkhögskolor. Verksamhc:tcn leds av styrelsen för värdar

tjiinst. Den bestar av sju ledamöter. som förordnas av regeringen. 

Från anslaget utgftr också bidrag till institutionen för handikappforskning 

vid universitetet i Göteborg, bidrag till viss hör~eltånisk forskning samt 

bidrag till palynologiska laboratoriet vid naturhistoriska riksmuseet. Bidrag 

utgar även till De handikappades riksförbund (DHR) och till Synskadades 

riksförbund (SRF) för rekrcationsanläggningar. 
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I. Omvardnad för vis,a gymnasieskoll'k\'cr LJ 115 OOU 

2. Viirdartjiinst [1t elever vid uni\'l'rsitc·t. 
hi>gskolor och folkh<igsk(1lor 1..1 (105 iJOO 

3. Styreben for \'ardartj~inst 2 7115 000 

4. Handikappfnrskningen vid 
universitell't i Ciötehorg 

5. Hiirn:ltcknisk forskning 

6. Palynologi~ka lahPraturiet 
for alkrgisnvicc' 

7. Bidrag till rekreationsanliiggningar 

Summa ut~ifter 

Inkomster vid stvrdsen fin 
viirdanjimst (redovisa' pi1 inkomsttiteln) 
1 I 000-kronmspost fr.o.m. hml!).etåret 1987i88. 

Styrelsen för vårdartjänst 

710 OOIJ 

~ 400 0(1(1 

3:"0 01111 

3 uoo l)()() 

32 885 000 

32 000 

lkräknad 
ändring 1987/88 

Föredraganden 

-9 Ii.J 0001 

+ 7 771 (]()(} 

+ 183 ouu 

+ 25 000 

8.J (1(10 

+ 12 0011 

+ 90 000 

- 9-'9 000 

1. Försökswrksamheten med omvi1rdnad åt svart rörelsehindrade i Skärhol

mens gymnasium i Stockholm g~illde 32 ek!ver vid ingången av läsåret 

1986/87. Styrelsen bedömer att cfterfri1gan på boende och omvårdnad med 

nuvarande organisation kommer att vara oförändrad 1987 /88 men att 

styrelsen behöver förstärkas med extra personal för täckande av sjuk- och 

barnledigheter. Medelsbehovet beräknas till 10,6 milj. kr. 

2. \1[1rdartjänst har under läs<lrd 19i-:5/86 bevil.iats 20 studerande vid 

universitet och högskolor samt 150 elever vid folkhögskolornas långa 

vinterkurser. Dessutom tillhandahalb v[irdartjänst under ca 1 400 elev

veckor vid folkhögskolornas korta kurser. Styrelsen riiknar med fortsatt hög 

efterfrågan på vardartj:il1st under nästa budgetår. Efterfrågan på vårdar

tjiinst vid folkhögskolornas korta kurser ökar, särskilt vid datakurser. För 

vårdartjiinst enligt nuvarande riktlinjer beräknar styrelsen ett medelsbehov 
av ca 18,3 milj. kr. 

3. Styrelsen föreslilr. att medel beviljas för förstärkning vid kansliet och för 

merkostnader för personlig assistans till vissa tjänstemän och styrelseleda

möter med handikapp. lnskdnkningar i verksamheten gar inte att göra, och 

styrelsen motsätter sig besparing enligt huvudförslaget. Medelsbchovet 

beräknas till ca 3,5 milj. kr. 

Handikappforskningcn i Göteborg 

4. Bidraget avser huvudsakligen löner. I landikappforskningen begär löne

omriiknade medel för verbamheten. 

Handikappinstitutet 

5. Sverige har en avancerad hörselteknisk forskning, som bedrivs vid flera 

institutioner. Den har till syfte att förbättra såväl hörseltekniska hjälpmedel 
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som rehahilitering av hörselskadade. I landikappinstitutet beriiknar medels
hehovet för hudget~nel !987188 till ca. 2,5 milj. kr. 

Naturhistoriska riksmuseet 

6. Palynologiska laboratoriet vid naturhistoriska riksmusei:t mäter och 

rapporterar om pollenhalten i luften som rapporteras till dagliga analyser till 
radio. TV och genom telefonsvarare. Riksmuseet hegär pris- och löneomräk
nade medel samt en anslagsökning med 11 OUO kr. för inköp av visst 

materiel. 

De handikappades riksförbund IDHR) och Synskadades riksförbund <SRFl 

7. Svårt handikappade behöver semester och rekreation minst lika väl som 

andra. De kan emellertid ofta inte utnyttja de rekrcationsanliiggningar som 
finns. För många är därför DHR:s anläggningar den enda möjligheten till 
rekreation. Förbundet iir alltjämt i stort heho\' av statligt stöd till denna 
verksamhet och hemställer om bidrag med I 650 000 kr. under hudgetåret 

1987/88. 

SRF har stora kostnader för Almåsa semesterhem och kursgård i 
Västerhaninge, framför allt för extra service åt synskadade personer. SRF 

hemställer om statligt stöd till extra kapitalkostnader med 635 000 kr. samt 
ett anslag till nödvändig tillbyggnad med 4 milj. kr. 

Föredragandens ö\·erväganden 

I avvaktan på resultatet av statens förhandlingsnämnds slutliga redovisning 
av uppdraget om försöksanordningarna i Skärholmen har regeringen 
uppdragit åt styrelsen för vårdartjänst att från och med den 1 januari 1987 
dehitcra berörda landsting och kommuner en preliminär avgift för omvård
nad och därmed sammanhängande verksamhet vid Skärholmens gymnasi
um. Utgångspunkten vid fastställandet av avgifter är att verksamheten skall 
finansieras med primär- och landstingskommunala medel. För vårdartjänst 
åt studerande med omfattande funktionshinder vid folkhögskolor, universi
tet och högskolor heräknar jag ett mcdelshehov av 22 376 000 kr. 

Styrelsen fick i förra årets proposition ekonomiskt utrymme att pröva 

metoder för boendeservice och andra kvalificerade insatser åt personer med 

omfattande funktionsnedsättningar. Genom riksdagens beslut tillfördes 

styrelsen under anslagsposten för kansliet ökade medel för forskning och 

utvecklingsarbete. Styrelsen bör. ;;åsom för innevarande budgetår, undantas 

från huvudförslaget. För denna anslagspost heraknar jag nu ett medelsbehov 

av 2 888 000 kr. 
Beträffande bidragen till forskning under detta anslag heräknar jag för 

institutionen för handikappforskning medel med 715 000 kr. och för 
hörselteknisk forskning med 2 4~;4 000 kr. Medlen för den hörseltekniska 

forskningen bör fördelas av regeringen efter hörande av handikappinstitu

tet. 
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För naturhistoriska riksmuseets palynologiska lahoratorium beräknar jag 

medel med 362 000 kr. 

Såväl DHR:s anläggningar för rekreation och turism som SRF:s rekrea

tionshem och kursgård Almt1sa har stor betydelse för rörelsehindrade och 

synskadade från hela landet. Handikappade erbjuds cHir en behövlig 

personlig service. För att si1dan verksamhet skall kunna bedrivas uppstii.r 

avsevärda extra kostnader för högre tillgänglighet och större anpassning. 

Därför förordar jag att DHR erhåller bidrag med I 545 000 kr. till sina 

anläggningar samt att SRF under nästa hudgetår erhåller bidrag med 

I 545 000 kr. för SRF:s rekreationshem och kursgård Almåsa. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att anslaget förs upp 

med 31 936 OOU kr. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

· att till Kosmader för viss utbildning av handikappade m.m. för 

hudgetåret 1987/88 anvisa t:tt förslagsanslag av 31936000 kr. 

G 5. Ersättning till televerket för texttclcfoner 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 204 805 
20 734 000 
24 350 000 

Från anslaget ersätts televerket, dels för texttelefoner. som lämnas åt 

döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade, dels för förmedlings

tjänst för samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Ersättningen 

betalas budgetifrsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapital. 

Socialstyrelsen 

Enligt televerket torde ca 500 texttclefoner komma att tillhandahållas inom 

den berättigade personkretsen under innevarande budgetår. De sammanlag

da engångsavgifterna för texttelefoner anges till 6,0 milj. kr.. och serviceav

gifterna till LO milj. kr. Förmedlingstjänsten beräknas under innevarande 

budgetår kosta 16,0 milj. kr. Televerkets ränta beräknas till 1.5 milj. kr. och 

anslaget bör således föras upp med 24,5 milj. kr. 

Föredragandens iiYerväganden 

Jag hedömer att ca 35U telefoner kommer att lämnas ut innevarande 

budgetår. För engångsavgifter beräknar jag sammanlagt 4 600 000 kr. och 

för serviceavgifter 1 200 000 kr. 

Förmedlingstjiinsten för kommunikation mellan texttelefoner och vanliga 

telefoner ger en bra service åt telefonabonnenter, som anlitar denna 

teletjänst. Televerkets ersättning för förmedlingstjänsten bör beräknas till 

17 280 000 kr. 
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Medelshehovet för ersättning till televerket för dess befattning med 

texttclcfoner utgör följaktligen 23 080 000 kr. Härtill kommer ränta på grund 

av att ersättningen till televerket betalas i efterskott efter en räntefot av 

11 cii·. Anslaget för nästa hudgetär bör tas upp med 24 350 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 

1987188 anvisa ett förslagsanslag av 24 350 000 kr. 

G 6. Ersättning till postverket för befordran av hlindskrifts
försändelser 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

litgift 
Anslag 
Förslag 

32 084 000 
37211 000 
40 651 000 

Från anslaget ersätts postverkct för befordran av portofria blindskriftsförs

ändelser. Ersättningen far lyftas halvårsvis i efterskott. 

Post verket 

Som följd av volymökningar och portohöjningar bör postverkets ersättning 

höjas med 3 440 000 kr. 

Riksrevisionsverket har i huvudsak inget att erinra mot postverkets 

beräkningar. 

Föredragandens överväganden 

Postvcrkets beräkning av ersättningen bör godtas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsän

delser för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

40 651 000 kr. 

G 7. Kostnader för viss verksamhet för synskadade och döva 

1985/86 
1986187 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

19 254 000 
22 026 000 
24 358 000 

Från anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till Aktiebolaget 

SRF-Produkters depiiverksamhet med arbetsmaterial till synskadade hant

verkare och försäljning av deras produkter samt till viss annan verksamhet 

för andra synskadade än dem som traditionellt får service genom depån. 
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Vidare utge> bidrap. till verksamhl:len ml'd kdarhundar. utgivning av 

tidskrifter för synskadadl' samt individinriktad wrksamhct for flerhandikap

pade ... ynskadade. Föreningen Sveriges dii\'blinda ( FSDU) far bidrag för 

tidningsutgivning fi.ir dii\·biinda. Vidare utges bidrag till Sveriges dii\'as 

riksförbund (SDR) for dess teckl'nspr:1ksavdelning. 

Synskadades riksförbund <SRf) 

J. SRF ber:iknar kostnaderna för depi1verksamhcten till 4 747 40U kr. vilket 

iir en höjning med 38l.I 400 kr. Kostnaderna för den del av verksamheten som 

a\'ser andra synskad~u:k iin dem snm traditionellt far service genom dcpan 

bt::riiknas till J 800 Ollll kr. 

2. SRF erhiiller medel under anslaget for köp av 45 ledarhundar för 

budget[1ret 1986/87. Behovet av ledarhundar anges av SRF uppgå till 40 för 

det kommande budgetiirct. Kostnaderna för köpa\' hundarna beräknas till 

~ 877 000 kr. För introduktionskur,cr och \'issa veteriniirkostnader m.m. 

heriiknas ett ökat mt·dl'lsbehnv av 21:' IJ()() kr. Kostnaderna för konsulent

verksamhet samt fortbildning ... - och informationskurser torde öka med 

361 000 kr. SRF anmiiler hiirvidlag hl.a. att man avser att fördubbla antalet 

forthildningskurser. 

3. SRF ger ut tidskrifter p[1 ljudkassctt eller i punktskrift som ersättning för 

den miingd tidskrifter som finns för seende. men som iir otillgängliga för 

synskadade. SRF:s kostnader för iindamakt beriiknas till 3 300 000 kr., 

vilket innchiir en höjning med 467 000 kr. 

4. Var fjärde synskadad har ett tilliiggshandikapp. vanligtvis hörselskada. 

diivhct, rörelsehinder eller psykisk utvecklingsstiirning. Med stöd av det 

siirskilda statshidrag. som beräknas under denna anslagspost. bedriver SRF 

en viktig verksamhet med individinriktade insatser för flerhandikappade. 

Verksamheten bcriiknas budget[1ret J 987/88 kosta 1 770 000 kr. SRF begär 

s[iledes att statsbidraget höjs med 300 llllO kr. 

Föreningen Sveriges diivblinda I FSOBl 

5. Oövhlinda iir utestiingda fran information som himnas i radio, TV, 

tidningar och tidskrifter. FSDB:s nyhetsförmedling har därför mycket stor 

betydelse. FSDB hemställer om bidrag för budgetiiret 1987/88 med ytterliga

re 2Ul Ollll kr. Statsbidraget skullc diirmed uppg{1 till 2 701 000 kr. 

Sveriges diivas riksförbund ISDK) 

6. SD R konstaterar. att bidraget till tcckensprtlksavdclningcn har stor 

betydelse för utwcklingen av diivas tdspri1kig:het. socialt och kulturellt. 

Ktistnaderna för verksamheten hniiknas av SDR till 2 {)()>()()()kr., vilket 

innehiir en ökning med 603 ()()() kr. 
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1. Dcpfm:rksamheten 

2. SRF för ledarhundar 
(Tidskriftsutgivning inom SRF 
{SRF för viss verksamhet för 
flerhandikappade 

3. SRF för viss övrig verksamhet 

4. Tidningsutgivning inom FSDH 

5. Sveriges dövas riksförhunds 
teckenspråksavdelning 

6. Rikstolkcjänst 

Summa utgifter 

1986187 

5 458 l)Ol) 

8 365 000 
2 833 000 

I 470 000 

2 500 000 

I 400 000 

22 026 000 

Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

- 743 0001 

+ 217 000 
-2 833 oow 

-1 470 000)~ 

+5 T27 000 

+ 150 000 

+ 84 000 

+l 200 000 

+2 332 000 
1 Den del av anslagspostcn som avser service utöver dcpäverksamhetcn överförs till 
J?Unktrn 3, SRF för viss övrig verksamhet. 
- Anslagspostcrna överförs till punkt :1. SRF för viss övrig verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Pris- och löneomräkningar för depåverksamheten beriiknar jag till 
357 000 kr. För ändamålet bör därmed 4 715 000 kr. anvisas. Som framgår 

nedan, beräknar jag medel för den del av bidraget som avser viss service åt 

synskadade utöver depåverksamheten under anslagspost 3. SRF för viss 
övrig verksamhet. 

Liksom SRF bedömer jag behovet av ledarhundar till 40. Kostnaden 

härför beräknas till 5 877 000 kr. För grundkurser, introduktion av hundarna 
i samband med att de lämnas till d1~ synskadade och för vissa veterinärkost

nader beräknar jag 1 329 000 kr. SRF:s kostnader för konsulentverksamhet, 
fortbildning och informationskurser för blivande Iedarhundsägare beräknar 
jag till l 376 000 kr. För SRF:s ledarhundsverksamhet är följaktligen 
medelsbehovet för nästa budgetår 8 582 000 kr. 

SRF erhåller under detta anslag statsbidrag till vissa verksamheter som är 
av stor betydelse för personer med synskador. De insatser som SRF gör 
genom bidragen fungerar i hög grad som viktiga komplement till samhällets 

stöd till synskadade. De aktuella bidragen avser produktion av ersättnings
tidningar för synskadade, individinriktad verksamhet för synskadade med 

ytterligare funktionshinder, samt viss service med arbetsmarknadsinriktning 

till synskadade utöver depåverksarnheten. I föregående års budgetproposi

tion har dessa bidrag redovisats vart och ett för sig under olika anslagsposter. 

Jag finner det nu lämpligt att i beräkningarna för det kommande budgetåret 

sammanföra dessa bidrag under en anslagspost. För budgetåret 1987/88 

beräknar jag för ovan nämnd verksamhet ett bidrag om totalt 5 727 000 kr. 

För verksamheten har därmed beräknats viss förstärkning utöver ordinarie 

uppräkning. 
Bidraget till FSDB för tidningar {it dövblinda finansierar en angelägen 

verksamhet. Det är viktigt att FSDB kan fortsätta att utveckla den, varför jag 

även här föreslår en viss extra förstärkning utöver ordinarie uppräkning. 

Bidraget bör således räknas upp med 150 000 kr. till 1650 000 kr. 
Den verksamhet som SDR bedriver för att utveckla teckenspråket är 
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grundläggande bäde för dövas kommunikation med varandra och för deras 

delaktighet i det hörande samhället. SDR:s teckenspråksavddning fyller en 

viktig funktion i sammanhanget. Även här bör en viss förstärkning utöver 

ordinarie uppräkning göras. Statens bidrag bör således utökas med 

84 000 kr., vilket innebär att I 4H4 000 kr. bör anvisas för ändamålet. 

Jag övergår nu till att behandla en framställning från Hörselfrämjandets 

riksförbund, Sveriges dövas riksförbund. Föreningen Sveriges dövblinda och 

Riksförbundet för döva och hörselskadade barn angående den s.k. rikstolk
tjänsten. 

Denna verksamhet, som bedrivits försöksvis sedan juli m;"\nad 1985, har 

som syfte att lämna bidrag till tolkkostnadcrna för vissa tolkurpdrag som 

genomförs i anslutning till de centrala handikappförbundens verksamhet. 

Hörsel- och dövorganisationerna har understrukit betydelsen av rikstolk
tjänsten. Det administrativa ansvaret för verksamheten har under försökspe
rioden åvilat Handikappinstitutet. 

Jag vill betona den betydelse som rikstolktjänsten har för handikapporga
nisationerna i deras viktiga arbete. Rikstolktjänsten tillkom på försök 

framförallt för att bekosta den tolktjänst som förtroendevalda i handikap

pades riksorganisationer behöver. niir de utför uppdrag av riksövergripande 

natur. För närvarande ersätts inte sådana tolkuppdrag av samhället, utan 

organisationerna har själva att svara för kostnaderna. l takt med att 

organisationernas verksamhet ökar i omfattning, ökar också deras kostnader 

för tolktjänst. Jag anser att det är rimligt - inte minst ur handikappolitisk och 

principiell synvinkel - att samhället svarar för dessa kostnader. 

Jag vill mot denna bakgrund förorda att rikstolktjänsten permanentas 
fr.o.m. nästa budgetår. Jag anser att Handikappinstitutet tills vidare bör 

svara för de administrativa och ekonomiska uppgifter som är förknippade 
med rikstolktjänsten, vilka jag bedömer vara av mycket begränsad omfatt
ning. För nästa budgetår bör totalt 1 200 000 kr. anvisas för rikstolktjänst. 

De förordade resursförstärkningarna under anslaget har finansierats 
genom omprioriteringar inom huvudtiteln. Med hänvisning till sammanställ
ningen förordar jag, att anslaget förs upp med 24 358 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss verksamhet för synskadade och döva för 
budgetåret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag av 24 358 000 kr. 

G 8. Statens hundskola 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 200 000 
2 600000 
2 600 ()()() 

Statens hundskola i Sollefteå säljer dresserade hundar och ger utbildning i 
hundtjänst. Produktionen av hundar skall tillgodose försvarsmaktens, 
polisväsendets, tullverkets och andra statliga och kommunala myndigheters 
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behov av tjänstehundar samt Synskadades ribförbunds behov av ledarhun- Prop. 1986/87: 100 
dar. Utbildning i hundtjänst sker genom kurser for personal friln bl.a. Bil. 7 
försvarsmakten och tullverket. personer fran frivilliga försvarsorganisationcr 

samt för synskadade. Skolan för även tillhandah{illa djursjuhard och andra 

tjiinster {1t myndigheter och enskilda. om det kan ske utan att iiniga 

arbetsuppgifter eftersätts. 

Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex 

andra ledamöter. som utses av regeringen. 

Statens hundskola 

Statens hundskola har de senaste i\ren dragits med betydande underskott. 

Statskontoret har genom en utredning och rapport pekat pii olika viigar att 

lösa hundskolans problem. Skolan kommer att vidtaga en rad ;)tgiirckr for att 

vända den negativa resultatutvccklingen. Fi.ir att genomföra de föreslagna 

ittgärderna krävs en siirskild finamiering för de omst:illnings- och avveck

lingskostnader som uppstiir. Skolan beräknar anslagsbehovet för verksamhe

tens genomförande till 5 60U 000 kr. under budgetäret I 9~7/88. 

Föredraganden" övenäganden 

De utbildade hundar som statens hundskola levererar har erkiint goda 

egenskaper. Viktiga förutsättningar för detta är yrkesskicklig dressyr och 

avel. Verksamheten har emellertid under senare år haft stora ekonomiska 

problem. Statskontoret har pil regeringens uppdrag ombesörjt en utredning 

och lämnat förslag till åtgärder. Jag avser att senare under innevarande 

budgetår föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i fråga om 

hundskolans framtida organisation och finansiering. I avvaktan på detta bör 

för budgetåret 1987/88 beräknas oförändrat anslag. Chefen för justitiedepar

tementet och jag har samrått i dessa frt1gor. Under justitiedepartementets 

anslag förordades tidigare i dag ett belopp av I 540 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hundskola för budgetilret 1987188 anvisa ett förslags

anslag av 2 600 000 kr. 

G 9. Statens handikappråd 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 260 253 
3 654 uoo 
4 049 oou 

Statens handikappråd skall verb för förbättrade levnadsförhällanden för 

handikappade och främ.ia samarbetet i handikappfri1gnr mellan samhiillsor

ganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. R~1det. ~om utses av 

regeringen, bestar av ordförande och 17 övriga ledamöter. I rådet ing{ir 126 



företrädare för handikapporganisationcrna samt för socialstyrelsen, riksför
säkrings\'erket, skolö\'crstyrelscn, bostadsstyrclsen, statens planverk. 
arbctsmarknadsstyrclscn, arhctarskyddsstyrclscn, Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet. Regler om rådets organisation finns i förord
ningen ( 1979:421) med instruktion för statens handikappråd. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnaderi 

Lokalkostnader 

Summa 

Statens handikappråd 

1986/87 

13 

3 062 000 
(2 428 000) 

592 000 

3 654 000 

Beräknad 
ändring 1987 /88 

Föredraganden 

+ 53 000 
(+ 44 000) 

+342 000 

+395 000 

Statens handikappråd hemställer om dels löne- och prisomräknade medel 
dels ökade medel om 100 000 kr. för förbättrade insatser vad avser informa
tion, kontakt och kunskapsförmedling. En reduktion enligt huvudförslaget 
skulle försvåra rådets möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter inom 
flerhandikappområdet. 

Föredragandens överväganden 

Statens handikappråd skall främja samordning och samarbete inom handi
kappområdet. Särskild uppmärksamhet har inom handikapprådet under 
senare år ägnats frågor om insatser för flerhandikappade. Sådana frågor 
förutsätter en samordnad verksamhet mellan många organ i samhället. 
Denna inriktning av handikapprådets arbete bör enligt min mening fortsätta. 
Riksrevisionsverket tillställde i november 1985 regeringen en revisionsrap
port angående bl.a. statens handikappråd. Av handikapprådets yttrande 
över rapporten framgår att rådet f.n. genomför en översyn av rådets 
uppgifter och organisation. Rådet avser att under våren 1987 till regeringen 
komma med förslag till ny instruktion. 

Jag finner att även statens handikappråd bör omfattas av huvudförslaget 
och beräknar således en nedskärning med 5 % fördelad över en treårspe
riod. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Statens handikappråd för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 4 049 000 kr. 
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G 10. Bidrag till handikapporganisationcr 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

-l3 000 000 
49 000 000 
55 470 000 

Reservation 

Fran anslaget erhåller handikapporganisationerna bidrag till sin verksam
het. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan 
organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Följande 29 organi
sationer har fått bidrag under inn~varande budgetår. 

Afasiförbundet i Sverige, Bröstcancerförcningarnas riksorganisation, 

Riksförbundet för döva och hörselskadade barn, De handikappades riksför
bund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen Sveriges dövblinda, 

Riksförcningen för psykotiska barn, Riksförbundet för utvecklingsstörda 
barn. ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund, ILCO/Swnskt 

förbund för ileo-, colo- och urostomiopereradc, Neurologiskt handikap

pades riksförbund, Svenska psoriasisförbundet. Riksförbundet för rörelse
hindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för cystisk fibros, Riksförbun
det för hjärt- och lungsjuka, Riksförbundet för laryngectomcrade, Riksför
bundet för mag- och tarmsjuka, Riksförbundet mot astma-allergi, Riksför

bundet mot reumatism. Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för 
social och mental hälsa, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, Svenska 

celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Sveriges dövas riksförbund, 
Svenska epilepsiförbundet, Synskadades riksförbund, Sveriges stamningsfö
reningars riksförbund samt Handikappförbundens centralkommitte. 

Föredragandens överväganden 

Handikapporganisationernas intressepolitiska verksamhet fullföljer en folk
rörelsetradition. Deras insatser h<J.r haft en avgörande betydelse för utveck
lingen av en ny syn på handikapp och handikappfrågor. 

Statsbidraget till handikapprörelsens riksorganisationer utgör innevaran
de budgetår 49 milj. kr. Handikapporganisationerna har i flera sammanhang 
betonat vikten av att statsbidragen till dem fortsätter att utvecklas. Jag 
bedömer det viktigt att så sker. Handikapporganisationerna spelar en 
betydelsefull roll både för den politiska inriktningen och för den konkreta 
utformningen av handikappåtgärderna. Organisationernas insatser kommer 

även i fortsättningen av vara nödvändiga för samhällets utveckling. 

Förutsättningarna för handikapporganisationernas arbete har i hög grad 

påverkats av de mer övergripande samhällsförändringar som genomförts 

under de senaste åren. Jag tänker här på utvecklingen mot decentralisering, 

den minskade statliga detaljregleringen och reformeringen av viss lagstift

ning. Dessa förändringar har inte bara påverkat inriktningen av organisatio

nernas verksamhet, utan också ökat kraven på deras medverkan i samhällsar

betet. Lat mig i sammanhanget bl.a. erinra om att de för handikappolitikcn 

kanske mest grundläggande lagarna- socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårds

lagen och den nya omsorgslagen - samtliga innehåller klara uttalanden om 

vikten av samråd mellan de skilda huvudmännen och handikapporganisatio

nerna. 
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Denna utveckling - vars syfte bl.a. iir att flirstiirka den kommunala 

demokratin och skapa förutsättningar för ett utökat hrukarinflytande - har 

sammantaget inneburit att riksorganisationcrna under de kommande i1rcn 

står inför många viktiga uppgifter. Det gäller för dem att utveckla 

organisation och bedriva verksamhet pit ett sätt som stämmer överens med de 

ändrade förutsättningarna. Att handikapprörelscn verkligen kan utveckla 

arbetsformer som ger möjligheter till brukarinflytandc och samverkan, ligger 
i säväl samhällets som organisationernas intressen. 

Mot den hiir bakgrunden anser jag att bidragsgivningcn till handikappor

ganisationerna även fortsättningsvis hör vara ett prioriterat område. För 

bidrag till handikapporganisationerna beräknar jag för nästa budgetär ett 

belopp om sammanlagt 55 470 000 kr. Av detta belopp bör 5 000 OUO kr. avse 

sådana insatser som organisationerna gör för att pä olika sätt skapa 

förutsättningar för ett förstärkt brukarinflytande. 

Det bör ankomma på statens handikapprad att efter ansökan från 

organisationerna lämna förslag till regeringen om fördelningen av dessa 

särskilda medel i samband med fördelningen av det allmänna bidraget. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om handikapporganisationernas 

möjligheter att finansiera särskilda projekt med understöd tran allmänna 

arvsfonden. Under år 1986 har ca 19 milj. kr. ställts till förfogande för 

ändamålet, och jag räknar med att regeringen har möjlighet att bevilja sådant 

understöd i ungefär samma omfattning under år 1987. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Bidrag till handikapporganisationcr för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 55 470 000 kr. 

9 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr }()(} 
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Il. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten skall svara för omsorg och service till familjt:r och enskilda 
som behöver detta. Till socialtjänstens uppgifter hör ockst1 att delta i 
samhiillsplaneringen samt att genom uppsökande och förebyggande verk
samhet och pt1 annat sätt friimja förutsättningarna för goda levnadsförhållan
den. Socialstyrdsen kommer inom kort att presentera förslag till allmänna 
råd för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. 

Inom socialtjiinsten pil.går ett omfattande utvccklingsarbete som riir si1viil 
metoderna i det sociala arbetet som fragor om organisation, viirdinneh{1ll 

m.m. Staten lämnar olika former av stöd och stimulans till sadana 
utvecklingsinsatser. Totalt beräknas drygt 29 milj.kr. för utveckling av det 

sociala arbetet bland barn och ungdom och kring krisproblematik i familjer
na, missbrukarvård samt socialbyråernas arbete. 

SocialbcrrdninRell (S 1980:07) överlämnade i februari 1986 betänkandet 
(SOU 1986:20) Barns behov och Föräldrars rätt. Betänkandet behandlar 
socialtjänstens arbete med utsatta familjer. Beredningen föreslår bl.a. en 
helt ny lag om tvångsomhändertagande av unga (L TU). Utredningens 

ledamöter och sakkunniga har rtdovisat skilda åsikter pä en rad viisentliga 

punkter vilket ger anledning ti Il ytterligare överväganden. Mot denna 
bakgrund har en särskild utredare tillkallats för att göra en viss översyn av 
lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vard av unga (L VU ). 
Arbetet skall bedrivas skyndsamt och bcr~iknas vara färdigt under första 

halvåret 1987. 
Socialberedningen har vidare lämnat betänkandet (SOU 1986:19) 

Aktuella socialtjänstfrågor som bl.a. tar upp fragor om vistelsekommunens 
ansvar, socialtjlinstens insatser för människor med handikapp. klagomöjlig
heterna enligt socialtjänstlagen, föreningslivet och socialtjänsten m.m. 
Betänkandet har nyligen remissbehandlats och bereds för niirvarandc i 

socialdepartementet. 
Socialberedningen fortsätter sitt arbete med en översyn av lagen 

(1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall (L VM). Utrcdningsarbetet 

beräknas vara färdigt under första halväret 1987. 
Socialdatautredningens betänkande (DsS 1986:5) som lämnades i april 

1986 har varit föremål för remissbehandling under hösten 1986. Betänkandet 
behandlar bl.a. socialnämnderna,; personregister samt frågan om journaler 

och register vid hem för vård eller boende. Min avsikt är att under hösten 

1987 föreslå regeringen att lägga en proposition kring dessa fragor. 
Utvecklingen av socialbidragen kännetecknades under 1970-talet av en 

stadig minskning av såväl antalet bidragstagare som kostnaderna för utgivet 
socialbidrag. Under år J 981 vände emellertid denna trt?nd och sedan dess har 

det skett en kraftig ökning av både antalet bidragstagare och kommunernas 

kostnader för utgivet socialbidrag. Antalet bidragstagare har ökat med 

nästan 200 000 personer sedan år l 980 och det totalt utgivna socialbidraget 

har mer än fördubblats under samma period, räknat i fasta priser. 

I november 1985 tillsatte regeringen en arbetsgrupp med uppgift att 

analysera socialbidragsutvceklingen under 1980-talet. Arbetsgruppen har i 
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juni 1980 presenterat en delrapport (DsS 19S(i:7) Socialbidrag - en faktare

dovisning och probleminventering. Denna inneh;tlkr en sammanstiillning 

och belysning av tillg:ingligt faktamaterial samt en probleminventering 

utifr;in uppgifter inhiimtadc fr{rn olika komrmllll'r i landet. Arbetsgruppen 

har dessutom initierat ett antal egna undersökningar. Dessa kommer att 

redovisas i arbetsgruppens slut rapport tillsammans med arbetsgruppens egen 

analys av orsakerna till socialbidragsutvccklingen under 80-talet. Arbets

gruppens slutrapport beriiknas vara färdig i januari 1 lJ87. 
Familjcväld iir ett begrepp som ibland används niir man talar om 

hinnomisshandel, barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn. Dessa 

former av våld utspelas mellan miinniskor som har niira kiinslomässiga 

relationer till rnrandra vilket gör fri1gorna siirskilt komplicerade att arbeta 

med. 

I december lY~n anslogs medel. som disponeras av socialstyrelsen. till en 

treiirig försöksvcrksamhet för att utveckla vi1rdinsatserna för misshandlade 

kvinnor och deras familjer. Tv:i av de projekt som startats syftar till att 

utveckla behandlingsmetoder för miin dömda för kvinnomisshandel. Resul

taten av försöksverksamhetcrna kommer att redovisas under år 1987. 
Socialstyrelsen har vidare erhallit siirskilda medel till försöks- och 

utvecklingsarbete som bedrivs av kvinnojourer och andra organisationer som 

stöder misshandlade kvinnor. Kvinnojourernas verksamhet är brett inriktad 

och är enligt min mening ett utmiirkt exempel på hur ideell verksamhet väl 

kan komplettera samhiillets insatser. 

Under senare ar har p{1 flera orter startat> s. k. mans jourer. Dessa har som 

syfte att ge rad och stöd till män som befinner sig i en svar livssituation. 

Vidare har regeringen beviljat medel till ett projekt som bl.a. skall 

kartlägga omfattningen av sexuella övergrepp mot barn. Projektet drivs av 

en arbetsgrupp inom brottsförebyggande r{1dct. Gruppen behandlar även 

frågor kring den information som behöver ges till vissa yrkesgrupper för att 

dessa skall kunna upptäcka sexuella övergrepp, fr{1gor om handläggningen 

hos myndigheterna samt hur alternativa behandlingsmetoder skall kunna 
utvecklas. 

Barns uppväxtvillkor är en fråga som behöver uppmärksammas mer. 

samband med hustrumisshandel. missbruk och andra krissituationer 

familjen drabbas barnen ofta mycket hårt. 

Socialstyrelsen har givits ett uppdrag angående insatser för att förebygga 

sociala problem. ordningsproblcm och brottslighet i samband med större 

helger och andra allmänna festdagar. Ett liknande uppdrag har Himnats till 

rikspolisstyrelsen. Socialstyrelsen skall bl.a. utreda frågan om förebyggande 

insatser inom socialtjänsten. Arbetet har bedrivits skyndsamt och kommer 

inom kort att redovisas till regeringen. 

Socialstyrelsen har att svara för viss utbildning och fortbildning av 

familjepedagoger och annan personal inom socialtjänsten som arbetar med 

flykti11gar. Vad gäller kommunernas insatser för ::igc11are kommer statligt 

stöd liksom hittills att kunna lämnas fr[m socialstyrelsen till familjepedago

giska insatser och till andra forrm:r av socialt arbete av projektkaraktär. 

Omfattande insatser görs när det giiller att utveckla arbetet med barn- och 

1111gdomsfrågor. Regeringen har tidigare beslutat att under en treårsperiod 
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satsa 90 milj.kr. ur allmiinna arvsfonden på att förbättra barns och ungdo
mars fritidsverksamhet. Dessa mo~del har fördelats till områdena utveck!ings
arbete vid fritidsgårdar, insatser med anledning av FN:s världsungdomsår 

samt idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Vidare har regeringen 
beslutat att ytterligare 12 milj.kr. av arvsfondsmedel skall användas för att 
utveckla tidiga insatser mot drogmissbruk bland ungdomar. Inom varje 
område har tillsatts en särskild arbetsgrupp som fortsätter sitt arbete med att 
dokumentera och följa upp de olika projekten. 

Under anslaget H 4. Utveckl.ings- och försöksverksamhet har medel 

beräknats för att utveckla socialbyråernas metoder i arbetet med familjer i 
kris. Syftet är bl.a. att finna alternativ till omhändertagande. 

Vidare har socialstyrelsen beviljats medel för att stödja utvecklingen av 
familjebehandling på institution. Detta sker bl.a. genom konferenser och 
seminarier för personalen på barnhem som numera oftast omvandlats till 
hem för både barn och föräldrar. 

Alkoholpolitik 

Försäljningen av alkoholdrycker i Sverige minskade under tioårsperioden 
1976-1985 med drygt 20%. År 1985 var försäljningen 6,06liter100% alkohol 

per invånare 15 år och däröver, dvs i stort densamma som år 1984. 
Socialstyrelsens statistik för första halvåret 1986 visar en försäljningsökning 

med ca 3%. Systembolagets försäljning de tre första kvartalen 1986 pekar 
mot en fortsatt ökning. Försäljningssiffrorna indikerar att alkoholkonsum

tionen åter har börjat öka. 
Konsumtionsutvecklingen bland barn och ungdomar följer i huvudsak 

samma mönster. Efter en positiv utveckling sedan 1970-talets mitt bedöms en 
viss ökning ha börjat ske under senare tid. De sedan många år genomförda 
elevundersökningarna och andra undersökningsrcsultat visar att den positiva 
trenden när det gäller alkoholkonsumtionen håller på att brytas. 

Rådet för alkohol- och narkotikapolitiska frågor har diskuterat de nu 
redovisade utvecklingstendenserna och behovet av åtgärder. Som en följd 
härav har regeringen inrättat en särskild beredningsgrupp inom rådet med 

uppgift att intensifiera och utveckla de opinions bildande insatserna. Insatser
na skall ha sin utgångspunkt i ungdomars levnadsvillkor och värderingar och 
skall bl.a. ta sikte på att utveckla arbetet med att skapa drogfria miljöer. 

Kopplingen mellan våld och missbruk skall också uppmärksammas. Arbetet 

skall genomföras med stor skyndsamhet och slutföras före sommaren 1988. 
Det finns inga tillgängliga data som entydigt visar omfattningen av 

alkoholskadorna. En del uppgifter kan dock ses som indikatorer på 

utvecklingen. Flera sådana indikatorer har förändrats i anslutning till den 

minskade totalförsäljningen sedan mitten av 1970-talet. Således har antalet 
omhändertaganden enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av beru

sade personer m.m. (LOB) minskat markant på senare år. Vidare har 

dödligheten i levercirrhos och vissa andra alkoholrelaterade dödsorsaker 

minskat sedan slutet av 1970-talct. Motsvarande minskningar har kunnat 

noteras i statistik från sjukvården. 
Grunderna för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsbeslut bör ligga 
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fast. Vi skall således även i fortsättningen föra en aktiv prispolitik, 

genomföra försäljningen av alkohol i kontrollerade former och bedriva en 

omfattande opinionsbildning. Sverige har sedan förra ilfet stiillt sig bakom 

WHO:s mttlsättning att fram till år 2000 minska alkoholkonsumtionen med 
ytterligare minst 25 % . 

När det gäller reglerna för försäljning och servering är det som riksdagen 
tidigare uttalat viktigt att restriktionerna p{1 alkoholområdet begränsas till 

sådana som människor uppfattar som meningsfulla. Dt:t finns risk för att 
förtroendt:t för alkoholpolitikens grunder minskar om regelsystemet är 

onödigt krimgligt eller om alkohollagstiftningen uppfattas som föråldrad 
eller inkonsekvent. 

En mer omfattande översyn av reglerna på alkoholområdet har genom

förts av alkoholhandelsutredningen. Utredningen har överlämnat två betän

kanden (SOU 1985: 15) Handel med alkoholdrycker och (SOU 1986:35) 

Handel med teknisk sprit m.m. samt promemorian (DsS 1986:4) Parti handel 
med starköl. Betänkandena och promemorian innehMler förslag om 
förenklingar i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker m.m .. lagen 
(1977:293) om handel med drycker och lagen ( 1961: 181) om försäljning av 
teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Förslagen har remissbehandlats. 

Jag avser att under våren 1987 föreslå regeringen att lämna en proposition om 
vissa ändringar av reglerna på alkoholområdet. 

Narkotikapolitik 

Regeringen för en offensiv och beslutsam narkotikapolitik. Målet för 
samhällets insatser är att stoppa allt missbruk av narkotika. Allt icke 
medicinskt bruk av narkotika skall mötas av entydiga reaktioner. 

Av flera skäl är det svårt att göra en säker bedömning av missbruksut
vecklingen. De mått man brukar begagna - som enkätundersökningar av 
skolungdom och värnpliktiga, data från rättsväsendet etc. - har var för sig 
svagheter. De kompletterar emellertid varandra och kan tillsammans ligga 
till grund för vissa slutsatser. 

En försiktig tolkning av tillgängliga data tyder på att det grava missbruket 
inte har ökat. Det finns tvärtom klara tecken pä att injektionsmissbruket har 
minskat bland de unga. 

Narkotikamissbruket domineras i huvudsak av missbruk av cannabis vilket 
är spritt över hela landet. Heroinmissbruket är däremot centrerat till 
Stockholms- och Malmö-Lundregionerna. Amfetaminmissbruket förekom

mer i hela landet. Under det senaste aret har olika myndigheter rapporterat 
om ett ökat missbruk av amfetamin bland såväl unga som vuxna som är 

socialt etablerade. Missbruket sker i första hand oralt och kombineras med 

missbruk av alkohol och cannabis. 
En faktor som tillkommit och som har lett till att mer intensiva 

ansträngningar behövs är spridningen av HJV-smitta bland narkotikamiss
brukare. AIDS-hotet utgör ytterligare ett utomordentligt starkt motiv för att 

stärka insatserna mot narkotikamissbruket där injektionsmissbruket utgör 

en särskild risk. 
För att nå målet ett narkotikafritt samhälle måste det finnas ett brett 
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folkligt engagemang för narkotikafri1gan. Folkrörelser och frivilliga organi

saticlller har kontinuerligt ökat sitt engagemang. Regeringens stöd till 

organisationernas arbett: för att förebygga. vftrd eller for att driva allmänt 

opinionsarbete inom narkotikamnriidet iir en av de centrala delarna i 

regeringens narkotikapolitik. 

En effektiv och konsekvent kontrollpolitik iir en annan viktig del av 

narkotikapolitiken. Den lagstiftning och praxis som finns för att bekämpa 

narkotikabrott iir dtirför mycket sträng i Sverige. Allt innehav av narkotika är 

straffbelagt. Chefen för justitiedepartementet har tidigare idag anmält att en 

promemoria utarbetab om förslag till ändring av narkotikastrafflagen. 

Förslaget innebär att det straflbara omr{1det utvidgas till att giilla ocks[1 annan 

befattning än innehav av narkotika. 

För drygt tvi! år sedan inrättacks ett samordningsorgan för narkotikafrågor 

inom regeringskansliet. Samordningsorganet har under aret tagit initiativ 

inom en rad olika omräden som bl.a. berör fri1gan om utveckling av 

samordnade insatser pt1 lokal och regional nivii. Samordning mellan polis, 

kriminalvård och socialtjänst är ett annat •Jmrade där siirskilda verksamheter 

har initierats. 

Det internationella samarbetet utgör en viktig del av narkotikapolitiken. 

För Sveriges del sker detta dels i nordiska och europeiska sammanhang, dels 

genom FN. 

En nordisk handlingsplan för ti ren 1985 och 1986 har slutförts. Planenföljs 

nu upp med en rad olika aktivitett:r inom polis- och tullomradet samt ett 

fortsatt fördjupat erfarenht.'tsutbyte inom förebyggande-, vård- och forsk

ningsområdet. 

Inom den s.k. Pompidougruppen. som är en samarbetsgrupp för 

narkotikafrågor inom Europarildet, har ett tvåårigt handlingsprogram 

slutförts. Ett ministermöte kommer att äga rum i januari 1987 då ställning 
skall tas till ett nytt program. Sverige har tillsammans med övriga nordiska 

länder aktivt medverkat till att WHO kommer att vidga sin verksamhet på 

området. I oktober 1986 hölls i Stockholm en WHO-konfcrcns om AIDS och 

narkotika för vilken den svenska regeringen var värd. 

Sverige arbetar aktivt för ett ökat engagemang för narkotikafrågorna inom 

FN. En världskonfercns om narkotika pa ministernivå skall iiga rum i juni 

1987 i FN:s regi. I september 19.'\6 var den svenska regeringen värd för en 

FN-konferens om de frivilliga organisationernas roll i narkotikaarbetet. På 

konferensen förbereddes vissa fragor inför världskonferensen. 

För innevarande budgetår har Sverige anslagit 10 milj.kr. till FN:s 

narkotikafond. Sverige lämnar också ett årligt bidrag till narkotikafondens 

allmänna verksamhet. Under anslaget I 1. beriiknas 337 000 kr. för detta 

ändamål. Vidare beräknas under anslaget 500 000 kr. som ett särskilt stöd för 

utvecklingsländernas kamp mot missbruket. 

])rogförcbyggandc insatser 

Under senare iir har stor vikt lagts vid att genom förebyggande insatser 

försöka förhindra alla former av drogmissbruk. Opinionsbildning genom 

information och upplysning samt olika drogfria fritidsarrangemang har 
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cfarvid stor hetydclsc. F1>lkriirelscrna och organisationslivet är centrala i 

detta sammanhang. 

Genom rcltl1·1 för alkohol- och 1wrkn1ik11110/i1iskt1 frågor finns numera en 

klllltinuerlig dialog mc-llan organisationslivet och regeringen pi1 det drogpo

litiska omri1dct. Ri1dets ledamöter iir företrilclare för de folkrörelser och 

organisationer som i sin verksamhet arbetar med drogfrågor. Som jag nyss 

niimnt har inom radct tillsatts en särskild bcredningsgrupp med uppgift att 

intensifiera opinionsbildningen mot alkohol och droger. 

l11/(Jr111111io11 och upplysning om alkohol. narkotika och andra droger har 

sannolikt stor betydelse för utvecklingen niir det gäller siiväl alkoholkon

sumtioni:n som narkotikamisshruket, inte minst i ungclomsgrupperna. 

Socialstyrelsen har det samlade ansvaret for den statliga droginformationcn. 

Bl.a. har styrelsen utarbetat rapporten Strati:gi för droginformation, som 

utgör ett li1ngsiktigt program för den statliga droginformationen. Socialsty

relsen har ocks<"i utarbetat en omfattande katalog över drogupplysningsmate

rial. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har främst 

rollen av ett basfaktaförmedlandc organ som en bnk mellan forskningen och 

olika avnämare. En av de centrala uppgifterna iir att samlat följa 

drogproblemens förändringar. CAN skall ocksii ge service ät organisations

livet i drogupplysningsfr:lgor. 

Statsbidrag utgår till folkrörelserna och andra organisationer dels i form av 

ce/llralt orga11isatio11sstöd dels som projektmedel till olika verksamheter i 

drog.förebyggande syfte. Nyktcrhetsorganisationerna och vissa andra orga

nisationer för omfattande bidrag för sin centrala verksamhet. Socialstyrelsen 

och statens ungdomsriid fördelar medel till föreningslivet för informations

insatser och annan drogförcbyggande verksamhet. Särskilda medel utgår för 

insatser inom området Alkohol och arbetsliv. Socialstyrelsen fördelar också 

bidrag till organisationerna för deras insatser i samband med rehabilitering 

av missbrukare. För bidrag till organisationernas insatser inom drog.området 

beriiknar jag för nästa budgetår 47.3 milj.kr. 

Medel för utvecklingsarbete bland barn och ungdomar lämnas som 

tidigare nämnts också fdm allmänna arvsfonden. När det gäller drogomrädet 

har sammanlagt 12 milj.kr. avsatts för att utveckla formerna för tidiga 

insatser mot drogmissbruk bland ungdomar. En särskild arbetsgrupp 

(TIMU) leder arbetet. TIMU har under hösten 1986 sammanställt en 

rapport, Röster. som redovisar en rad olika tankar kring att arbeta i 

ungdomsprojekt. TIMU har också genomfört tre regionala mässor för att 
sprida erfarenheter friin projektarbete pil ungdomsomriidet. 

Vården al" drogmissbrukare 

En viktig mftlsättning inom missbrukarv<1rden ~ir att bryta gränserna mellan 

institutionsviird och öppen vård sä att värden kan ske i en sammanhållen 

form. Ett nytt system för statsbidragen till missbrukarvård har genomförts 

fr.o.m. ar 1986. Huvuddelen av statsbidraget går till kommunerna som 

härigenom fött större frihet i valet av vf1rdformer. För att underlätta 

föriindringar av institutionsdrden går en del av statsbidraget till s.k. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

135 



omstruktureringsbidrag. Huvudmiinnen för de tidigare statliga ungdoms

värdsskolorna och nykterhctsvardsanstaltcrna erhiillcr vidare s.k. plutsbi

drag. Statsbidraget för ilf 1986 iir 8]() milj.kr. Det nuvarande bidragssyste

met gäller enligt överenskommelse mellan staten och kommun- och 

landstingsförbunden fram till ar 1989. 

Utwcklingen av metoder och nya arbetsformer m.m. inom missbrukar

vtirden blir stimuleras. I samband med att det nya statsbidragssystemet 

genomförts har ocksii en ytterligare satsning på försöks- och utvecklings

vcrksamhct skett. För utvccklingsarhctc när det giiller nya eller förändrade 

former av institutionsv:lrd eller altl'fnativ till slidan vård beräknar jag för 

nästa hudgetiir 10 milj.kr. 
Vidare bör ges fortsatt stöd till utvccklingsinsatser inom narkomanvården. 

Sildant arbete bör som hittills syfta till att stimulera utvecklingsarbetct vid 

socialhyräer och s. k. vardcentraler för narkotikamissbrukare. Insatserna bör 

bl.a. inriktas pi1 att utveckla metoderna i socialt fält- och bchandlingsarbete 

samt pii att förbättra samarbetet mellan socialtjiinst, polis och kriminalvård. 

Jag beriiknar drygt 5 milj. kr. för detta ändamill nästa budgetår. 

Spridningen av HIV -smitta bland narkotikamissbrukare har ställt narko

manv:irden inför nya problem som kräver snabba och offensiva insatser. 

Socialtjänsten bör i ökad utsträckning avdela specialiserade resurser för 

uppsökande verksamhet. Vården måste bli mer lättillgänglig för de 

missbrukare som söker eller kan motiveras att söka behandling. Flera 

behandlingshem bör inrättas som iir inriktade på eftersatta gruppers 

vård behov. Socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och kriminalvårdens 

insatser måste i större utsträckning samordnas. Frivilliga organisationerna 

bör fa ökad möjlighet att utveckla offensiva och okonventionella arbetsme

toder. 

Socialtjänstens insatser hör utvecklas så att man i samarbete med hälso
och sjukvården och andra myndigheter snabbt kan nå samtliga intravenösa 

misshrukare för provtagning, avgiftning och behandling. 

Som jag tidigare har redovisat har riksdagen efter förslag från regeringen 
(prop. 1985/86: I 71) anslagit särskilda medel för bekämpningen av A TDS. 

För budgetåret 1986/87 har anvisats 100 milj.kr. I dessa medel ingår stöd för 

en utveckling av narkomanvården. Stöd ges till insatser inom följande 

omri1den. 

- Mobilisering av personal i110111 narkomanvärdens f'ronclinje 

Stöd ges till kommuner för att bygga upp och utveckla en specialiserad 

öppenvård med särskild inriktning på att nå de missbrukare man inte når 

idag. bl.a. i samarbete med hälso- och sjukvården, polisen och kriminal

vården. 

- Atgiirder får att förebygga spridning m· HIV bland unga missbrukare 

Ännu finns ingen missbrukare under 20 år som har anmälts vara 

HIV-positiv. Flera kommuner har utvecklat en s.k. behandlingskcdja för 

unga missbrukare vars syfte bl.a. är att nå ungdomar som är på väg in i 

missbruk. Stöd ges till kommuner för att utveckla sådana insatser. 

-Atgärder för prostituerade missbrukare 

Stöd ges för att utveckla den uppsökande verksamheten bland prostitue

rade och för att utveckla den limgsiktiga behandlingen för dem. 
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- Samordnade insatser för narkotikamissbrukare inom kriminalrården 

Sa gott som alla narkotikamissbrukare som utvecklat ett tungt missbruk 

aktualiseras aterkommandc inom kriminalvärden. Stöd ges för samordning 

mellan socialtjänst och kriminalvfad sä att fler intagna kan fä v{1rd inom 

narkomanvården. 

-Atgärdcr fiir all fiirbällra möjlighe1ema till m•giftning och belwndlings

planering 

Bristen på ett differentierat utbud av bchandlingshemsplatscr medför 

ökad bdastning p[1 avgiftningsklinikerna. Stöd lämnas därför till att utveckla 

s.k. motivationshem som kan kopplas direkt till avgiftningsvården. 

-Åtgärder förar/ stimulera whygg1wden ai· olika belwndlingshem inklusi1'e 

rård enligt L Vi\'1 

Med en ökad satsning på uppsökande och motiverande verksamhet ökar 

behovet av fler behandlingshemsplatscr. Stöd lämnas för att snabbt få igang 

nya behandlingshem. Särskilt prioriteras behandlingshem som är inriktade 

p{1 eftersatta vårdgruppcr. Stöd skall ocksi1 utga för att utveckla L VM-vården 

för narkotikamissbrukare. Resurser måste tillskapas sil att tvängslagstift

ningen kan användas i de fall den är tillämplig. Innehållet i tvångsviirden 

måste utvecklas. 

Många människor är beroende av lugnande medel och sömnmedel. Hittills 

saknas tillräckliga kunskaper både om vägar in i läkemedelsmissbruk och om 

behandlingsmetoder. Projektmedel har bl.a. utgått till ett läkemedelsprojekt 

vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och ett öppcnvärdsprojckt som bedrivs 

av Riksförbundet för hjälp åt liikcmedclsmissbrukare i Göteborg. Projekten 

syftar till att utveckla metoder för avgiftning och rehabilitering. Fortsatta 

projektmedel bör utgå för att utveckla behandlingsmetoderna för läkemc

dclsmisshrukare. 

H 1. Upplysning och information på drogområdct m.m. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

39 436 1551 
4 769 000 
5 031 000 

Reservation 217764 

I Inklusive medel för personalkostnader vid Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CANJ och bidrag till vissa organisationer m.m. 

Av anslaget disponerar socialstyrelsen 1 128 000 kr. för den informations

verksamhet om alkohol och andra droger som bedrivs av styrelsens byrå för 

alkohol- och narkotikafrt1gor. Till Centralförbundet för alkohol- och narko

tikaupplysning (CAN) utgår verksamhetsmcdel med 3 641 000 kr. 

Socialstyrelsen 

I förhållande till åren 1980-1982, då socialdepartementets kampanjer 

genomfördes, har resurserna för statens egen droginformation minskats 

mycket kraftigt. Trots begränsade resurser har socialstyrelsen under 1985/86 

genomfört en rad viktiga informationsinsatscr. Efterfrågan på det informa

tionsmaterial som styrelsen producerat har successivt ökat. De medelsyrkan-

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 7 

137 



den som styrelsen lämnat har gjorts med utgi'mgspunkt dels från utvecklingen 

av alkoholbruket och annan drcoganviindning, dels fran den hälsopolitiska 
proposition (1984/85:181) som antagits av riksdagen och som innebär att 

alkoholkonsumtionen bör sänkas med 25 P(, till ar 2000. För genomförande 

av en rad skisserade aktiviteter föreligger ett medelsbehov som avsevärt 

överstiger den nivå som anvisat:; för budgetåret 1986/87. På grund av det 
r[1dande statsfinansie Ila liiget har styrelsen dock valt att begränsa sin 

hemställan till aktiviteter motsvarande en kostnad av 4 milj.kr. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotiakupplysning (CAN) hemställer 

om verksamhetsmedcl med drygt 6,5 milj.kr. för budgetåret 1987/88. 

Socialstyrelsen anför att t'örutom prisomräkning bör medel för verksamheten 

beräknas med samma belopp som för innevarande budgetår. 

:Föredragandens överväganden 

Socialstyrelsen bör för budgctärct 1987/88 få disponera 1 190 DOO kr. för sin 

informations- och upplysningsverksamhet om alkohol och andra droger. För 

CAN:s verksamhet har jag för nästa budgetär beräknat 3 841 000 kr., varav 

C AN hör disponera minst 900 000 kr. för att samlat följa drogutvecklingen 

och låta genomföra olika undersökningar m.m. Anslaget bör således för 

budgetåret 1987 /88 räknas upp med 262 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen fön~slår riksdagen 

att till Upplysning och information på drogområdet m.m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 5 031 000 kr. 

H 2. Bidrag till missbrukarvård m.m. 

1985/86 Utgift 433 484 332 
1986/87 Anslag 810 000 000 
1987/88 Förslag 810 000 000 

Från anslaget utgär bidrag till missbrukarvård i enlighet med den överens

kommelse som statens förhandlingsnämnd har träffat med Landstingsför

bundet och Svenska kommunförbundet den 5 mars 1985. Regeringen har den 

6 juni 1985 efter Riksdagens bemyndigande godkänt överenskommelsen. 

Bidragssystemet skall gälla t.o.m. är 1989. För är 1986 har bidraget fastställts 

till 8!0 milj.kr. 
Statsbidraget utgår i form av kommunbidrag, platsbidrag och omstruktu

rcringsbidrag. 
Kommunbidraget utgar till kommunerna för olika typer av insatser för 

missbrukare och vissa ungdomar och fördelas i huvudsak utifrån det 

genomsnittliga antalet vårddagar som varje kommun har utnyttjat vid 

statsbidragsberättigade institutioner under åren 1983 och 1984. 
Platsbidrag utgår till huvudmännen för i huvudsak de f.d. statliga 

nykterhctwårdsanstalterna och ungdomsvardsskolorna med ett bestämt 

belopp per plats. 
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Omstrukturaingsbidrag kan utga till huvudmän för dels si1dana institutio
ner som är statsbidragsberättigade enligt ovan. dds de f.d. erbnda och 

enskilda nykterhetsviirdsanstalterna. Omstruktureringsbidrag utgiir med ett 

fast engängsbelopp per avvecklad plats om minst fem platser avvecklas vid 

institution som iir berättigad till platsbidrag eller om minst en fjiirdedel av 
antalet platser dock lägst JO platser avvecklas vid en f.d. erkiind eller enskild 

nykte rhetsdrdsanstalt. 

Statsbidragen utbetalas av socialstyrels.:n efter anmiilan av statens för

handlingsniimnd. 

Socialstyrelsen skall årligen efter samritd med Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet till socialdepartem.:ntet rcdo\'isa en samman

stillning och analys av de förändringar som har skett inom missbrukarvimien 

m.m. 

Sodalstyrdsen 

I avrnktan pti avtal mellan staten och huvudmförnen äskas oföriindrat anslag 

dler 810 OUU kr. 

1''öredragandcns öl·enägandcn 

Statsbidrag till missbrukarvård m.m. bör ges i enlighet med den överenskom

mdse som [ir 1985 träffades mellan företrädare för staten. landstingen och 

kommunerna. Fördelningen av statsbidraget för år 1987 kommer att 

fastställas efter överläggningar mellan statens förhandlingsnämnd och 
kommun- och landstingsförbunden på grundval av uppgifter som inkommer 

under hösten 1986. Jag beräknar för nästa budgetår 810 OUU 000 kr. till detta 
ändamål. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Bidrag till missbrukarvärd m.m. för budgetaret 1987/88 

beräkna ett förslagsanslag av 810 000 000 kr. 

H 3. Bidrag till organisationer 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

16 098 ()()()! 

45 932 000 
47 310 000 

I Anslaget Bidrag till organisationer m.m .. som inte omfattade medel för bidrag till 
föreningslivet för opinionsbildande verksamhet sam! organisationsstöd. 

Från anslaget utgår 1,5 milj.kr. till arbetsmarknadens organisationer för 

insatser inom området Alkohol och arbetsliv. Vidare fördelar socialstyrelsen 

drygt 7,6 milj.kr. till främst organisationslivet för drogförcbyggandc verk

samheter. Niirmar.: ..\,5 milj.kr. disponeras a\" statens ungdomsr<'1d för 

motsvarande insatser genom ungdomsorganisationcrna. För bidrag till 
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sammanslutningar av f.d. alkoholmissbrukare. till sammanslutningar för 

stöd och hj~\lp [1t narkotikamissbrukare samt till organisationer som bedriver 
rehahiliteringsarbete disponerar socialstyrelsen sammanlagt närmare 

12.Y milj.kr. Vidare disponeras för organisationsstöd drygt 14 milj.kr. till 
vissa nykterhetsorganisationer, 34 7 000 kr. till Nykterhetsrörelsens landsför

bund och drygt 3 milj. kr. till KAL V-organisationerna (Länkens kamratför

bund, Alkoholproblematikers riksorganisation, Länkarnas riksförbund och 

N ykterhetsorganisa tionen Yerda ndi). 

Socialstyrelsen 

Socialstyreiscn har en central uppgift när det gäller att stödja och utveckla 

den drogförebyggande verksamheten genom organisationslivet och i kom

munerna. Under budgetåret 1986/87 söktes projektmedel för nämnda 

verksamhet med drygt 46 milj.kr. Styrelsen bedömer att anslagsposten inte 

bör understiga 14 milj.kr. 

Det finn~ enligt socialstyrelsens uppfattning starka skäl att stödja och 

stimulera en fortsatt utbyggnad av Hink rörelsen i Sverige. Det statliga stödet 

är d{1 av väsentlig betydelse. Med tanke pa den ökning av antalet föreningar 

som redan skett och som kan förväntas ske bör medelstillgångcn för 

budgetåret 1987/88 öka med 5 % eller med 296 000 kr. Vissa riksorganisatio
ner bedriver verksamhet bland barn och ungdom i kris. Ofta rör det sig om 

barn som befinner sig i miljöer där missbruk förekommer. Inledningsvis 

föreslås bidrag med sammanlagt 300 000 kr. 

Det föreligger vidare ett stort behov av resurser för narkomanvård särskilt 

i de kommuner som saknar egna v:'trdresurser. De frivilliga organisationernas 

insatser är viktiga och värdefulla. Socialstyrelsen anser att detta motiverar 

fortsatt statligt stöd i minst samma omfattning som tidigare. 

Statens Ungdomsråd 

För att kompensera det senaste årens kostnadsökningar föreslår rådet en 
höjning med 180 000 kr. ( + 4 c;;:,) samt att bidraget undantas från den 

periodisering av utbetalning av statsbidraget som genomförts. 

Samarbetsnämnden för fördelninJ: av statsbidrag till vissa nykterhetsorgani

sationcr m.11. 

Samarbetsnämnden äskar anslag med 19 mil joner kronor. Vidare hemställer 

nämnden att bidrag utgår till Nykterhetsrörclsens Landsförbund med 

36.'i 000 kr. 

KAL V-organisationerna 

Organisationerna anhåller om en 50-procentig höjning av statsbidraget. 
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I. Bidrag för insatser inom 
omradt:t Alkohol och arhetsliv 

2. Bidrag till drogförehyggandc 
verksamhet genom organisä-
tionslivet -

3. Bidrag till sammmanslutningar 
av f.d. alkoholmissbrukare, sam
manslutningar för stöd och hjälp 
åt narkotikamissbrukare samt or
ganisationer som hcdrivcr reha-

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Mynd. 1 Föredraganden 

3 500 ()()() l + 100 uoo 
+ 2 Holl UOil 

7 (140 000 + 230 uoo 

biliteringsarbete 12 864 000 + 596 (l()(l + 386 000 

4. Bidrag till ungdomsorganisatio
nernas droginformation 

5. Organisationsstöd till vissa nyk
tcrhetsorganisationcr m. fl. 
- Samarbetsniimnden för fördel
ning av statshidrag till vissa nyk
terhctsorganisationer m. fl. 

- Nvktcrhctsrörelsens 
lands förbund 

6. Bidrag till KAL V-organisatio
nerna (Länkens kamratförbund. 
Alkoholproblematikcrs riksorga
nisation. Länkarnas riksförbund 
och Nykterhetsorganisationen 
Verdandi) 

Summa utgifter 

4 465 000 

14 076 ()()() 

347 000 

3 040 000 

45 932 000 

+ 180 (100 + 135 000 

+ 4 924 000 + 424 l)()(I 

+ 18 000 + 10 000 

+ 1 520 000 + 93 000 

+ 10 098 000 +I 378 000 

1 Punktern<i 1-3 socialstyrelsen, punkt 4 statens ungdomsråd, punkt 5 samarbets
nämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nyktcrhetsorganisationer m.fl., punkt 
6 KALV-organisationerna. 

Föredragandens överväganden 

Folkrörelser och ideella organisationer hedriver ett värdefullt arhetc för att 

på olika sätt motverka alkohol- och drogmissbruk. Det är enligt min mening 
angeläget att arbetsmarknadens organisationer kan fortsätta att bedriva sin 

viktiga verksamhet inom området Alkohol och arbetsliv. För denna verk

samhet beräknar jag för nästa budgetår 3,6 milj.kr. 
Medel till drogförebyggande projekt fördelas av socialstyrelsen till främst 

riksorganisationer och till kommuner som i samverkan med organisationsli

vet genomför lokala projekt. Verksamhet som syftar till ökad kontakt och 

gemenskap i bostadsområden bör lyftas fram. Särskild vikt bör läggas vid 

utvecklingen av tidiga insatser och av aktiviteter i människors vardagsmiljö. 
Vid medelsfördelningen hör vidare uppmärksammas kontaktverksamhet för 

olika invandrargrupper, kamratstödjande verksamhet bland ungdomar och 

insatser för kvinnor. Förnästa budgetår beräknar jag 7 870 000 kr. för bidrag 

till siidant projektarbete. 
För bidrag till sammanslutningar av f.d. alkoholmissbrukare, sammanslut

ningar för stöd och hjälp åt narkotikamisshrukare samt vissa organisationer 
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som hcdriwr rchabilitcringsarhete inom misshruksomr[1dct bcriiknar jag för 

niista budgct~1r Ll,25 milj.kr. 

Statens ungdomsdtd fördelar statsbidrag för drogförcbyggandc insatser 

genom ungdomsorganisationcrna. Samma inriktning av bidragen bör i 

huvudsak gälla som för de bi.drag socialstyrelsen fördelar till övriga 

organisationer. För nästa hudgcti1r hör för detta iindamäl beräknas 

4.6 milj.kr. 

Organisationsstödct till nykterhetsorganisationerna bör för niista budgetår 

räknas upp med sammanlagt 434 IHJU kr. För samarbetsnämndens fördelning 

av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer har jag heriiknat 

14.5 milj.kr. och för Nyktcrhetsrörclscns landsförbund 357 ()l)() kr. för 

KAL V-organisationerna hör heri;.knas 3 133 000 kr. Jag utg{Ir hiirvid friin att 

bidragen fördelas mellan organisationerna pä samma sätt som för innevaran

de hudgeti'lr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcsliir riksdagen 

att till Bidrag till organisationer för budgetiiret I 987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 47 310 OOU kr. 

H 4. Utvecklings och försöksverksamhet 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 298 080 
28 466 000 
29 020 000 

Reservation 12 665 925 

För innevarande budgetar disponerar socialstyrelsen drygt 1.3 milj.kr. för 

bl.a. kurs- och konfercnsverksamhet inklusive utbildning och information 

för handliiggare av alkoholärenden hos liinsstyrelserna samt för familjepeda

goger och annan personal inom kommunernas socialtjänst som arbetar med 

flyktingar eller zigenare. Styrelst:n disponerar 2,4 milj.kr. för utvecklings

projekt med olika former av socialt arbete med zigenare samt närmare 

6.2 milj.kr. för bl.a. försöks- och utvecklingsprojekt avseende behandling 

och stöd till familjer i kris, barn och ungdomar som far illa. samt nya vård

och behandlingsmetoder främst inom den öppna missbrukarvården. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att inom en ram av 5,15 milj.kr. föreslå 

regeringen utveeklingsprojekt inom narkomanvården. För stöd till utveck

ling och förändring av främst institutionsvården eller alternativ till denna 

disponeras 10 milj. kr. 

Enligt bestämmelser som regeringen meddelar kan sammanlagt drygt 

3,4 milj.kr. disponeras bl.a. för utveckling av socialbyråernas arbete med 

familjer i kris, utveckling av metoder i det sociala arbetet och för projekt 

rörande !frkemedelsmissbrukare. 

Socialstyrelsen 

Kurs- och konfcrensverksamhcten är ett viktigt instrument i socialstyrelsens 

tillsynsverksamhet. Socialstyrelsen har för att utveckla samarbetet med 
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socialkonsult:nterna föreslagit en höjning av anslaget med 100 000 kr. Vidare 
har styrelsen anfört att det förändrade flyktingmottagandet medfört ökat 

behov av fortbildningsinsatser för socialtjänstens personal samt att även 
hälso- och sjukdrdspersonal bör få del av dessa insatser. Mcdclshchovct för 
dessa kurser och konferenser beräknas öka från 550 oon kr. till 800 ()()()kr. 

Sammanlagt äskar socialstyrelsen för kurs- och konferensvcrksamhct 

1 325 000 kr. vilket inkluderar konferenser för handläggare av alkoholären

den vid länsstyrelserna. 

För utvecklingsarbete med olika former av socialt arbete bland zigenar.: 
som inte omfattas av flyktingbestämmelser äskar styrelsen ofiiriindrat 
2.4 mkr. 

Socialstyrelsen finner det angeHiget att även under budgetäret 1987/88 

kunna stimulera föreningars och andra organisationers insatser. Styrelsen 
pekar på insatser som görs exempelvis av BRIS, Verdandi, kvinnojourt!rna. 
s.k. stödcentrum för incest samt föreningar som organiserar familjehemsfiir
äldrar. Styrelsen planerar vidare att stimulera invandrarföreningars arbete. 
För att stödja kvinnojourer, andra organisationer som stöder misshandlade 

kvinnor samt mansjourer äskar styrelsen en ökning av anslaget med 
200 000 kr. Styrelsen finner det viktigt att ävt:n fortsättningsvis kunna stödja 
utvecklingen av familjebchandling på institutioner samt försök med nya 
vård- och behandlingsmetoder inom den öppna missbrukarvården. 

Socialstyrelsen pekar vidare på behov av att ytterligare utveckla socialby

råernas arbete. Metoder för planering av individ- och familjeomsorgen, 

fristående kommunala rådgivningsbyråer och samverkan mellan socialtjänst 
och psykiatrisk vård är områden som bör prioriteras. Socialstyrelsen äskar 

oförändrade belopp under delposterna utvecklingsinsatser inom narkoman
vårdsområdet samt stöd till utveckling och förändring av främst institutions
vården eller alternativ till denna. 

l<'öredragandens överväganden 

Den satsning på utvecklings- och försöksverksamhet som skett inom 
missbrukarvården och det sociala arbetet i övrigt bör fortsätta. Det är 
angeläget med en utveckling av metoderna inom socialbyråernas individ- och 
familjeomsorg, liksom av de frivilliga organisationernas arbete. 

Även för nästa budgetår har jag beräknat 10 milj.kr. för utvecklings- och 
försöksverksamhet vad beträffar nya eller förändrade former av institutions
vård eller alternativ till sådan vård. 

För att stimulera utvecklingsarbetet inom narkomanvården beräknar jag 

för nästa budgetår 5,3 milj.kr. 

Jag beräknar medclsbehovet för nästa budgetår till totalt 29 020 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utvecklings- och försöksl'erksamhet för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 29 020 000 kr. 
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1. Internationell samverkan 

Samarbetet med världshälsoorganisationcn (WHO) är den mest omfattande 

<:.nskilda delen av socialdepartcmentets internationella verksamhet. Arbetet 

inriktas bl.a. på att stödja WHO:s strategi för Hälsa för alla år 2000 där ett 

viktigt område är att utveckla primärvård och hälsofrämjande åtgärder i hela 

samhället. I detta sammanhang har Sverige markerat behovet av sektors

övergripande hälsoplanering och hälsopolitiska jämlikhetsfrågor. Av särskilt 

intresse för Sverige är det utvecklingsarbete som bedrivs inom WHO:s 

europaregion och som lett fram till ett dokument med 38 hälsopolitiska miil 

för Europa. Sverige har i WHO tagit upp bl.a. behovet av ett ökat arbete 

inom läkcmcdclsomr{1det, åtgärder för att förhindra spridning av ~jukdomcn 

AIDS samt uppföljning av den internationella koden för marknadsföring av 

bröstmjölksersättningar. Vidare har Sverige betonat vikten av insatser 

beträffande livsstilsfaktorer som alkohol. narkotika och rökning. Mot 

bakgrund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl underströk Sverige under 1986 

års världshälsoförsamling vikten av att snabb information lämnas till 

internationella organisationer och grannländer. Sverige har av WHO:s 

europarcgion nominerats för inval i WHO:s styrelse för perioden 1987-

90. 

Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala 

verksamhet, särskilt handikapp-. narkotika-, äldre-, barn- och kvinnofrågor. 

Sverige spelar en aktiv roll inte minst för att få till stånd effektiva åtgärder 

mot narkotikamissbruk. I september 1986 var Sverige värd för en FN

konferens om samarbetet med frivilliga organisationer för att minska 

narkotikamissbruket. Vidare har Sverige erbjudit sig att vara värdland för ett 

expertmöte om uppföljning av FN:s handikappårtionde i augusti 1987. 

Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) och internationella arbetsorganisationen (ILO) bedrivs 

ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket Sverige 

deltar. I Europarådet svarar socialdepartementet för deltagande i rådets 

hälsovårdskommitte, sociala kommitte och socialförsäkringskommitte samt i 

den s.k. Pompidou-gruppens arbete med narkotikafrågor. 

Det nordiska regcringssamarbctet på social- och hälsovårdsområdet har 

sin utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitte 

för socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten har 

bedrivits enligt riktlinjerna i det reviderade samarbetsprogram som fastställ

des av social- och hälsovårdsministrarna i augusti 1982. Arbete med att 

revidera samarbetsprogrammet pågår. 

Den I januari 1986 trädde en konvention på pensionsområdet med Canada 

i kraft. Denna har följts upp med en särskild överenskommelse med 

provinsregeringen i Quebec som beräknas träda i kraft under år 1987. 

Den I januari 1987 träder ett pensionsavtal med USA i kraft. 

Under år 1986 har förhandlingar förts med Belgien och Kap Verde om nya 

socialförsäkringsavtal och med Jugoslavien och Förbundsrepubliken Tys

kland om revision av gällande avtal med dessa länder. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

144 



I 1. Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt 
socialpolitiskt samarbete m.m. 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

26 732 086 
29 245 000 
24 298 uou 

Från anslaget bekostas bl.a. Sveriges deltagande i världshälsoorganisatio
nens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälso- och socialvårdens 

område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete samt 
riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Security Associa

tion (ISSA). 

Bidrag till WHO 

Utgifter för svenskt deltagande i WHO:s 
reguljära sammankomster 

Bidrag till FN:s iond för kontroll av 
beroendeframkallande medel 

Stöd till narkotikabekämpning i 
utvecklingsländerna 

Bilateralt samarbete på social- och 
hälsovårdsområdet 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 

Vissa internationella resor 

Riksförsäkringsverkets medlemskap i lSSA 

Övrigt 

Summa utgifter 

1986/87 

20 212 noo 

In5 000 

327 000 

500 000 

513 000 

698 000 

137 000 

213 000 

480 000 

29 245 000 

Beräknad 
ändring 1987 i88 

-5 384 000 

+ 92 000 

+ 10 lJUO 

+ 128 000 

+ 50 000 

+ 6 000 

+ 32 000 

+ 119 000 

-4 947 000 

Socialstyre/sen föreslår för bilateralt samarbete på social- och hälsovårds
området en ökning med 87 000 kr. Under posten Vissa internationella resor 

föreslår socialstyrelsen en ökning med 113 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda 
anslagsbehovet till 24 298 000 kr. Minskningen av bidraget till WHO beror på 

förändring av dollarkursen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1987 /88 anvisa ett 

förslagsanslag av 24 298 000 kr. 

10 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr 100 
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I 2. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

120 000 
1000000 
2 000 000 

Föredragandens överväganden 

Reservation 141 764 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 1 000 000 kr. för att bekosta 

anordnandet av FN:s expertmöte i Sverige år 1987 för att utvärdera 
erfarenheterna av den första femårsperioden av FN:s handikappårtionde. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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Bilaga 5 .1 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrivs att 2 a slagen (1947:529) om allmänna barnbidrag1 

skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 a s~ 
Flerbarnstillägg utgår om någon uppbär allmänt barnbidrag för tre eller 

flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 
4 § tredje stycket eller 7 §. 

Flerbarnstillägget motsvarar ett Flerbarnstillägget motsvarar ett 
halvt barnbidrag om barnens antal halvt barnbidrag om barnens antal 
uppgår. till tre och ökas med ett helt uppgår till tre och ökas med etthund
barnbidrag för varje ytterligare rasextio procent av ett helt barnbi-
barn. drag för varje ytterligare barn. 

Vid beräkningen av flerbarnstillägget skall de barn för vilka någon uppbär 
allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan upp
bär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sam
manbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn 
gemensamt. 

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket skall 
anmäla detta till den allmänna försäkringskassan. 

Om inte annat föreskrivs skall bestämmelserna om allmänt barnbidrag i 
denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 

1 Lagen omtryckt 1973:449. 
2 Senaste lydelse 1982:1237. 147 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 §1 

Delpensionen fastställs till det be- Delpensionen fastställs till det be-
lopp som motsvarar 50 procent av lopp som motsvarar 65 procent av 
den försäkrades pensionsunderlag. den försäkrades pensionsunderlag. 

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet och omräknas vid föränd
ring av detta. 

Denna lag träder i kraft den 1juli1987. Delpension som har beviljats före 
ikraftträdandet skall med verkan från och med den 1 juli 1987 räknas om till 
ett belopp som motsvarar 65 procent av den försäkrades pensionsunderlag. 

1 Senaste lydelse 1980: 1038. 148 



Bilaga 5.3 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter 

ll:irigenom föreskrivs att 2 kap. 1 *och 3 kap. 1 ~ lagen (1981 :691) om 
socialavgiftc:r skall ha följande lydelse. 

Nurarand<' lydelse Fiireslagcn lydelse 

2 kap. 

I *I 
En arbetsgivare 'kall p;] det avgiftsundcrlag som anges i 3-5 ** för varje 

i1r betala 
I. sjukförsiikringsavgift I. sjukförsäkringsavgift 

med 9.30 pro~·ent. med I 0.1 procent, 
" folkpensionsavgift med 9.45 procent. 
3. t i 11 äggs pensions a \'gift efter den procentsats som anges i särskild 

lag, 
4. delpensionsavgift med 0.50 procent, 
5. barnomsorgsavgift med 2.20 procent, 
6. arbetsskadeavgift med 6. arbetsskadeavgift med 

0,60 procent. 0,90 procent. 
7. arbetsmarknadsavgift 7. arbetsmarknadsavgift 

med 2,006 procent. med 2,16 procent, 
8. arbetarskyddsavgift med 0,35 procent, 
9. vuxenutbildningsavgift med 0,270 procent samt 
10. lönegarantiavgift med 0.20 procent. 
Arbetsgivare som avses i I kap. 2 § andra stycket skall dock betala endast 

tilHiggspensionsavgift. 
Staten betalar inte arbetsskadeavgift. 

3 kap. 
I *2 

En försiikrad som avses i I kap. 2 *skall på det avgiftsundcrlag som anges 
i 3-5 ** för varje ar betala 

I. sjukförsäkringsavgift I. sj ukfiirsiikringsavgift 
med 9,30 procent, med 9,60 procent. 

2. folkpensionsavgift med 9.45 procent. 
3. t i 11 ägg spe n si o n sav gift efter den procentsats som anges i särskild 

lag, 
4. delpensionsavgift med 0.50 procent, 
5. barnnmsorgsavgift med 2.20 procent, 
6. arbetsskadeavgift med 6. arbetsskadeavgift med 

0.60 procent samt 0, 90 procent samt 
7. arhetarskyc.ldsavgift med 0,20 procent. 

Denna lag träder i kraft c.len 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 148(1:331. 

~Senaste lydelse 1985:323. 

11 Riksdagm J980fl:i7. I sam/. Nr J(l(I 
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Bilaga 5 . .J Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (l 962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmiin forsiikring 1 

dels att 2 kap. 14 §skall upphöra att giilla. 
dels att 2 kap. 3, 6 och 12 §§. 3 kap. 4 §samt 4 kap. 8 §skall ha följande 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3 §2 

Ersättning för tandvård utges 
om vården meddelas vid folkwnd
rård.ipoliklinik, odontologisk fakul
tet eller ta11d.1juk.l'llrdscentral eller el
jest genom det allmännas försorg el
ler lämnas av tandläkare. som är 
uppförd på en av den allmänna för
säkringskassan upprättad förteck
ning. Ersättning utgår enligt grunder 
som regeringen efter förslag av riks
försäkringsverket fastställer för 
högst tvä år i sänder. 

Vad som sägs i första stycket gäl
ler inte ersättning för tandvård åt 
försäkrad. som inte fyller minst tju
go år under det år vården inleds. Om 
avgiftsfri tandvård åt sådan försäk
rad szadgas i f olktandvårdslagen 
( 1973:./57). Regeringen meddelar be
stämmelser om ersättning till den 
som ombesörjer sådan vård. 

Ersättning för tand v ii r d utges 
om vården meddelas vid f o/k.wnd
l'årdsk.linik, odontologisk fokullet 
eller annars genom det allmännas 
försorg eller lämnas av tandliikare. 
som är uppförd pa en av den allmän
na försäkringskassan upprättad för
teckning. Ersättning utges enligt 
grunder som regeringen efter förslag 
av riksförsäkringsverket fastställer 
för högst två år i sänder. 

En w1rdgivare som m·ses i första 
stycket sk.all l'ara ansluten till en för
säkring, som täcker kostnaderna i 
särskilt angil'!w fall för behandlingar 
som behöver göras om. Regeringen 
meddelar föreskrifter 0111 1·ilka fall 
kostnadsskyddet skall omfatta. 

Vad som sägs i första och andra 
stycket gäller inte ersättning för 
tandvård åt försäkrad, som inte fyl
ler minst tjugo år under det är var
den inleds. Om avgiftsfri tandvard ät 
sådan försäkrad föreskrivs i w11d
vårdslage11 (1985:125i. 

Ersättning för oralkirurgisk behandling eller annan åtgärd, som finns an
given i förteckning som fastställs av regeringen, utges enligt 2 §. 

Har en försäkrad med anledning 
av sjukdom erhållit läkarvård eller 

1 Lagen omtryckt 1982: 120. 

: Senaste lydelse 1984:686. 
3 Senaste lyddse 1984:686. 

6 §3 

Har en försäkrad med anledning 
av sjukdom erhållit läkarvård eller 
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;\'111·arwuic ivdclse 

annan sjukv~irdande behandling, 
som avses i 2 ell.:r 5 *· dler sjukhus
v~ird l'lk'r kom·alescentviird enligt 
4 ~-utges ersiittning för resL·kost
n ad er i samband med v~1rdcn en
ligt grunder som regeringen faststiil
kr. Detsamma gäller resekostnader 
i samband med tandviird som a\'ses i 
H. 

h!rcslagm lydelse 

annan sjukv;·1rdande behandling, 
som avses i 2 eller 5 ~, el kr sjukhus
vt1rd eller konvab.centvard enligt 
4 ~.utges ersiittning för rcsekost
n ad er i samband med v:irden enligt 
grunder som regeringen fastställer. 
Detsamma gäller resekostnader i 
samband med 

I. tillhanda/ull/ande m· hjälp111edcl 
åt handi/.:.appad, 

l. tandviird som avses i 3 *· 
3. hesök mt'd a11/ed11ing av sjuk.

dom hos lii/.:.are eller sju/.:.gy111nas1 
inom förctagshiil.1·m·ärd. för i·ilk.<'n 
bidrag liimnas c'fter hcslllf av yrkes
inspt'k.tionrn, eller 

4. besök. med anledning m· .1juk
dom hos läkare inom sllldcrwuieor
ganisationemas hiilso1·ärd. fiir vilk.rn 
statshidrag wbetalas m• högsk.o/csty
relse. 

Ersättning för sjuktransportcr utges enligt grunder som regeringen fast
ställer. 

För tid efter ingiingen av den må
nad varunder den försiikrade fyllt 70 
år eller dessförinnan börjat åtnjuta 
hel iilderspension enligt denna lag. 
ji/r ersättning för sjukhusvård på 
grund ai· .1jukdom llfg<'s för högst 365 
dagar. Vud 1111 sagts tillämpas ii1·en 
for tid, varunder de11 försäkrade år
njwer hel förtidspension, och skall 
med sådan rid jämställas efierfö/jar1-
de rid, därest förridspensio11e11 upp
hört att wges med månaden näst före 
den, varunder den försiikrade börjat 
timjuta hel ålderspe11sion. 

•Senaste lydelse 1985:~7. 

En allmiin försiikri11gskassa får 
rriiffa Öl'erenskommelsc med en 
kommun eller en /a11dsringskomn11111 
0111 gottgörelse för kommunens kost
nader för åtgärder som kan heriiknas 
leda till au kassans utgifter för rese
kostnadsersiillning minskar. En så
dan överensk.omm!'lse skall för att 
gälla godkännas (Il' riksförsiik.rings-
1·erk.er. 

För tid efter ingången av den m{1-

nad varunder den försäkrade fyllt 70 
ar eller dessförinnan börjat åtnjuta 
hel ålderspension enligt denna lag, 
lämnas inte ersättning för sjukhus
vård. För rid varu11der den försäkra
iil' åtnjwer hel förtidspension /ä11111as 
ersättning för sjuk.h11s1·ård på gru11d 
av sjukdom för högst 365 dagar. 

Prnp. 19K6/k7: 1011 
Bil. 7 
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N111·arwufr lydelse Föreslagen lydelse 

Vad i första stycket stadgas med avseende p[1 förtidspension äger motsva
rande tillämpning där den försäkrade skulle hava kommit i [1tnjutande av 
s~tdan pension. om han varit svensk medborgare. 

3 kap. 
4 §' 

Hel sjukpenning utgör för dag 90 procent av den fastställda sjukpenning
grundande inkomsten. delad med 365. Sjukpenningen avrundas till närmas
te hela krontal. 

För varje dag dt1 den försäkrade far sjukhusvård skall sjukpenningen 
minskas mi:d 55 kronor. dock med högst en tredjedel av sjukpenningens be
lopp. Därvid skall det belopp varmi:d minskning sker avrundas till närmast 
lägre hela krontal. 

Andra stycket gäller imc ifråga 0111 

~jukpenning för tid efter ingången a1· 
den månad 1•arwulcr den f örsiikrade 
fvllt 70 år eller des.1jorin11an börjat åt
njuta hel ålderspension enligt denna 
lag. 

4 kap. 
8 §I> 

Föräldrapenning fär utges med belopp som motsvarar hel. halv eller fjär
dedels garantinivä när föräldern arbetar högst tre fjärdedelar av normal ar
betstid. 

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § and
ra stycket tillämpas inte pil föräldra
penning. 

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § and
ra stycket skall också tillämpas på 
föräldrapenning. Hel föräldrapen
ning 1·id sjukhusvård utges dnck all
tid med lägst 60 kronor om dagen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

5 Senaste lydelse 1985: 1082. 
0 Senaste lydelse 1985:87. 

Prop. 1986/87:HJO 
Bil. 7 
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Bilaga 5.5 Prop. 1986/87:100 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagcn (1982:763) 

Härigenom föreskrivs att 17 § hälso- och sjukvfirdslagen (1982:763) skall 
ha följande lydelse. 

Nuwmmde lydelse Föreslagen lydelse 

17§1 

Av patienterna får tas ut vårdavgifter enligt grunder som landstingskom
munen bestämmer. i den mån inte annat iir särskilt föreskrivet. Patienter 
som iir hosatta inom landstingskommunen skall därvid behandlas lika. 

När sjukhusvård meddelas en När sjukhusvärd meddelas en 
pensionär sedan denne under rid som pensionär och sjukhusvården enligr 2 
anges i 2 kap. 12 *lagen (1962:381) kap. 12 * lagen 0962:381) om all
om allmän försäkring erhållit sådan män försäkring inte ersätts från den 
nlrd under 365 dagar, får vårdavgif- allmänna försäkringen, får vi1rdav
tcn bcstiimmas till högst 55 kronor giften bestämmas till högst 55 kro-
per vårddag. nor per vårddag. 

En fordran pä vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt gäl
ler preskriptionslagen (1981:130) i fråga om sådana fordringar. 

Denna Jag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Senaste lydelse 1986:862. 153 



Bilaga 5.6 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om Lindring i lagen (1981:49) om begränsning av läke
mcdelskostnader, m. m. 

l Eirigcnom flireskrivs att 3 och 7 *~ lagen (1981 :49) om begränsning av 
J:ikemcdel~knstnadcr. m.m. skall ha fiiljamk lydelse. 

l\'u1 ·ara11de lrdelsc Föreslagen lydelse 

3 ~· 
andra fall :in som avses i 2 * 

skall det fastställda priset för samti
digt p[i grund av sjukdom fiirskrirna 
och inköpta J:ikemedc:l sättas ned 
med hiilfirn a1· Liet helop(I sam iha
stiger 30 kronor och hela det belopp 
som överstiger 80 kronor. Om en 
förskrivning iir avsedd att expc~di

eras mer än en gäng, giiller nedsätt
ningen köpesumman vid varje avsett 
expeditionstillfalle. Vid beräkning 
av prisnedsättningen beaktas inte 
den avgift som kan ha uttagits för ex
pedition av telefonförskrivna liike
mcdel. 

l andra fall än som avses i 2 * skall 
det faststiillda priset for samtidigt pii 
grund av sjukdom förskrivna och in
köpta läkemedel siittas ned med 
hela det belopp som överstiger öO 
kronor. Om en förskrivning är av
sedd att expedieras mer än en gang. 
gäller nedsättningen köpesumman 
vid varje avsett expcditionstillfälle. 
Vid beräkning av prisnedsättningcn 
beaktas inte elen avgift som kan ha 
uttagits för expedition av telefonför
skrivna läkemedel. 

Bcst:immelserna i första stycket tillämpas även n:ir skyddsläkemedcl i an
nat fall iin som avses i 2 *andra stycket förskrivs till havande eller ammande 
kvinna eller till barn. 

Frim prisneds~ittning enligt denna paragraf kan regeringen undanta ett 
visst läkemedel eller en viss grupp av liikemedcl som avses i första stycket. 

Visar någon att han i den om
fattning som anges i andra stycket 
har köpt prisncdsatta läkemedel 
som avses i 3 ~ eller har erlagt pati
entavgift för liikarviird eller annan 
sjukv{1rdandc behandling som a\·ses 
i 2 kap. 2 och 5 *S lagen ( 1962:381) 
om allm~in försäkring eller för mot
svarande vitrd eller hehandling som 
erh;\llits inom företagshälsovftrd. för 
vilken bidrag lämnas efter heslut av 
yrkcsinspektioncn, är han befriad 
frän att därefter betala för utskriYna 
läkemedel. Hefrielscn g~tller under 
den tid som 11tcrstär av ett ar. r;iknat 

1 Senaste lydelse 1985: lll81. 

2 Senaste lydelse 1985:1081. 

Visar någon att han i den omfatt
ning som anges i andra stycket har 
köpt prisnedsatta eller andra läke
medel som avses i 3 ~ eller har erlagt 
patientavgift för läkarvård eller an
nan sjukv[1rdande behandling som 

avses i 2 kap. 2 och 5 ** lagen 
( 1962:381) om allmän försäkring el
ler för motsvarande värd eller be
handling som erhallits inom före
tagshiilsovtml, för vilken bidrag läm
nas efter beslut av yrkesinspektio
nen. iir han befriad fr[rn att diircftcr 
betala för utskrivna läkemedel. Be
friclsi.:n gäller under den tid som 
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Nurnramlc lydelse 

fran det första viirdtillfälkt. behand
lingstillfället eller liikemeclelsinki\
ret. 

För kostnadsbefriclse enligt fiirsta 
stycket fordras att prisneclsatta läke
medel har inköpts eller patientavgif
ter för liikarbesök erlagts vid sam
manlagt minst 15 tillfällen. Med ett 
sadant tillfälle likställs två tillfallen 
di1 patientavgift har erlagts för besök 
för sjukvardande behandlingar eller 
för telefonrådfri1gningar som har 
skett hos läkare eller privatpraktise
rande sjukgymnast. 

rörcslugcn lydelse 

MersUir av ett fa. räknat frim det 
första vtircltillfället, behandlingstill
fället eller Hikemedt'lsinköpct. 

För kostnadsbefriclse enligt första 
stycket fordras att prisnedsatta läke
medel har inköpts eller patientavgif
ter för Hikarhesök erlagts vid sam
manlagt minst 15 tillfällen. Med ett 
s[1dant tillfälle likstiills dels ett kiip av 
läkemedel som avses i 3 §för ett be
lopp som överstiger 30 men inte 60 
kronor. dels två tillfällen di:i patient
avgift har erlagts för besök för sjuk
vardande behandlingar eller för tde
fonrädfrågningar som har skett hos 
liikart' eller privatpraktiserande 
sjukgymnast. 

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 16 år i sin vård, 
för barnen gemensamt kostnadsbefrielse när antalet v~1rdtillfällen, behand
lingstillfällen och läkcmedclsinköp for barnen sammanlagt uppgår till vad 
som sägs i andra stycket. 

Kostnadsbefriclse gäller under den tid som avses i första stycket även för 
barn som under denna tid fyller 16 år. 

Med förälder avses även fosterförälder. Som föriilder räknas även den 
med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit 
gift eller har eller har haft barn med föräldern. 

Denna lag träder i kraft den I juli l 9X7. 

Prop. 1986/87: lUO 
Bil. 7 

155 



Bilaga 5. 7 Prop. ! 986/K7: I 00 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 
pcnsionsförmåncr m.m. 

J-liirigcnom föreskrivs följande. 

J § Vid uthetalning av en förmi1n som avses i denna lag skall storleken av 
förmånen bcriiknas p~I grundval av det basbelopp som har fastställts enligt I 
kap. 6 * lagen ( 1962:381) om allmän försiikring, ökat med ett tilläggsbelopp 
pi1 400 kronor. 

2 * Följandi.? förm~\ncr skall haiiknas pa det sätt som anges i 1 § 
1. folkpension i form av <ilderspension. förtidspension. sjukhidrag, iinke

pension. barnpension, harntilliigg, handikappersiittning och vi1rdbidrag. in
begripet merkostnadsdel, enligt 6--9 kap. lagen ( 1962:381) om allmiin försiik
ring, 

2. allmiin tilläggspension i form av i!lderspension, förtidspension, sjuk
bidrag. iinkepension och barnpension enligt 12-14 kap. lagen om allmän för
säkring. 

3. pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
4. hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension, 
5. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, 
6. livränta enligt lagen ( l 976:3H0) om arbetsskadeförsäkring, 
7. livränta enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. 
8. ersättning rnligt lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän. 
9. livränta som avses i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadeliv

räntor m.m. och lagen (1977:269) om uppriikning av statliga yrkesskadeliv
riintor m.m., 

J(l. bidragsförskott enligt lagen (1964: 143) om bidragsförskott, 
11. förliingt bidragsförskott enligt lagen ( 1984: I 095) om förlängt bidrags

förskott för studerande. 
12. särskilt bidrag enligt lagen ( 1984: 1096) om ~ärskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987 och tilliimpas första gången vid 
heräkning av förmåner som avses i 2 § 1-9 för juli 1987 och vid beräkning av 
förmåner som avses i 2 § 10-12 för augusti 1987. 
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Bilaga 5.8 Prop. 19~6/~7: ]()() 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om beräkning av extra avdrag för folkpensioniirer vid 
1988 års taxering 

Härigenom föreskrivs att beräkningen av avdrag enligt punkt 2 av anvis
ningarna till 50 s kommunalskattclagen ( 1928:370) vid 1988 i1rs taxering 
skall ske med utgångspunkt i basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmän 
försäkring ökat med 400 kronor såvitt avser m{inaderna juli-december 1987. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1987 och giiller till utgången a\" iir 1988. 
Lagen tillämpas dock ~i ven därefter i fråga om avdrag vid 1988 ärs taxering. 
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Bilaga 5. 9 Prop. 1986/87: 1 ( 10 
Bil. 7 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension 1 

dels att 7 § skall upphöra att gälla. 
dels att 2 och 8 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §" 
Kommunalt hostadstillägg 

skall, där kommun så beslutat, utgå 
till den, som åtnjuter folkpension i 
form av tilderspension, förtidspen
sion eller änkepension och är man
talsskriven inom kommunen, eller 
till där mantalsskriven hustru som 
åtnjuter hustrutillägg. 

Kommunalt bostadstillägg utgår 
enligt de grunder kommunen be
stämmer. A vvikclse från vad i 4 och 
5 §§ stadgas må dock icke äga rum, 
och for rätt till kommunalt bostads
tillägg m[1 ej fordras viss tids bosätt
ning inom kommunen eller uppstäl
las annat därmed jämförligt villkor. 
Regeringen eller. efter regeringe·ns 
bemyndigande, riksförsäkringsver
ket beslutar om grunder för beräk
ning av bostadskostnaderna i ärende 
enligt denna lag. Regeringen äg:er 
meddela föreskrifter angående det 
högsta belopp som må utgå i kom
munalt bostadstillägg för pensions
berättigad, som är bosatt i ålder
domshem eller därmed likställt hem. 

1 Lagen omtryckt 1976: 1014. 
2 Senaste lydelse 1977:371. 

Kommun skall utge kommu
nalt bostadstillägg till den, som 
åtnjuter folkpension i form av ål
derspension, förtidspension eller än
kepension och är mantalsskriven 
inom kommunen, eller till där man
talsskriven hustru som åtnjuter hust
rutillägg. 

Kommunalt bostadstillägg utgår 
enligt de grunder kommunen be
stämmer. dock lägst med belopp som 
beräknat per månad svarar mot den 
del av den månatliga bostadskost
nad, som enligt föreskrifter som rege
ringen meddelar med stöd av 14 § 
andra stycket skall täckas av bostads
tillägg för att statsbidrag skall läm
nas. Avvikelse från vad i 4 och 5 §§ 
stadgas må dock icke äga rum, och 
för rätt till kommunalt bostadstillägg 
må ej fordras viss tids bosättning 
inom kommunen eller uppställas an
nat därmed jämförligt villkor. Rege
ringen eller, efter regeringens be
myndigande, riksförsäkringsverket 
beslutar om grunder för beräkning 
av bostadskostnaderna i ärende en
ligt denna lag. Regeringen äger 
meddela föreskrifter angående det 
högsta belopp som må utgå i kom
munalt bostadstillägg för pensions
berättigad, som är bosatt i ålder
domshem eller därmed likställt hem. 
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Nurnrandc lydelse Förl'slagen lyd<'ise 

Om kommuns heslut rörande kommunalt hostadstillägg skola riksförsiik
ringsverket och den allmiinna försiikringska~sa. inom vars verksamhetsom
r[1dc kommuncn är beliigen. ofördröjligen underriittas. 

8 * 
Den som atnjuter hustrutillägg elkr kommunalt bostadstillägg är skyldig 

att. om hans eller hans makes ekonomiska förhallanden väsentligt förbätt
rats. utan oskiiligt dröjsmid göra anmiilan hiirom till den allmänna försiik
ringskassa, inom vars verksamhetsområde han senast hlivit mantalsskriven. 
Enahanda skyldighet åligger honom. om han åtnjuter kommunalt hostads
tilliigg och mantalsskrivcs i annan kommun än förut. s{1 ock om han ing<lr 
ilktcnskap eller om hans iikknskap uppliises genom makens död eller annor
ledes. Är den som atnjuter tillägget omyndig i1vilar anmälningsskyldigheten 
förmyndaren. Uppbäres förmiinen av myndighet eller av annan person än 
den pensionsberiittigadc eller dennes förmyndare. är jämväl sådan myndig
het eller person anmälningsskyldig. 

Underlåtes anmii/an som m·ses i 
.forsta 'stycket wan giltigt skäl. må. 
diir 111uil'rl1/tcnlzcte11 im•erkat på rät
ten till eller beloppet lll' h11strwillägg 
eller kommunalt bostadstilliigg. sä
d an fiJrmån indragas såsom stadgas i 
7 * f örsra stycket. 

Denna lag träder i kraft. i fråga om 7 och 8 **den 1juli1987, och i övrigt 
den 1 januari 1988. 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 7 
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Administration a\' socialförsäkring m.m. 

Inledning 

F örsäkringsöverdomstolen, förslagsanslag 
Försäkringsriitter, förslagsanslag 

Riksförsäkringsverket. förslagsanslag 
Allmänna försäkringskassor. förslagsanslag 

Ekonomiskt. stöd till barnfamiljer m.m. 

Inledning 
Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 

Bidrag till föriildraförsiikringen. förslagsanslag 
Värdbidrag för handikappade barn, förslags-

anslag 
Bidragsförskott. förslagsanslag 
Barnpensioncr, förslagsanslag 
Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, 

förslagsanslag 

Försäkring vid sjukdom, handikapp och 

ålderdom 

Inledning 
Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 

Folkpensioner, förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

Kronor 

23 445 000 

26 000 000 

35 661 000* 

l 769 000 

80 000 000 

166 875 000 

11 490 000 
41 505 ()()() 

344 661 000 

440 203 000 

837 859 000 

10 100 000 000 

1 165 000 000 

5 3 5 000 000 

l 745 000 000 

211 uoo 000 

5 600 000 

13 761 600 000 

5 703 000 000 

50 630 000 000 
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62 3. Bidrag till kommunala bostaclstillägg till folk- Prop. 1986/87: 1 uo 
pension. fiirslagsanslag l 524 OUU OllU Bil. 7 

63 4. Vissa yrkcs~kadccrsiit 1ningar m. m .. förslags-

anslag 2 7ll0 ()()() 

57 859 700 000 

65 E. Hälso- och sjukvård m.m. 

Inledning 

66 1. Socialstyrelsen. förslagsanslag 156 830 (l(l(_J 

l)l) 2. Statlig kontroll av liikcmedel m.m .. förslagsan-

slag 1 ()()() 

71 3. Statens rättskemiska laboratorium. förslagsan-

slag 23 636 ()()() 
72 4. Statens riittsl:ikarstationer. förslagsanslag 26 997 (J()l) 

73 5. Rättspsykiatriska stationer och kliniker. för-

slagsanslag 81 527 ouo 
75 6. Statens miljömedicinska laboratorium. förslags-

anslag 20 506 ()()() 
77 7. Statens giftinformationscentral. förslagsanslag 5 486 000 
7') 8. Hiilso- och sjukv;lrdens ansvarsniimnd, förslags-

anslag 4 851 ()()() 
80 9. WHO-cnhetcn för rapportering av läkemedels-

biverkningar, förslagsanslag 1 709 000 
81 10. Statens institut för psykosocial miljömedicin, 

förslagsanslag 3 215 000 
Statens bakteriologiska laboratoium: 

84 11. Uppdragsverksamhet. förslagsanslag 1 000 
87 12. C:entrallaboratorieuppgifter. förslagsanslag 21 694 000 
88 U. Fiirsvarsmcdicinsk verksamhet. förslagsanslag 4 036 ()(l(J' 

88 14. Utrustning. reservationsanslag 2 190 000 
89 15. Bidrag till hälsoupplysning. reservationsanslag 2 91.1000 
91 16. Epdemiberedskap m.m .. förslagsanslag 30 233 (l(J(_J 

93 17. Bidrag till Sjukv<'irdens och socialvårdens planc-

rings- och rationaliscringsinstitut 20 400 000 
93 18. Bidrag till allm:in sjukvård m.m .. förslagsanslag 4 564 182 oon 
95 19. Specialistutbildning av Hikare, reservations-

anslag 35 141 000 
98 20. Beredskapslagring och utbildning m.m. för 

hälso- och sjukvttrd i krig. reservationsanslag 85 464 ()()(t' 

98 21. Driftkostnader för beredskapslagring m.m .. 

förslagsanslag 56 099 000' 
98 22. Bidrag till undervisningssjukhus m.m .. förslags-

anslag I 128 000 000* 

6 275 111 000 

* Beräknat belopp 16.I 



100 F. 

103 1. 

105 ') 

106 3. 
107 4. 

110 G. 

115 l. 
116 2. 
117 3. 

118 4. 

121 5. 

}?) 6. 

122 7. 

125 8. 
126 9. 

128 10. 

Omsorg om barn och ungdom 

Inledning 

Bidrag till kommunal barnomsorg. förslags

anslag 

Bidrag till hemspråksträning i förskolan. 

förslagsanslag 

Barnmiljöriidct. förslagsanslag 

Statens nämnd för internationella adoptions

frågor. förslagsanslag 

Omsorg om äldre och handikappade 

Inledning 

Bidrag till social hemhjälp. förslagsanslag 

Bidrag till färdtjänst. förslagsanslag 

Kostnader för viss omsorg om handikappade. 

förslagsanslag 

Kostnader för viss utbildning av handikappade 

m. r.1., förslagsanslag 

Ersättning till televerket för texttelefoner, 

förslagsanslag 

Ersättning till postverket för befordran av 

blindskriftsförsändelser. förslagsanslag 

Kostnader för viss verksamhet för synskadade 

och döva. förslagsanslag 

Statens hundskola. förslagsanslag 

Statens handikappråd, förslagsanslag 

Bidrag till handikapporganisationer. 

reservationsanslag 

130 H. Socialt behandlingsarbcte, alkohol- och 

narkotikapolitik 

Inledning 

137 1. Upplysning och information på drogornrådet. 

m.m., n.:servationsanslag 

138 2. Bidrag till missbrukarvrffd. förslagsanslag 

139 3. Bidrag till organisatioaner, rcservationsanslag 

142 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, reserva

tionsanslag 

* Beräknat belopp 

S 490 000 UOn' 

31050000 

3 243 000 

3 792 000 

8 528 085 000 

2 234 000 000 

460 000 000 

37 990 000 

31 936 000 

24 350 000 

40 651 000 

24 358 000 

2 600 000 
4 049 000 

55 470 000 

2 915 404 000 

5 031 000 

810 000 000 

47 310 000 

29 020 000 

891 361 000 
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144 I. Internationell samverkan 

Inledning 

I 45 1. Bidrag till världshälsoorganisationen samt 

internationellt socialpolitiskt samarbete m.m., 

förslagsanslag 

146 2. Vissa internationella kongresser i Sverige, 

reservationsanslag 

Totalt för socialdepartementet 

147 Lagförslag 

24 298 000 

2 000 000 

26 298 000 

91 262 293 000 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1987 

Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) 

Översikt 
Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde 

Kommunikationsdepartementets verksamhetsomr[1de omfattar väg-, järn

vägs-. sjö- och lufttransporter. post- och telekommunikationer, trafiksä

kerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på transportområdet. 

Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a. Sveriges meteorolo

giska och hydrologiska institut (SMHll och statens geotekniska institut 

tSGIJ. 
Det ungefärliga antalet anställda vid myndigheterna under kommunika

tionsdepartementet framgår av nedanstående sammanställning. 

Myndighet 

Vägverket 
Trafiksäkerhetsvcrket 
Statens järnvägar 
Sjöfarts verket 
Handelsflottans 

pensionsanstalt 
Handels!luttans kultur-

och fritidsråd 
Luftfartsverket 
Statens haverikommission 
Post verket 

Antal 
anställda' 
1986 

8482 
617 

36500 
41410 

6 

37 
2801 

8 
65250 

1 Exkl. de anställda vid statliga bolag. 

Inriktning 

Myndighet 

Televerket 
Transportrådet 
Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
Statens väg- och 

trafikinstitut 
Statens geotekniska 

institut 
Transportforsknings

beredningen 

Det övergripande målet för trafikpolitiken är alt erbjuda medborgarna och 

näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till 

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta mål formulerades 

redan genom 1963 års trafikpolitiska beslut och bekräftades i beslutet om 

en ny trafikpolitik är 1979. 
Det råder fortfarande en bred uppslutning kring den principiella grund 

för trafikpolitiken som lades fast genom 1979 års riksdagsbeslut. Sedan 

I Riksdagen 1986/87. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 

Prop. 
1986/87: I 00 
Bil. 8 

Antal 
anställda' 
1986 

45 214 
52 

868 

207 

79 

14 



slutet av 1970-talct har emellertid stora förändringar inträffat såväl på Prop.1986/87: 100 
transportområdet som i samhället i övrigt. Utvecklingen har medfört att de Bil. 8 
trafikpolitiska problemen delvis har skiftat karaktär. Till detta kommer 
också att frågor som rör transportsystemets utveckling ställer krav på 
perspektiv och framförhållning. för att kunna wara mot 1990-talets be-
hov är det därför väsentligt att trafikpolitiken ges en mer utvecklings- och 
framtidsinriktad prägel. 

Regeringen bedömer mot denna bakgrund att det är nödvändigt med en 
vidareutveckling och konkretisering av 1979 tirs trafikpolitiska beslut. Ett 
trafikpolitiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete har därför påbörjats 
inom kommunikationsdepartcmentet. Målsättningen är att säkerställa en 
fortsatt utveckling mot ett effektivt transportsystem - ett transportsystem 
som också kan förenas med ett ansvarstagande för miljö, säkerhet och 
regional balans. 

Samstämmiga bedömningar pekar på att transporterna kommer att få en 
strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen inom de närmaste 
I0-20 åren. En av de centrala trafikpolitiska uppgifterna inför 1990-talet 
är därför att skapa utrymme för en samhällsekonomiskt riktig utveckling 
och uthyggnad av transportsystemet. 

Vissa betydelsefulla steg i denna riktning tas redan nu genom förslag i 
årets budgetproposition. Regeringen föreslår ett omfattande investerings
program för att höja bärigheten pii huvuddelen av vägnätet. Programmet 

har stor regionalpolitisk betydelse eftersom huvuddelen av investeringarna 
kommer att ske i skogslänen men utgör också ett led i ett närmande av de 
svenska boggitryck- och bruttovikt bestämmelserna till motsvarande regler 
inom EG. 

Rt:gcringen föreslår att investeringsprogrammet skall omfatta 
575 milj. kr. per år undt:r en tioårspt:rio<l, dvs. totalt 5 750 milj. kr. Investe
ringarna avses finansieras dels genom ökade fordonsskatter, dels genom 
ianspråktagande av särskilda sysselsättningsmedcl. 

Regeringt:n föreslår vidare att SJ skall få medel för en real ökning av sina 
investeringar i bannätet. Totalt ökar investeringarna i järnvligens infra
struktur från 985 milj. kr. till 1360 milj. kr. Förslaget möjliggör bl. a. en 
fortsatt utbyggnad av västkustbanan och att de omfattande spåruthyggna
derna i Stockholmsområdet kan fullföljas. Samtidigt innebär förslaget en 
real uppräkning av investeringsmedlen även för andra ändamål, vilket 

bl.a. medför att den beslutade snabhtågssatsningen kan genomföras. 

Utvecklingen inom kommunikationsområdet 

Persontra.fiken har ut vecklats snabbt under efterkrigstiden. Särskilt mar

kant är privatbilismt:ns tillväxt fram till mitten av 1970-talet. Efter t:tt 
avbrott p~1 grund av energikrisen år 1974 ökade transportarbetet åter fram 
till slutet av 1970-talet och nästa energikris. Under de senaste åren har 
drivmeddspriserna åter sjunkit och hiltrafiken ökat på nytt. 

Utvecklingen fram till och med 1960-talet innebar att biltrafiken expan
derade pfi samtliga delmarknader. I början av 1970-talct började expan
sionen att bromsas upp i större tätorter, där det skedde en betydande 



satsning pil kollektivtrafiken. Slutet av 1970-talet. blev en tillviixtperiod Prop. 1986/87: I 00 

framfiir allt för den interregionala kollektivtrafiken, bl. a. pä grund av Bil. 8 
ändrad priss~ittning - liigpriscr - och förbättrat uthud. I början av 1980-

talct är det den regionala kollektivtrafiken som ökat snabbast. friimst 

genom förh~ittrat utbud och liigrc taxor. 

PERSONKILOMETER 
Miljarder 

.......... •••••••••J. .... ~•••••• ~ ~ I ••••• 
I ••••-••- •••••• ... ••••••••fl••••t•• 

o ........ __ ..... ______ ,_, ____ ,... ____ ,... ____ -.------~' ____ ..,. 
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KOLLEKTIVT 

GÅNG/CYKEL 

Figur I. Inrikes person transportarbete med fördelning på transportmedel I 950-1985. 
<Källa: rransrortdJcl) 

Efter andra värld~kriget ökade godstransporterna i stort sett oavbrutet 

fram till år 1974. Under perioden 1950-1974 växte transportarbetet frf111 1.5 
till 50 miljarder tonkilometer. vilket motsvarar en tillväxttakt på drygt .'io/c 
per iir. Särskilt markant var ökningen av de långväga lastbilstransporterna. 

Ef1er <tr 1974 har 1rnnsportarbe1e1 legat kvar p;I en i slorl sell oförändrad 
nivii men fluktuerat kraftigare än tidigare på grund av konjukturvaria

tioner. Samtidigt har emellertid betydande strukturförändringar skett. Den 

transporterade godsm;ingden har minskat medan meddtransportsträckan 

har likat. 



Om man till det inrikes transportarbetet lägger även den utrikes sjöfarten 
längs den svenska kusten uppgtir transportarbetet till knappt 65 miljarder 
tonkilometer. De kortväga lastbilstransporterna utgör J()C;·(. av transportar
betet. De längväga inrikestransporterna svarar för 509(, och de långväga 
utrikestransporterna för 400i, av det totala transportarbetet i Sverige. 
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fiizur 2. inrikes ~odstranspurlarhete med fordelninlZ på trnnsportmedel 1960-1985 
(Källa: transportrådcll 

Lastbilstrafiken hade en expansionsperiod fram till mitten av 1970-

talet. Under denna period ökade lastbilen sin marknadsandel även på 

relativt långa avstand. Järnvägen förlorade marknadsandelar till lastbilen 

men tog samtidigt marknadsandelar från den utrikes sjöfarten. Den inrikes 

sjöfarten har varit stabil mcuan uen utrikes sjöfanen a\\\mer har koncen

trerats till västkusten samtidigt som den fått ökad konkurrens av landtrans

portmedlen. I början av 1980-talet har en förändring också skett genom 

alt järnvägens andel av godstransportarhetet har ökat. 4 



Enligt hasalternativct i transportrådets [lrognos för godstransporterna 

hcriiknas transportarhetct öka med i genomsnitt drygt I c;;-. per år under 

perioden fram till sekelskiftet. Malm-. energi- och anläggningstranspor

terna viintas fil minskad omfattning. Övriga· varuslag heriiknas rn en ök
ningstak! på närmare 2% per år. Genomgående gäller att utrikestranspor

terna visar en snabb<trc ökning än inrikestransporterna. 

På persontransportområdet saknas en samlad. aktuell prognos. Trans

pllrtddet utarbetar därför för närvarande en prognos för utvecklingen i 

första hand fram till år 2000. Tills vidare riiknar transportrådet med en 

ökning av persontransportarbctct på i storleksordningen I 1k per ar. Det är 

i första hand personbilstrafikcn samt den långväga trafiken med tåg, flyg 
od1 buss som viintas öka. 

Tcll'lrt(fikcn har ökat starkt under senare år. Trafiken beräknas fortsätta 
att växa kraftigt under de närmaste åren. En bidragande orsak är att olika 

former av datakommunikation väntas öka med ca 301/i: per år. Telefontrafi
kens tillviixt är relativt sett mycket lägre men av stor omfattning i absoluta 

tal. Antalet samtalsmarkeringar har ökat med ca 50'/( sedan mitten av 
1970-talet. 

En stabil ökningstakt kiinnctccknar dterfrågan på post1·erkl'ts tjiinster. 

De tre senaste verksamhetsåren har den årliga tillväxten av försändelsevo

lymen inom affärsområdet Brev ocl.1 Paket legat på 4-5 'i! per år. 
De offentliga im·estcringarna i infrastrukturen för transporter uppgick 

under första hälften av 1980-talet till i genomsnitt ca 7 miljarder kronor 

per år. Staten svarade för omkring 4 miljarder kronor. I jämförelse med 
1970-talet har investeringarna minskat räknat i fasta priser. Under peri

oden 1970-1974 investerades i genomsnitt ,I 0 miljarder kronor per år och 
under perioden 1975-1979 låg investeringsnivån på ca 9 miljarder kronor 
per år. 

Det ii.r framför allt statliga och kommunala investeringar i vägar och 
gator som minskat. Inom väg- och gatuhållningen har emellertid samtidigt 
en tyngdpunktsförskjutning skett från investeringar till underhåll. 

Under 1980-talet har investeringarna i jiirnvägar ökat realt. Frånsett 
vissa speciella utbyggnadsobjekt. främst i Stockholmsregionen, avser 
emellertid järnvägsinvesteringarna endast i mindre utsträckning ny- eller 

ombyggnad av banor utan innefattar i huvudsak spårupprustning. Investe
ringarna i järnvägarna motsvarar därmed till viss del underhållsinsatserna 
inom väg- och gatuhållningen. 

Investeringarna i sjöfart - främst hamnar och farleder - har legat 
tämligen konstant på en nivå omkring 600 milj. kr. per år. Merparten utgörs 
av kommunala investeringar i hamnar. 

Investeringarna i luftfart - främst flygplatser - varierar kraftigt beroen
de på förekomsten av stora enskilda projekt. Under perioden 1970-1985 
har den undre nivån legat på 200-300 milj. kr per är. Vid mitten av 1970-

talet uppnåddes ett maximum med I miljard kr,onor under eH ar i samband 
med utbyggnaden av Arlanda flygplats. Större delen av infrastrukturinves
tcringarna inom luftfarten är statliga. 
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Figur 3. Im·csteringar i infrastruktur. Genomsnitt för femårsperioder. Milj. kr. i 1985 
års priser 
(Kiilla: transportrådetl 

Investeringarna inom post- och teleområdet har under första hälften av 

1980-talet legat på en klart högre nivå än under 1970-talet. 

Vidareutveckling av trafikpolitiken 

Den nuvarande trafikpolitiken grundar sig i första hand på 1963 och 1979 

års trafikpolitiska beslut. Ingetdera beslutet har emellertid kommit att få 
fullt genomslag i det konkreta trafikpolitiska handlandet. Följden har blivit 

att den nuvarande trafikpolitiken i sin praktiska tillämpning kommit att 

utgöra en blandning av olika principer. Detta har i sin tur påverkat den 

Prop.1986/87: 100 
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trafikpolitiska debatten. Denna har i stor utstriickning kommit att handla 

om hur företagsekonomiska lönsamhetskrav för bl. a. affärsverken skall 

kunna förena~ med en trafikpolitik baserad på samhällsekonomiska hän
synstaganden. 

En trafikpolitik som syftar till att vara ett styrinstrument och yttre ram 

för konkreta åtgärder mästc ta sikte på de problem och utvecklingsmöjlig
heter som transportsektorn har att möta på 1990-talel. Några förhållanden 

är av särskilt stor betydelse i det sammanhanget. 

Trafikens skadeverkningar på mi/jiin är betydande. Kraven på en bättre 

miljö hör därför till de frågor som måste sättas i förgrunden i det trafikpoli

tiska utvecklingsarbetet. En viktig uppgift blir härvid att belysa trafikens 

p[1verkan på miljön och att övcrviiga olika åtgärder som kan vidtas för att 

minska trafikens skadeverkningar. 

Trots att det har skett en kraftig förstärkning av de regionalpolitiska 

insatserna under de senaste åren finns det tendenser till att de regionala 

obalanserna ökar. Ett led i regeringens ansträngningar att motverka denna 
utveck_ling iir att i ökad grad väga in regionalpolitiska hiinsyn inom olika 
politikomri1den. Transportsystemets möjligheter att bidra till en förbättrad 
regional halan.1· utgör således en viktig utgångspunkt för det trafikpolitiska 
arbetet. 

Bristande lönsamhet och överkapacitet är problem som går igen på 
många områden inom transportsektorn. Delvis beror problemen på svårig

heter att anpassa transportsystemet till en omvärld i snabb förändring. 

Detta kan delvis förklaras av att transportapparaten till stor del är upp
byggd på investeringar med mycket lång livslängd. Utvecklingen har emel

lertid medfört att det efterhand har byggts upp en betydande rationalise

ringspotential på transportområdet. Denna borde till stora delar kunna 
realiseras genom ett effektivare utnyttjande av resurserna. 

Utvecklingen mot en allt större andel gränsöverskridande transporter 
och näringslivets starka beroende av fungerande förbindelser med konti
nenten medför att behovet av att finna gemensamma internationella lös
ningar på transportproblemen ökar. Under de närmaste åren kommer de 
investeringar som görs i t. ex. vägar och järnvägar i framför allt Nord
europa att i hög grad påverka den svenska transportsektorns ut vecklings
möjligheter. Även förändringar i regelsystemet i olika länder återverkar på 
det svenska transportsystemet. En fråga som är särskilt aktuell är planerna 
på en gemensam transportmarknad inom EG år 1992. 

Utvecklingen kommer att ställa krav på utbyggnad och anpassning av 
det svenska transportsystemet. Näringslivets behov av snabba och tidta
bellsenliga transporter ökar i takt med att materialhantering och leverans

system utvecklas. Vidare är det nödvändigt att höja bärigheten på vägnätet 

och att bygga ut kapaciteten på järnvägssidan. Även på flygets område 
kommer den pågående expansionen att ställa krav på stora investeringar. 

Ett huvudinslag i en vidareutveckling av den nuvarande trafikpolitiken 

måste därför vara att ge mindre utrymme åt problem som har att göra med 

förvaltningen av den befintliga strukturen inom transportsektorn och ge 

mer utrymme åt problem som rör transportsystemets uppgifter i framtiden. 

Med tanke på de stora investeringsbehov som följer av en successiv 
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utbyggnad och modernisering av transportsystemet är en sådan förändring 
mycket angcl~igen. Hur utrymme skall skapas för s~ldana framtidssatsning
ar hlir därmed en central frägeställning. 

I sammanhanget kan erinra~ om att regeringen under v;'iren 1986 givit 

luftfartsverket. sjöfartsverket. statens järnvägar och vägverket i uppdrag 
att upprätta långsiktiga investeringsplaner. Den för~ta investeringsplanen 
kommer att omfatta perioden J 9g8- 199:! och kompletteras med en lång

siktsbedömning för ytterligare fem år. Uppdragen skall redlwisas före den 
I september 1987. Regeringen får d;irmed möjlighet all under hösten 1987 

utvärdera verkens förslag till investeringsplaner och i ett sammanhang 
redovisa sin syn på trafikpolitiken och den langsiktiga inriktningen av 
investeringsverksamheten inom trafikgrenarna. 

En av många föruts~ittningar för att den statliga trafikpolitiken skall 
kunna ges en mer utvecklings- och framtidsinriktad prägel är en tydligare 
rollfördelning mellan de olika aktörerna på transportmarknaden. I första 

hand gäller detta rollfördelningen mellan stat och kommun. Målet hör vara 
att flytta besluten så nära dem som berörs som möjligt. Detta kant. ex. ske 
genom att beslut om trafikfrågor som i huvudsak berör lokala och regionala 

intressen mera konsekvent förlägg~ till kommun- och länsnivå. 

Det är således angeläget med konkreta trafikpolitiska riktlinjer för att 
kunna möta 1990-talet. En vidareutveckling och konkretisering av 1979 
års trafikpolitiska beslut är därför nödvändig. I detta ligger bl. a. att hänsyn 

till miljön och behovet av förbättrad regional balans måste ges ökad tyngd i 
det trafikpolitiska arbetet. 

Huvuduppgiften är att lägga fast riktlinjer för transportsystemets ut
veckling på 1990-takt. Detta innebär svåra avvägningar eftersom trafik

politik ofta handlar om att kombinera delvis motstridiga intressen. Det 
gäller att skapa ett så effektivt transportsystem sum möjligt. Men lika 
viktigt är som tidigare niimnts att större hii.nsyn tas till miljö. c11ergiför
brukning och regional balans i den fortsatta utbyggnaden av transport

systemet. 
Regeringens bedömning är att det brådskar med utformningen av nya 

trafikpoliiiska riktlinjer. Målet är att kunna presentera en trafikpolitisk 

proposition till riksda~cn under iir 1988. Ansvaret för att förbereda propo
sitionen ligger hos kommunikationsdepartementct. För att ta tillvara den 
kunskap och kompetens som finns inom området kommer nära kontakt att 
hållas med berörda verk och myndigheter, branschorganisationer och and

ra intresseorganisationer, fackliga organisationer. forskare och samtliga 

riksdagspartier. 

Ett skäl till att regeringen valt en enklare form för arbetet än inför 

tidigare trafikpolitiska beslut är att det nu - till skillnad från vad som var 

fallet i samband med 1963 och 1979 års riksdagsbeslut - inte är fråga om 

någon principiell omorientering av trafikpolitiken. Den principiella grund 

som lades fast i och med 1979 års trafikpolitiska beslut står sig fortfarande i 

allt väsentligt. Vad det nu handlar om är att anpassa trafikpolitiken till 
1990-talets krav och möjligheter. 
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Vägväsende 

Dt:t totala viignätel i landet omfattar ca 410 000 km. Statsviignätet har en 

bngd av ca 98 000 km, kommunala vägar och gator ca 33 000 km och 

enskilda vägar ca 280 000 km. Av de kommunala vägarna erhi1ller ca 5 800 

km statligt hidrag och av de enskilda viigarna ca 70000 km. 

för närvarande uppliit~ praktiskt taget hela det svenska riksvägnätct och 

över 90% av länsvägarna för 10 llms axeltryck. 16 tons hoggitryck och 51.4 

tuns bruttovikt. 

Regeringen föreslår - utöver ordinarie väghyggnadsmedel - ett omfat

tande investeringsprogram för att höja biirigheten på huvuddelen av vägnä

tet. Den inriktning som programmet föresläs få innebär en betydande 

regionalpolitisk satsning i syfte att stärka konkurrenskraften för näringsli

vet i de s. k. skogslänt:n. Programmet innebär en omedelbar stimulans 

samtidigt som det liigger grunden för en positiv utveckling av näringslivet 

p[1 liingre sikt. 

Belastningsbestämmelserna och möjligheterna att framföra tyngre for

don p[i det svenska vägnätet har diskuterats under senare år. EG har 

nyligen beslutat om en samordning av transportpolitiken innebärande bl. a. 

alt det för den gränsövcrskridande trafiken fr. o. m. den I juli 1986 tillåts 

fordon med boggitryck 18 ton. Fr.o.m. den I januari 1992 kommer det 

tillåtna drivaxeltrycket att höjas till 11,5 ton för fordonskombinationer med 

fem eller fler axlar. Storbritannien och Irland har emellertid fått dispens 

från bestämmelserna vad gäller drivaxeltrycken. Detta gäller dock ömsesi

digt. dvs. så länge som Storbritannien och Irland inte uppfyller EG :s regler 

gäller nwtsvarande begränsningar för fordon från dessa länder vid tralik 

inom övriga EG. Vissa lämlt:r har redan infört EG:s regler helt eller delvis 

även för den nationella trafiken. Det gäller t. ex. Västtyskland och Neder

liinderna. 

För att undvika att EG:s transportpolitik leder till konkurrensnackdelar 

för de Hinder som inte är medlemmar i EG har den europeiska transport

ministerkL1nfercnsen ICEMTl beslutat att möjligheterna att ingå ett gemen
samt avtal om internationella landsvägstransporter mellan de västeurope

iska länderna skall utredas. 

Viktbestämmelserna för landsvägsfordon är en viktig del när det giiller 

att skapa förutsättningar för ett gemensamt avtal. En ändring av de svens

ka viktbestämmt!lscrna iir därför mycket angelägen. 

Kostnaden för att höja bärigheten på det svenska viignätet är hög. I 

första hand bör de åtgärder vidtas som är mest angelägna. Regeringen 

föreslår därfor att vägnätets bärighctsstandard höjs dels i skogslänen. dvs. 

Värmland~. Kopparbergs, Gävleborgs. Västernorrlands. Jämtlands, Väs

terbottens samt Norrbottens län. dels på huvud vägnätet - riksvägarna och 

de primära läns vägarna. lnvesteringsprogrammel avser främst åtgärder för 

att förstärka bärigheten pil broarna. Kostnaderna för att förstiirka vägnätet 

så att detta kan upplåtas för 18 tons boggitryck har beräknats till 5750 

milj. kr. i 1988 års pris utöver det ordinarie vägbyggandet. De föreslagna 

åtgärderna medger mer generösa viktbestämmelser och möjliggör sf1ledes 

effektivare transporter. Den årliga företagsekonomiska vinsten av mer 
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generösa viktbestämmelser har beräknats till i storleksordningen 1800 
milj. kr. vid optimala fordonskonstruktioncr och 10/16 tons axel/boggitryck 
och en bruttovikt på 60 ton. 

Regeringen föreslfir inte en höjning av drivaxeltrycket. Kostnaden för 
detta har bedömts vara alltför stora i förhä\landc till de möjliga vinsterna. 

För näringslivet kommer det föreslagna investeringsprogrammet att få 
mycket stor betydelse - inte minst från regionalpolitisk synpunkt. Totalt 
kommer omkring 400Umilj. kr. att investeras i skogsliinen. Särskilt stor 
betydelse kommer programmet att ha för skogsläncn genom dess inverkan 
på bl.a. skogsbrukets konkurrenskraft. Programmet kommer att bidra till 
gynnsammare förutsättningar för näringslivet. 

lnvestcringprogrammet föresläs bli genomfört under en tioårsperiod. 
Kostnaderna för programmet bekostas deb genom höjda fordonsskatter, 
dels genom utnyttjande av vissa sysselsättningsmedcl. 

Betydande delar av vägnätet i skogslänen och huvudvägarna i övriga län 
kan med de föreslagna investeringarna redan ar 1990 upplåtas för 10 tons 
axel- och 16 tons boggitryck samt 56 tons bruttovikt. Dispenser för 18 tons 
boggitryck kommer i den mån det finns förutsättningar samtidigt att kunna 
tillåtas i skogslänen. Kring år 1995 bör betydande delar av vägnätet kunna 
upplåtas för 10 tons axeltryck, 18 tons boggitryck samt 60 tons bruttovikt. 

När det gäller driji1-erksamhetcn fullföljer regeringen sitt trepunktspro
gram. Första målet är att upprätthålla standarden på vägnätet. Vägunder
hållet skall täcka den årliga förslitningen. Det andra målet är att genom 
särskilda insatser återställa förslitna delar av vägnätet till en acceptabel 
standard. Det tredje målet är att öka serviceåtgärderna - i första hand 
vinterväghållningen - på framför allt det lågtrafikerade vägnätet. 

Fr. o. m. år 1988 kommer nya vägplaner att gälla. Regeringen föreslår att 
I 390milj. kr. anslås för det första året i dessa planer. 

För bidragen till den enskilda väghållningen föreslils att anslagen till drift 
och byggande läggs samman till ett anslag. Därigenom fås en mer rationell 
hantering av bidragen och en bättre avvägning mellan drift- och byggnads
åtgärder. Dessutom förstärks satsningarna på det enskilda vägnätet genom 
att en del - ca 15 milj. kr. per år - av ovan nämnda investeringsprogram 

avsätts för dessa vägar. 

Trafiksäkerhet 

Riksdagen fastställde våren 1982 målen för trafiksäkerhetsarbetet. Trafi

ken skall enligt dessa mål göras säkrare för alla trafikanter, framför allt för 
de oskyddade trafikanterna. däribland barnen. 

Den under ca tio år nedåtgåend·~ trenden på tralikolycksområdet har 

brutits under de senaste åren. Under år 1985 omkom 808 personer i 
trafiken, vilket innebär att antalet trafikdödade ökade för tredje året i rad. 
Antalet vid polisrapporterade vägtrafikolyckor skadade personer ökade 
för fjärde året i rad och uppgick år 1985 till 20671. För att bryta denna 
negativa trend måste trafiksäkerhetsarbetet intensifieras. 

Sedan halvårsskiftct 1986 gäller krav på användning av bilbälte i baksä
tet på personbilar för personer som fyllt 15 år. med samma undantag som 
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giiller passagerare i framstitet. Under året har arbetsgruppen "Barn i bil" 

haft i uppdrag att se över frågan om barnens anv:indning av bilbiilte eller 

qnnan skyddsutrustning i bil. Förslag avses redovisas v~iren 1987. 

Skärpta regler för körkortsiiterkallelse infördes fr. o. m. den I juli 1986. 

En särskild utredare har vidare tillsatts för att undersöka förutsättningarna 

och formerna för omedelbara körkortsingripanden mot förare som inte 

följer väsentliga trafikregler. 

Hastighetsövervakning och övervakning av att den tunga trafiken följer 

gällande viktbestämmelser tillhör de områden av polisens verksamhet som 

enligt regeringen hör prioriteras. Regeringen föreslår att trafiksäkerhets

verkct förses med vågutrustning. 

NTF kommer under 1987/88 att bedriva en kampanj med syftet att 

förbättra efterlevnaden av hastighetsgränserna. Regeringen föresl[tr att ett 

eng[ingsanslag pii 2 milj. kr. ansläs för genomförande av denna kampanj. 

En särskild sakkunnig studerar vissa frfigor rörande bilföraruthildning

en. I den sakkunniges arbete ingiir bl. a. att studera om erfarenheter från 

den norska försöksverksamhcten kring förarutbildningen. som bl. a. inne

bär att utbildningen bedrivs i tvä faser. kan överföras till svenska förhål

landen. 

Förutsättningarna för ett mer effektivt trafiksäkerhetsarbete har förbätt

rats sedan tr<ifiksäkerhctsverket har fött ansvar för att samordna arbetet. 

Till sin hjälp har trafiksäkerhetsverket ett råd för samordning och plane

ring. i vilket representanter för berörda myndigheter och organisationer 

ingår. 

Inom ramen för det trafikpolitiska utvecklingsarhetet kommer samban

den mellan hastighet-miljö. trafiksäkerhet och energiförbrukning att stu

deras. 

Järnvägar 

Den totala b<mHingd. som trafikeras med tåg. är ca l I IOOkm. Ca !OS·(, av 

banliingden är dubbelspårig och fjärrblockering finns på ca 35 % av lin
jerna. Automatisk tiighastighetskontroll har införts på större delen av 

affärsbaneniitet och fortsatt uthyggnad sker nu inom det övriga riksnätet. 
Friin och med den I juli 1984 tillåter SJ på prov på vissa linjer 22.5tons 

axellast för godstrafik i likhet med vad som gäller på de kontinentala 

jiirnvägarna. Den ökade axellasten ger möjlighet till bättre utnyttjande av 
vagnarnas lastkapacitet. Sedan år 1985 har försök inletts pa en provsträcka 
med höjning av den tillåtna hastigheten till 160km/h för konventionella 

lokdragna tåg för att utröna hur spttrslitage m. m. påverkas. Provet har 

hittills utfallit så viil att den högre hastigheten numera har inplanerats i 

tidtabellerna. 

I det järn vägspolitiska beslutet år 1985 framhölls behovet av en fortsatt 

hög investcringsniva i järnvägssystemet. Det krävs betydande satsningar 

för såväl upprustning av infrastrukturen som modernisering av den rul

lande materielen. Regeringen fullföljer denna inriktning. Förslag lämnas 

om en kraftig ökning av SJ:s investeringsnivå. SJ:s investeringar i fasta 

anläggningar o.:h rullande materiel föreslås öka med sammanlagt drygt 
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700milj. kr. eller ca 35'X jämfört med nuvarande investeringsnivå. Invcs- Prop. 1986/87: I 00 

teringsökningen kombineras med en övergång till vidgad finansiering från Bil. 8 
riksgäldskontoret, bl. a. för investeringarna i Stockholmsregionen. vilket 

medför en avlastning av statsbudgeten. Totalt ökar investeringarna i järn-

vägens infrastruktur från 985 milj. kr. till 1360milj. kr.. dvs. med närmare 

40%. 

Därmed kan bl. a. de omfattande spf1rutbyggnaderna i Stockholmsområ

det till följd av avtalet mellan staten, Stockholms läns landsting och SJ 

fullföljas utan att andra angelägna järnvägsinvcsteringar i landet behöver 

trängas ut. En fortsatt utbyggnad av dubbclspår kan också ske på Väst

kustbanan. liksom en kapacitetsutbyggnad på linjen Ånge-Briicke. Även 

för andra investeringsändamål innebär förslaget en real uppräkning av 

investeringsniviln. Den beslutade snabbtågssatsningen kan därmed genom

föras vilket är ett betydelsefullt led i utvecklingen av järnvägen som 

transportmedel. Snabbtågen ger också miljövinster genom minskad biltra

fik och regionalpolitiska fördelar även för de regioner som inte ligger 

utmed snabbtågslinjerna genom att lok och vagnar frigörs och kan sättas in 

på övriga linjer. Samtidigt får svensk industri möjligheter att utveckla och 

exportera tekniskt avancerad utrustning. 

Genom den föreslagna investeringsnivån kan också en fortsatt satsning 

göras som syftar till att föra över transporter till järnvägen. SJ har tillsam

mans med de största speditörerna och åkerierna i landet bildat ett särskilt 

bolag. S-Combi, för detta ändamid. Målet är enligt riksdagens beslut att 

tre miljoner ton gods ska fraktas i kombitrafik år 1990. Enligt 198.5 års 

järnvägspolitiska beslut innebär detta att ca 500 lastbilar per dygn skulle 

försvinna från det svenska vägnätet. Med regeringens förslag till investe

ringsnivå kommer närmare 200milj. kr. att kunna satsas i sådana investe

ringar som också bidrar till att främja utvecklingen av kombitrafiken. 

År 1986 uppgick S-Combis transporter till 1,1-1,2 milj. ton. Goda 

förutsiittningar finns för en fortsatt volymtillväxt. En hetydande del av 

transporterna avser emellertid överOyttning av gods som tidigare transpor

terats med fartyg från framför allt Finland till kontinenten. Regeringen 

kommer därför att noga följa den fortsatta utvecklingen av kombitrafiken 

inte minst mot bakgrund av riksdagens tidigare uttalande om betydelsen 

från miljösynpunkt av att få till stånd en sådan överföring av tunga trans

porter från lastbilstrafik till järn vägstrafik att målet om 3 milj. ton uppnås 

år 1990. 
Trots de åtgärder som hittills vidtagits såväl från statsmakternas sida 

som inom SJ kommer - om inga väsentliga förändringar görs av SJ:s 

verksamhet - underskottet om några år att uppgå till närmare två mil

jarder kronor inkl. det statliga förräntningskravet. Det är mot denna bak

grund utomordentligt angeläget att alla möjligheter prövas att förbättra 

SJ:s resultat. SJ:s styrelse har därför nyligen inlett en bred översyn för att 

skyndsamt se över verksamhetens inriktning och organisation. I det trafik

politiska utvecklingsarbetet kommer vidare frågan om SJ:s och övriga 

trafikgrenars kostnadsansvar att ses över. 
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Sjöfart 

Den svenska hamklsflottan har under det senaste årtiondet stadigt mins
kat. Ar 1975 omfattade handelsflottan 616 fartyg med en sammanlagd 
bruttodriiktighet om 7 .72 milj. Antalet ombordanst;illda uppgick till ca 

24000. Den I juli 1986 aterstod 438 fartyg med en total hruttodr;iktighet om 
2.3milj. Samtidigt har antalet ombordanställda minskat till ca 10000. Det 
stora tank- och hulktonnagct har i det närmaste fors vunnit och det mindre 

tank- och torrlasttonnaget har utvecklats svagt. Den internationella kon
kurrensen har skärpts bl. a. genom att många industril;inder mer aktivt har 

börjat stödja sin sjöfartsnilring för att möta konkurrensen från fartyg under 
lågkostnads- och hekvämlighetsflaggor. 

Det temporära rederistöd som riksdagen heslutade om våren 1982 har 

haft begränsad effekt och endast bidragit till att bromsa upp nedgången. 
Allt tyder i dag på att den negativa utvecklingen för den svenska handels
flottan kommer att fortsätta. 

Den svenska handelsflottans situation är för närvarande föremål för 
utviirdering inom regeringskansliet. När detta arbete är avslutat avser 
regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga. Vidare kommer 
initiativ att tas till överläggningar mellan de nordiska trafikministrarna för 
att undersöka möjligheterna att underlätta samarbetet mellan de nordiska 

rederierna. 
Regeringen föreslår att sjöfartsverket den I juli 1987 ombildas till affärs

verk. Sjöfartsverket bör fritt få disponera de till verket inflytande löpande 
inkomsterna inkl. de allmänna sjöfartsavgifterna. Kostnaderna för den del 
av verksamheten som idag inte belastar handclssjöfarten föreslås även 
fortsättningsvis finansieras genom anslag över statsbudgeten. Med den nya 
verksamhetsformen blir statsmakternas styrning av verksamheten mer 
övergripande. Mål och strategier för sjöfartsverket bör fastställas efter 
förslag av sjöfartsverket i den första treårsplan, som ersätter den årliga 
anslagsframställningen. 

Regeringen har inte för avsikt att lämna något förslag om en gemensam 
organisation för tullverkets kustbevakning och sjöfarts verket. 

Luftfart 

Efterfrågan på flygresor beräknas öka i relativt snabb takt under de när
maste åren. Enligt luftfartsverkets långsiktsbedömning med prognos över 
flygtrafikens utveckling kommer passagerarantalet i inrikes linjefart att 
öka med i genomsnitt 8%· per år till och med år 1990, i utrikes linjefart med 
7% och i utrikes chartertrafik med 4.5 %. För perioden 1990-1995 beräk
nas passagerarantalet i inrikes och utrikes linjefart att öka med 5% i 
genomsnitt per år och i utrikes chartertrafik med 3 %. Totalt beräknas 
passagerarantalet öka med i genomsnitt 7% per år under perioden 1985-
1990 och 4,5% per år 1990-1995. 

I och med det riksdagsbeslut som togs år 1985 angående luftfartsverkets 
investeringar har verket bl. a. fått möjligheter till marknadsmässig finansi
ering genom upplåning i riksgiildskontoret. 
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Regeringen giir nu vidare pi't den inslagna vägen och föreslår att luftfans
vcrket för ett vidgat ansvar när det giiller att besluta om sina investeringar. 
Förslaget innebiir bl. a. att kravet pit samband mellan finansieringssätt och 
typ av investering slopas och att beloppsgränsen avskaffas för riksgälds
lån, leasing och utnyttjande av rörelsemedel. Vidare föresläs att verket får 

utnyttja avskrivningsmedel för investeringar och möjlighet att fondera 

överskottsmedel. vilket innebär en ökad finansiell smidighet. 
Luftfartsverket redovisar två investeringsalternativ i sin trearsplan. Det 

ena med en investeringsnivå på ca I. 7 miljarder kronor; det ;indra med en 

investeringsniva på ca 1 miljard kronor. 

För att kunna realisera alternativet med den högre investeringsnivån - i 
vilket en tredje bana och en ny inrikesterminal vid Arlanda flygplats bl. a. 

ingår - krävs en årlig höjning av luftfartsverkets taxor med ca 0.5% över 

den beräknade inflationstakten. Detta strider emellertid mot statens åta

gande enligt det s. k. SILA-protokollet. lnvesteringsalternativet innebär 
samtidigt ett avsteg från gällande resultatmål. 

Regeringen förordar den lägre investeringsnivån. Även detta alternativ 

innebär en markant höjning jämfört med investeringsnivån i nu gällande 
treårsplan. Med en sammanlagd investeringsnivå på ca I miljard kronor för 
treårsperioden 1987/88-1989/90 blir det också möjligt att bibehälla målet 
för prissättningen, nämligen att prisökningarna på luftfartsverkets trafikin

riktade tjänster skall ligga ca 0,5 C.'c.· under den allmänna prisökningen. 

Vidare kan gällande resultatmål bibehållas. 
Mot bakgrund av de investeringsförslag som luftfartsverket redovisat i 

sin treårsplan har regeringen uppdragit åt luftfartsverket att utarbeta för
slag till principer för att inom avgiftssystemet täcka de kostnader som 

följer av investeringar i flygplatser. 

Regeringen föreslår att 15 milj. kr. anslås som regionalpolitiskt stöd till 
kommunala flygplatser m. m. i skogslänen. Bidraget syftar till att stödja 
utvecklingen av regionalpolitiskt betydelsefull linjetrafik i berörda områ

den. 

Post väsende 

Svensk post service står sig väl i ett internationellt perspektiv. Detta gäller 
både portoutvcckling och befordringsstandard för brev. Portot har realt 

sett sjunkit under tioårsperioden 1976-1986. Sverige har också en hög 

andel av inrikes normalbrev som befordras över natt. 

Riksdagen fattade under våren 1985 beslut om nya former för statens 

styrning av postverket. Statsmakternas styrning av postens verksamhet 

sker genom att servicemål och ekonomiska mål fastställs på grundval av 

rullande treårsplaner. För treårsperioden 1988-1990 bör servicemålet för 

tillförlitligheten i övernatt befordran av normalbrev vara 95 %•. 

Målen för servicen samt förväntad volymtillväxt under den kommande 

treårsperioden kommer att kräva relativt omfattande investeringar i utrust

ning och lokaler. Den omfattande satsningen på personalutbildning och 

personal ut veckling kommer att fortsätta. 
Regeringen föreslår att ett nytt resultatmål införs för postverket. Målet 
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under treårsperioden hör vara att uppn[i ett resultat pi\ ca 501.· av omsätt- Prop. 1986/87: I 00 

ningen. Bil. 8 

Telekommunikationer 

Sverige är världens telefontätaste land och telefontaxorna är internatio

nellt sett mycket låga. Teletrafiken har ökat starkt under senare år. Under 

plam:ringspcrioden 1988 till 1990 förutses en ökning av trafiken med JO%. 
per år. 

Telefontjänsten är fortfarande helt dominerande bland televerkets tjäns

ter men den teknisk<! utvecklingen gör att nya tjiinstcr tillkommer i snabb 

takt. Det gäller särskilt data- och tcxtkomrnunikation av olika slag. Samma 

teknik. elektroniken, används inom tele- och dataområdet. Flera nya tjäns

ter är under uppbyggnad under plancringsperioden, exempelvis mobil tcxt

kommunikation, bredbandstjänster och system för hantering av meddelan

den via dataterminaler eller persondatorer. 

Den allmänna inriktningen och investeringsnivån i det nu framlagda 

förslaget avseende televerkets verksamhet överensstämmer i stort med 

inriktningen i gällande plan. Förslaget innebär en stark prioritering av 

nättjänster och nätkvalite. Mycket stora investeringar planeras för att 

möta trafikökningen så att den inte leder till problem med framkomlighe

ten. Ambitionerna höjs för kvaliten i telenätet så att minst 98%, av försö

ken att koppla upp rikssamtal under arbetstid skall lyckas. 

Telctaxorna. som under en följd av tlr höjts mindre än konsumentpri

serna i allmänhet. föreslås nu under några år få höjas i takt med den 

allmänna prisnivån. Det är nödvändigt för att tcleverkskoncerncn i tillräck

ligt hög grad skall kunna självfinansiera sina stora investeringar - ca 

9miljarder per år. 
Televerket kommer aktivt att delta i det informationsteknofogiska hand

lingsprogram som förbereds. 

Transportstöd m. m. 

Det regionalpolitiska transportstödet för Norrland syftar till att minska de 

merkostnader näringslivet i de norra delarna av landet har för godstrans

porter. För att minska de norrländska företagens kostnader för nödvändiga 

personkontakter med södra och mellersta Sverige har också från år 1986 
införts ett nytt stöd för persontransporter. Till datatekniska serviceföretag 
belägna i Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner gäller vidare under en 

treårig försöksperiod att stöd lämnas till datakommunikation. 

Den lokala och regionala kollektivtrafiken har utökats och fått en vä

sentlig standardförbättring under de senaste åren. Länstrafikreformen år 

1978 med ett samlat ansvar för länstrafiken har verksamt bidragit till delta. 

Genom riksdagsbcslut våren 1985 har reformen fullföljts. Beslutet innebär 

att huvudmännen för den lokala och regionala kollektivtrafiken fr. o. m. 

den 1 juli 1989 ges rätt alt driva sin trafik utan krav p~i linjetrafiktillstånd. 

Därmed främjas en friare trafikplanering. ett effektivare resursutnyttjande 15 



och en mera marknadsmässig upphandling av trafiktjänster samtidigt som 

byråkratin kan minskas. 

Riksfärdtjänsten gör det möjligt för svårt handikappade att göra längre 

resor inom landet till normala kostnader. Riksfärdtjänstresor kan ske med 

flyg. tåg. huss. taxibil eller specialfordon till ett pris motsvarande kostna

der för att åka andra klass tiig. I il.rets budgetproposition föreslås att 

reglerna för riksfärdtjänsten tills vidare bör ligga fast. Detta medför en 

höjning av anslaget med ca 107<: jämfört med innevarande budgetår. 

Handikappanpassningen av kollektiva färdmedel forsätter planenligt. 

Transportrådet har nu utfärdat föreskrifter som omfattar nya bussar. lok

tågsvagnar. spårvagnar, tunnelbanevagnar. fartyg, motorvagnar. förorts

tåg och större flygplan. Föreskrifterna anger hur och när handikappanpass

ningen skall genomföras. 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

För att kunna höja effektiviteten inom transportsektorn krävs ett fortlö

pande forsknings- och utvecklingsarbete rörande bl. a. fordon, transport

system och transportorganisation. En målmedveten satsning på forsk

nings- och utvccklingsverksamhet är därför en viktig del av regeringens 

trafikpolitik. Regeringen avser att ;herkomma till dessa frågor i en särskild 

forskningspolitisk proposition und1:r våren 1987. 

Öresundsförbindelserna 

Förhandlingarna mellan Danmark och Sverige rörande en regeringsöve

renskommelse om fasta förbindelser över Öresund har fortsatt under år 

1986. Innan en sådan överenskommelse kan ingås krävs för Danmarks del 
att beslut fattas i folketinget om att anlägga en fast förbindelse över Stora 

Bält. Ett viktigt steg mot en lösning av denna fråga togs i Danmark under 
sommaren 1986 när regeringen och det socialdemokratiska partiet ingick 

en överenskommelse om att en sådan fast förbindelse skall byggas. 

Som ett led i Öresundsförhandlingarna ägde ett möte rum i augusti 1986 

mellan de båda ländernas trafikministrar. Ett resultat av mötet blev att de 
danska och svenska ämbetsmannadelegationer som utreder frågan om 

fasta förbindelser fick i uppdrag att uppdatera och komplettera delar av det 

material som redovisades år 1985 i rapporten Öresundsförbindelser 

(DsK 1985:7). Delegationerna förordade där i läget Köpenhamn-Malmö 

en vägförbindelse med fyra körfält i en sträckning 700 meter syd Saltholm 

och i läget Helsingör- Helsingborg en järn vägstunnel med anslutning på 

danska sidan genom Helsingörs stad. 
Delegationerna genomför nu en kompletterande genomgång och värde

ring av de miljömässiga konsekvenserna av olika fasta förbindelser i syfte 

att klarlägga dessa konsekvenser innan ställning tas i valet mellan olika 
alternativ. Dessutom görs en utvärdering av två nya trafiklösningar. nämli

gen dels en kombinerad väg- och jf:irnviigsförbindelse mellan Köpenhamn 

och Malmö. dels en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg i en sträck

ning söder om de båda städerna. 

Utredningsarbetct beräknas vara klart under första halvåret 1987. Rege-
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ringens bedömning är att en överenskommelse om fasta förbindelser kan 
träffas under år 1987. 

Y rkestrafiken 

Inom departementet pågår en översyn av det regelsystcm som styr den 

yrkesmässiga person- och godstrafiken, främst yrkestrafiklagen och den 

till lagen anslutande förordningen. Syftet med översynen är att förenkla 

regdsystemet och skapa förutsättningar för ökad konkurrens inom näring

en. Översynsarbetet har i stora drag redovisats i prop.1986/87:5 om vissa 

yrkestrafikfrägor. Förenklingsarhetet forts~itter inom ramen för den trafik

politisk<i översynen. Avsikten är bl. a. att lägga fram förslag som syftar till 
en avreglering av taxi. 

Nordiska och internationella frågor 

Det nordiska samarbetet på trafik- och transportområdet är väl utvecklat. 

Inom nordiska ämbctsmannakommitten för transportfrågor (NÄT) drivs 
ett flertal projekt som i huvudsak finansieras över nordiska ministerrådets 
budget. Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR) har utarbetat förslag till lång

siktig handlingsplan för att effektivisera det nordiska samarbetet på trafik

säkerhetsområdet. 
Sverige deltar aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska 

frågor. Samarbete sker bl. a. inom ramen för Europeiska transportminis
terkonfcrcnsen <CEMTl, Landtransportkommittcn inom FN:s ekonomis
ka kommission för Europa (ECE). Sjöfartskommitten inom Organisatio

nen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Konsultativa sjö

fartsgruppen <CSGl, Internationella sjöfartsorganisationen (!MOJ. Interna
tionella civila luftfartsorganisationen <ICAOJ och Europeiska civila luft
fartskonfercnsen (ECAC). 

Regeringarna i Danmark. Norge och Sverige har enats om att föreslå 
parlamenten en förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet från 
år 1995 till år 2005. Överenskommelsens innebörd är en bekräftelse av SAS 
ställning som gemensam primär utövare av internationell reguljär tlygtrafik 
men samtidigt också lättnader i koncessionsgivningen till s. k. sekundärlin
jebolag och uppmjukning av reglerna för frakt- och chartedlyg. Riksdagen 
har i december 1986 för svensk del godkänt en förlängning av det skandina
viska luftfartssamarbetet. 

EG:s stats- och rcgeringschefer beslöt år 1985 att den s. k. vitbokens 
förslag om inrättande av en fri gemensam marknad inom EG fr. o. m. år 

1992 skall genomföras. Flera viktiga beslut har därefter fattats för att 

förverkliga detta mål inte minst i fråga om en gemensam fram1ida 1rans
portpolitik. 

Denna utveckling kommer att få mycket stor inverkan på Sverige och 
möjligheterna att på trafikområdet bedriva konkurrens pli lika villkor med 

EG-länderna. För att undvika att EG-beslutct leder till försämrade kon
kurrensvillkor för de länder som står utanför EG har CEMT, pii svenskt 

2 Riksda11en 1986187. I .l"uml. Nr IVO. Bilaga 8 
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initiativ. beslutat undersöka förutsättningarna för ingående av ett multila- Prop.1986/87: 100 
teralt avtal om landsvägstrafiken. Bil. 8 

Vid den svenska delegationen i Bryssel kommer resurser motsvarande 

en heltidstjänst att avsättas för bevakning av den transportpolitiska ut

vecklingen inom EG. Resurserna avsätts inom utrikesdepartementets hu

vudtitel. 

Sammanfattning av budgetförslagen 

Sammantaget innebär förslagen att anslagen under sjätte huvudtiteln mins

kar med 476,9milj. kr. enligt nedanstående sammanställning. 

Kommunikationsdepartementet m.m. 
Vägväsende 
Trafiksäkerhet 
Järnvägar 
Sjöfart 
Luftfart 
Post väsende 
Telekommunikationer 
Transportstöd m.m. 
Transportforskning 
Övriga ändamål 

Summa 

Anvisat 
1986187 

24.2 
6896.2 

51.3 
2791.9 

708.9 
117.1 
583.0 

12,0 
637 .5 

62.4 
124.2 

12008.7 

Förslag 
1987188 

Milj. kr 

23.0 
7659.9 

55.3 
2238.9 

174,3 
81.4 

616.0 

491.8 
62.4 

128.7 

11531,8 

Förändring 

1.2 
+ 7fi3.7 
+ 3.9 
-553,0 
-534.6 
- 35.7 
+ 33.0 
- 12.0 
-145.7 

+ 4,5 

-476,9 

Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten. De samman

lagda driftkostnaderna inkl. avskrivningar för affärsverken under kom

munikationsdepartementct har för kalenderåret 1987 beräknats till 

41.3 miljarder kronor. enligt följande fördelning. 

SJ 9,6 miljarder kronor 
Luftfartsverket 1 1.5 miljarder kronor 
Postverket 12.5 miljarder kronor 
Televerket 17, 7 miljarder kronor 

Kostnaderna skall täckas av verkens intäkter. 

1 Avser hudgctåret 1986187. 
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Kommunikationsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Hulterström 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

Inledning - vidareutveckling av 1979 års 
trafikpolitiska beslut 

Den nuvarande trafikpolitiken grundar sig i huvudsak på 1963 och 1979 års 
trafikp~litiska beslut. Det övergripande målet om en tillfredsställande tra
fikforsör:ining till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader lades fast 
redan år 1963. 

1 stark sammanfattning innebar 1963 års beslut att det övergripande 
målet bäst nås genom fri konkurrens på lika villkor och med full kostnads
täekning för varje trafikgren. 1979 års beslut innebar däremot att man 
frikopplade begreppen kostnadsansvar och betalningsskyldighet från var
andra. Kostnadsansvaret knöts till trafikens kortsiktiga marginalkostnader 
medan finansieringsfrågan <betalningsskyldigheten) skulle kunna prövas 
fritt med utgångspunkt i finansieringsmöjligheter m. m. 

Gemensamt för både 1963 och 1979 års trafikpolitiska beslut är att de i 
praktiken till stor del hade formen av bekräftelser på förändringar som 
redan inträffat i såväl de grundläggande transport- och samhällsekonomis
ka förutsättningarna som i trafikpolitisk praxis. Ingetdera av besluten har 
heller fått fullt genomslag över hela det trafikpolitiska området. Följden 
har blivit att den nuvarande trafikpolitiken i sin praktiska tillämpning 
kommit att utgöra en blandning av olika principer. Detta har i sin tur 
påverkat den trafikpolitiska debatten. Denna har i stor utsträckning kom
mit att handla om hur företagsekonomiska lönsamhets krav för bl. a. affärs
verken skall kunna förenas med en trafikpolitik baserad på samhällsekono
miska hänsynstaganden. 

Genom att transporter endast i undantagsfall har ett egenvärde måste 
trafikpolitikens mål och medel relateras till förhållanden i transportsyste
mets omgivning. Det innebär bl. a. att trafikpolitiken i sig måste förena en 
rad olika mål för transportsystemets utveckling som delvis står i konflikt 
med varandra. Man kommer därför alltid att vara hänvisad till att utforma 
trafikpolitiken som en avvägning mellan delvis motstridiga intressen. Strä
vandena att uppnå biista möjliga transportekonomi måste således kunna 
förenas med de mål som finns för bl. a. trafiksäkerhet. regional balans och 
miljömässigt acceptabla trafiklösningar. Det innebär också att det är helt 
naturligt att de trafikpolitiska målen och avvägningen mellan olika intres~ 
sen och hänsyn förändras allteftersom värderingar ändras och nya erfaren-
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heter vinns. Detta är niigot som ocksil förutsatts i nu gällande trafikpoli

tiska riktlinjer. 

Enligt min mening hör en sådan omprövning och förnyelse i första hand 
ta sin utgångspunkt i de trafikpolitiska problem som kan viintas fä betydel

se p[1 Hingre sikt och vars lösning kriiver framförhf1llning och handlingsbe

rcdskap. Vid en allt för stark fixering vid dagsaktuella problem finns en 

risk att det trafikpolitiska reformarbetet endast legitimerar förändringar 

som redan inträffat och blir ett instrument mera för förvaltning än förnyel

se. 

En trafikpolitik som syftar till att vara ett styrinstrument och yttre ram 

för konkreta i1tgärdcr måste. <:nligt min mening, ta sikte på de problem och 

utvecklingsmöjligheter som transportsektorn star inför i framtiden. Detta 

kriiver en precisering av de trafikpolitiska målen. Framför allt gäller det att 

- inom ramen för det övcrgripand<: målet om en tillfredsställande trans

portförsörjning till Higsta möjliga samhällsekonomiska kostnader - kon

kretisera kraven pa en bättre miljö. en regionalt balanserad utveckling, 

ökad trafiksäkerhet samt biittre kvalitet och ekonomi i transportsystemet. 

Krav<:n på en hiiwe mi/jii hör således till de frågor som bör sättas i 

förgrunden i ett trafikpolitiskt ut vecklingsarbete som tar sikte på 1990-
talets problem. Det är främst vägtrafikens effekter på miljön som väcker en 

betydande oro. Forskningen har visat att kväveoxidutsläppen ger upphov 

till försurning. Ungefär två tredj1~delar av kväveoxidutsläppen i Sverige 

beräknas härröra från trafiken. 

Vissa åtgärder har redan vidtagits för att motverka de miljöproblem som 

sammanhänger med trafiken. Den blyfria bensinen finns snart i hela landet. 

Vidare har beslut fattats om att införa avgasreningskrav för personbilar av 

1989 och senare års modeller som motsvarar de federala bestämmelserna i 

USA. 
Införandet av nya och strängare avgasregler utgör ett viktigt led i an

strängningarna att minska trafikens skadcverkningar på miljön. Det kom
mer emellertid att ta tid innan dessa åtgärder får full effekt. Tillgången till 

en god miljö är en så grundläggande fråga att hänsyn till miljöeffekterna 

måste ingå som en självklar beståndsdel i politiken på alla samhällsområ

den. Inte minst vid utformningen av den fortsatta trafikpolitiken blir det 

därför en viktig uppgift att belysa trafikens påverkan på miljön och att 
överväga olika åtgärder som kan vidtas för att ytterligare minska trafikens 

skadcvcrkningar i detta avseende. 

Att skapa förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning i lan

dets olika delar utgör ett centralt inslag i den trafikpolitiska målsättningen. 

Transportsystemets möjligheter all bidra till en förbättrad ret::ional ha/ans 

bör därför enligt min mening utgöra en av huvudfrågorna i en vidareut

veckling av trafikpolitiken. 

En kraftig förstärkning av de regionalpolitiska insatserna har skett under 

de senaste åren. Trots denna förstärkning finns det ändå tendenser till att 

de regionala obalanserna ökar. Ett led i regeringens ansträngningar att 

motverka denna utveckling är att i ökad grad väga in regionalpolitiska 

hänsyn inom olika politikområden. 

Betydelsen av väl fungerande kommunikationer för att underlätta och 
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stödja olika regioners utveckling iir i det här sammanhanget oomtvistad. Prop.1986/87: 100 

Omfattande regionalpolitiska insatser görs rc&rn idag inom ramen för Bil. 8 

trafikpolitiken, hl. a. i form av investeringar i infrastrukturen m:h genom 

olika åtgärder för att upprätthålla en tillfredsstiillande trafikförsörjning i 

omriiden med begränsat trafikunderlag. 

Min bedömning iir emellertid att det finns goda möjligheter att göra de 

regionalpolitiska insatserna inom transportsektorn effektivare och mer 

verkningsfulla än hittills. Det iir därvid viktigt att insatserna utformas så att 

de inte konserverar en befintlig och dåligt verklighetsanpassad trafikstruk

tur. Måkittningen bör i stället vara att ta tillvara och stimulera de utveck

lingsmöjligheter som finns i transportsystemet. 

Ytterligare ett krav som måste ställas på transportsystemet är att det kan 

utvecklas i former som motsvarar högt stiillda ambitioner i fråga om 

tra}ik.1iikcrhct. De senaste årens utveckling med ökande antal förolyckade 

i framför allt vägtrafiken är oroande . .Ä. ven om Sverige har nått en interna

tionellt sett hög trafiksäkerhet är det angeläget att ytterligare åtgärder 

vidtas för all bryta den nuvarande negativa trenden. Inriktningen måste 

vara att minska antalet dödade och skadade i trafiken. 

Trafiksiikerhetsverket har tilldelats ansvaret för att samordna trafiksä

kerhetsarbetet såväl centralt som regionalt och lokalt. Därmed har förut

sättningar skapats för att berörda myndigheter och organisationer genom 

samordnade insatser skall kunna angripa trafiksäkerhetsproblemen med 

större effektivitet. 

Regeringen har också uppdragit åt trafiksäkerhetsverket att årligen redo

visa en programplan för trafiksäkerhetsarbetet. Hösten 1987 kommer tra

fiksäkerhetsverket för första gången att presentera ett komplett trafiksä

kerhetsprogram med förslag till konkreta åtgärder. Detta material bör då 

ingå som en del i underlaget för samlade överväganden rörande trafikpoliti

kens fortsatta inriktning. 

De flesta bedömningar pekar på att transporterna kommer att få en allt 

mer strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen inom de närmaste 

10-20 åren. Både när det g~iller person- och godstransporterna finns 
således en växande insikt om och betoning av transporternas möjligheter 

att på olika sätt hidra till en effektiv resursanvändning i samhället i stort. 

Trafikpolitiken miiste ta sikte på att näringsliv och trafikanter skall 

kunna erbjudas så ej(ektim transporter som möjligt. Den vidgade syn på 

transportfriigorna som hiiller pä att hryta igenom inom näringslivet medför 

t. ex. att kraven på godstransporterna ändras i en rad avseenden. Ratio

naliscringssträvandena inom industri och handel kommer under de när

maste åren i hög grad att inriktas på att åstadkomma en effektivare mate

rialadministration. I denna rationaliseringsprocess kommer transporterna 

att spela en central roll. Distrihutionskostnaderna uppgår redan idag till 

uppemot 50',i·c av en varas slutliga pris inom många branscher. I 1990-

talets högautomatiserade miljö bedöms distributionen helt dominera kost

nadsbilden. Högpresterande transportsystem med täta förbindelser och 

garanterad tidsprecision kommer mot den bakgrunden att bli ett allt vikti

gare konkurrensmedel inom stora delar av näringslivet. På motsvarande 

sätt kan bl. a. övergången till det s. k. informationssamhället väntas medfö- 21 



ra ökade anspråk på persontransportsystemen. Kontakt- och resintensiva 
verksamheter kommer att svara för en allt större del av sysselsättningen 
samtidigt som förändringar i fråg.a om förvärvsfrekvens och arbetstider 
skapar nya rcsmönstcr och res behov. 

Den fortsatta utvecklingen inom såväl person- som godstransportområ
det kommer således att ställa krav på olika insatser från samhällets sida för 
att förbättra och utveckla transportsystemet. Nf1got som i hög grad kom
mer att påverka den fortsatta trafikpolitiska handlingsfriheten är därmed 
de allmänna målen för den ekonomiska politiken och det begränsade 
budgetutrymme som följer därav. Det betyder att utrymme för nysatsning
ar som regel endast kan skapas genom en omfördelning av tillgängliga 
resurser och att expam.ion inom en sektor normalt måste kompenseras 
genom motsvarande neddragningar inom andra områden. 

Mot denna bakgrund framstår det som en av de centrala trafikpolitiska 
uppgifterna inför 1990-talet att inom ramen för starka budgetmässiga 
restriktioner skapa utrymme för en samhällsekonomiskt nödvändig ut
veckling och utbyggnad av transportsystemet. Stora ansträngningar måste 
göras för att på bästa sätt ta tillvara och utnyttja de tillgångar som finns. 
Något utrymme för felsatsningar och onödig uppsplittring av resursan
vändningen kommer inte att finnas. 

Transportsystemet är till stor del uppbyggt av investeringar med mycket 
lång varaktighet. Många av de investeringsbeslut som fattas idag skall 
svara mot en efterfrågan som finns på I 0- 20 års sikt - ofta ännu längre in i 
framtiden. Många gånger är investeringarna. också av sådan art att de inte 
kan utformas med någon större grad av flexibilitet. Samtidigt sker emeller
tid en mycket snabb omvandling av den omgivning som transportsystemet 
skall fungera i. vilket medför att det oavbrutet ställs nya krav på transpor

terna. 
Även själva trafikapparaten är trögrörlig till sin karaktär. Bristande 

lönsamhet och överkapacitet är problem som går igen på många områden 
inom transportsektorn. Delvis beror problemen på de speciella konkur
rensförutsättningar som finns på transportmarknaden. men också på svå
righeter att få många inblandade parter att anpassa sig till en omvärld i 
snabb förändring. Det finns naturligtvis en betydande risk för att dessa 
svårigheter. om de består under längre tid, leder till problem när det gäller 
att få fram nödvändiga investeringar inom sektorn och att kapitalet inom 

transportnäringen efterhand föråldras. 
Samtidigt innebär den tröghet som stora delar av transportsektorn har 

uppvisat i anpassningen till nya behov och förutsättningar att det efterhand 
har byggts upp en ansenlig rationaliseringspotential. som till stora delar 

bör kunna realiseras genom ett effektivare resursutnyttjande. 
Det skulle självfallet vara av mycket stor samhällsekonomisk betydelse 

om resurserna inom transportsektorn kunde utnyttjas mer effektivt. Tra
fikanläggningar. transportmedel och terminaler representerar i sig mycket 
ansenliga värden. De värden som finns nedlagda i transportsystemet över
träffas emellertid många gånger i storlek av alla de tillgångar som är 
beroende av effektiva transporter för att kunna användas på ett ändamåls

enligt sätt. Det rör sig här i stort sett om landets samlade produktionsre
surser. men också om väsentliga icke- materiella värden. 
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En bedömning av vad som är effektiva transporter kan mot denna 
bakgrund inte begränsas till att avse själva tra.risportutförandet som så

dant. Transportsystt:mets effektivitet måste också ses i ett vidare perspek

tiv som vid sidan av de direkta transportkostnaderna också omfattar en rad 

andra kostnadskomponenter och kvaliteter. Inom godstransportområdet 

kan det t. ex. gälla kostnader för bl. a. lagerhållning. lagerföring. hantering 
och förpackning och transportegenskaper som snabbhet. precision. regu

laritet, säkerhet etc. På motsvarande sätt är det uppenbart att olika kvali

tetsegenskaper som restid, komfort m. m .. väger allt tyngre i förhållande 
till de direkta transportkostnaderna inom persontrafiken. 

Insikten om dessa förhållanden har i viss mån inneburit en förändrad 

inställning till transportproblemen. Förändringen kan kanske uttryckas 

som att intresset för den inre effektiviteten i transportsystemet skjuts i 
bakgrunden till förmån för kraven på yttre effektivitet. dvs. bästa möjliga 
resursanviindning i hela det system där transporterna ingår som en integre
rad del. 

De starka samband som finns till omgivningen innebär att hög effektivi
tet i själva transportprestationen inte utan vidare kan tas till intäkt för att 
transportsystemet fungerar tillfredsställande. Det blir således allt mer 
komplicerat att avgöra vad som egentligen är effektiv resursanvändning i 
transportsektorn och att värdera olika alternativa lösningar. Detta är ett 
förhållande som även inverkar på trafikpolitikens riktlinjer för investe

ringsbedömningar och utformningen av olika styrmedel för resursanvänd
ningen inom transportsektorn. En trafikpolitik som inte beaktar denna 

tyngdpunktsförskjutning riskerar. enligt min mening, att skjuta vid sidan 
av m;11et. 

Ett annat uttryck för de integrationstendenser som påverkar transport
systemet är den internationalisering som gör sig allt starkare gällande på 

transport marknaden. 
Inom stora delar av transportsektorn finns visserligen fortfarande ett 

betydande inslag av protektionism. Utvecklingen mot en allt större andel 
gränsöverskridande transporter och näringslivets stark::i beroende av fun
gerande förbindelser över nationsgränserna medför emellertid att behovet 
av att finna gemensamma internationella lösningar på olika problem inom 
transportområdet ökar. De länder som i det avseendet betyder mest för 
Sverige är självfallet de nordiska länderna och länderna på den europeiska 
kontinenten. 

Under de närmaste åren kommer insatser som görs i framförallt grann
länderna och Nordeuropa att i högsta grad påverka den svenska transport
sektorns inriktning och utvecklingsmöjligheter. Av särskild betydelse är 

investeringarna inom de olika trafiksektorerna. Även förändringar i regcl
systemet i olika länder återverkar på det svenska transportsystemet och 

den svenska trafikpolitiken. En fråga som är särskilt aktuell är planerna på 
en gemensam transportmarknad inom EG. 

Den beskrivna utvecklingen kommer på olika sätt att ställa stora krav på 
utbyggnad av det svenska transportsystemet. Det blir bl. a. nödvändigt att 
höja biirigheten på vägnätet och att bygga ut kapaciteten påjärnvägssidan. 

Jag tänker t. ex. på möjligheterna att utöka snabbtågstrafiken under förut-
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sättningen att investeringen i de :w tågsätt som nyligen beslutats visar sig 
vara tillräckligt räntabel. Även på flygets omräde kommer den pågående 
expansionen att ställa stora krav på investeringar. Jag återkommer senare 
till frågan om behovet av investeringsmedel för nästa budgetår. 

En annan viktig fråga med internationell anknytning är om det inom 
Sverige kan samlas tillräckliga resurser för att följa med i den snabba 
teknik- och systemutveckling som sker på transportområdet. Det stora 
avståndet till viktiga knutpunkter i det internationella trafiksystemet och 
det jämförelsevis begränsade trafikunderlag som finns i Sverige och Nor
den ställer naturligtvis särskilt stora krav på resursinsatser. Det gäller inte 
minst i belysningen av den utveckling mot allt mer storskaliga transport
system som kan iakttas internationellt. 

En ut veckling mot transportsystem där teknikinnehåll och kapitalinten
sitet gynnar storskaliga lösningar kan komma att framtvinga svåra trafik
politiska avvägningar. I många fall kanske valet kommer att stå mellan en 
koncentrerad struktur som ger möjligheter att bibehålla en trafik av inter
nationell standard och en mer decentraliserad struktur som inte ger samma 
möjligheter i det avseendet. Detta kan komma att bli en kiilla till växande 
konflikt mellan effektivitetsmålet och de andra mål som finns för transport
systemets ut veckling. bl. a. ambitionerna att upprätthålla en godtagbar 
regional balans i trafikförsörjningen. 

Som jag redan framhållit bör ett huvudinslag i en vidareutveckling av 
den nuvarande trafikpolitiken vara en förskjutning i det trafikpolitiska 
perspektivet som innebär att trafikpolitiken ger mindre utrymme åt pro
blem som har att göra med förvaltningen av den befintliga strukturen inom 
transportsektorn och mera ägnas åt problem som rör transportsystemets 
uppgifter i framtiden. Ett rimligt perspektiv kan vara 10-15 år. 

Detta betyder att investerings- och finansieringsproblemcn skulle kom
ma mera i förgrunden och ges minst samma tyngd och uppmärksamhet 
som styrningsprob!cmet som hittills varit det dominerande problemområ
det i svensk trafikpolitik. Med tanke på de stora investeringsbehov som 
följer av en successiv utbyggnad och modernisering av transportsystemet 
framsttff en sådan förändring som särskilt angelägen. Inbyggt i en sådan 
förändring ligger också att man bör sträva efter att behandla transportfrå
gorna i ett systemperspektiv och i mindre grad som administrations- och 
förva!tningsproblem som rör skilda trafikgrenar. 

En av många förutsättningar för att den statliga trafikpolitiken skall 

kunna ges en mer utvecklings- och framtidsinriktad prägel är en tydligare 
rollfördelning mellan de olika aktörer som medverkar i trafikpolitiken. I 

första hand gäller detta förhållandet mellan stat och kommun. En mer 
renodlad ansvarsfördelning skulle också kunna medverka till att lösa flera 
av de tänkbara trafikpolitiska problem och konflikter som berörts tidigare. 

Den ökade komplexiteten i de samband som styr utvecklingen av utbud 
och efterfrågan på transportmarknaden. liksom de trögheter som finns i 

transportsektorns anpassning till en omvärld i snabb förändring. talar för 
att beslut som rör resursanvändningen inom transportsektorn bör fattas i 
s;'i. decentraliserade former som möjligt. Där så är möjligt bör man därför, 
liksom nu, lilla de enskilda transportbesluten avgöras av trafikanterna 
själva. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 8 

24 



I övrigt bör man enligt min mening sträva efter att flytta besluten så nära 

de direkt berörda som möjligt. Detta kan t. e.\. ske genom att beslut i och 

ansvar för trafikfrågor som i huvudsak berör lokala och regionala intressen 

mera konsekvent förläggs till kommun- och länsniva. Därigenom skulle 

också den statliga trafikpolitiken kunna koncentreras till att tillgodose 

sådana behov som till övervägande del är nationellt och internationellt 

betingade. 

I samband med en avveckling av sådana statliga engagemang inom 

trafikomri1det som inte fyller n:lgra nationella behov skulle det också bli 

möjligt att re;disera en del av den rationaliseringspotential som finns inom 

transportsekwrn. Detta skulle i sin tur möjliggöra dels att utrymme skapas 

for nödvändig utveckling av det nationella och internationella trafiksyste

met. dels att resurser som nu är uppbundna i en förhftllandevis ineffektiv 

användning kan frigöras för mer verkningsfulla och utvecklingsinriktade 

regionalpolitiska insatser. 

Mot bakgrund av de problem vi står inför på 1990-talet när det bl.a. 

gäller att skapa nödvändigt investerings- och finansieringsutrymme och 

finna sådana organisationsformer som kan främja en önskvärd utveckling 

av effektiviteten i transportsystemd anser jag det vara angeläget att som 

utgångspunkt för åtgärder av olika slag ha trafikpolitiska riktlinjer av 

relativt konkret innebörd. Som en yttre ram för de konkreta åtgärder som 

krävs för att även fortsättningsvis säkerställa en tillfredsställande trans

portförsörjning behövs därför enligt min bedömning en 1'idareut1·ccklin1; ai· 

1979 års trafikpolitiska hes/111. 
Huvuduppgiftcn är att.ange vilket transportsystem vi vill ha på 1990-

talct för att inom ramen för olika övergripande samhällsmål kunna tillgodo

se transportkonsumenternas krav på en tillfredsställande transportför

si)rjning och en effektiv transportapparat. Utifrån en sådan viljeinriktning 

beträffande transportsystemets utformning på sikt är det naturligt att gå 

vidare och presentera konkreta förslag och åtgärder. Det kan gälla såväl 

sektorövergripande åtgärder som åtgärder inom respektive trafikgren. Pri

märt är emellertid att ställning tas till transportsystemets framtida utform
ning. 

Följande konkreta frågeställningar är grundläggande: 

- På vilket sätt kan miljö- och säkerhetsaspekterna liksom andra övergri

pande samhällsmål. t. ex. regional balans, häst tillgodoses inom ramen 

för trafikpolitiken? 
- Hur skall vi få utrymme för framtiussatsningar på 1990-talet bftde vad 

gäller infrastrukturen och trafikens omfattning och inriktning·) 

- Vilken rollfördelning staten/övriga vill vi ha vad gäller ansvaret för 

• infrastrukturen".' 
• trafiken·) 

Hur skall vi iistadkomma mer likartade konkurrensföruts~Htningar mel

lan olika trafikgrenar inom ramen för de övergripande trafikpolitiska 
mt1len'> 

- Vilken syn skall vi ha på behovet av konkurrens/styrning/samordning 

inom transportsektorn? 
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- Vilka åtgärder hör vidtas med hänsyn till EG-beslutet om en gemensam 
transportpolitik år 1992 och de förändringar av transportmarknaden som 

detta för med sig? 
Jag vill i det här sammanhanget understryka hetydelsen av att utveck

lingen på transportområdet inom EG kan följas på nära håll som underlag 

för eventuella förändringar i svenska regelsystem m. m. Som tidigare idag 
anmälts av utrikesministern komm1~r diirför vid den svenska delegationen i 

Bryssel en tjänst att avsättas för bevakning av den transportpolitiska 

utvecklingen inom EG. 
Mot bakgrund av vad jag tidigare anfört är det min bedömning att det 

brådskar med utformningen av trafikpolitiska riktlinjer inför 1990-talet. 

Ambitionen bör vara att förelägga riksdagen en trafikpolitisk proposition 

under år 1988. Ansvaret för det arbete som nu har påbörjats ligger inom 

kommunikationsdepartementet. I arbetet kommer den kunskap och kom
petens som finns inom berörda verk och myndigheter. branschorganisatio

ner och andra intresseorganisationer. fackliga organisationer. forskare och 
samtliga riksdagspartier att tas tillvara. Arhetet kommer att präglas av stor 
öppenhet och vilja att få till stånd en bred diskussion kring 1990-talets 

trafikpolitik. Seminarier och hearings kommer att ordnas för att ge berörda 

intressenter tillfälle att framföra sina synpunkter. 

Till skillnad från vad som var fallet i samband med 1963 och 1979 års 

trafikpolitiska beslut är det inte fråga om någon principiell omorientering 
av trafikpolitiken. Den principiella grund som lades fast i och med 1979 års 
trafikpolitiska beslut står sig fortfarande i allt väsentligt. Vad det nu 
handlar om är att anpassa trafikpolitiken till 1990-talets krav och möjlig

heter. Detta är ett skäl till att en enklare form valts för arbetet än inför 

tidigare trafikpolitiska beslut. 
Jag övergår nu till mina förslag till medelsförbrukning och förslag i övrigt 

beträffande verk och myndigheter inom kommunikationsdepartemcntets 
verksamhetsområde. Jag vill i det sammanhanget erinra om att regeringens 
ambition att återställa balansen i Sveriges ekonomi ställer krav på en 
fortsatt återhållsam budgetpolitik. En fortlöpande omprövning av verk

samheter och rationalisering av metoder och rutiner måste dä1for ske inom 
alla verksamhetsområden. Delta har varit utgångspunkten för mina för

slag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen beredt::r riksdagen tillfälle att ta del av vad jag 

har anfört beträffande det pågåede trafikpolitiska utvecklingsarbetet inom 

kommunikationsdepartementet. 
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A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

AI. Kommunikationsdepartementet 

1985/86 LI tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(diirav lönen 

17489382 

18560000 

18610000 

1986/87 

79 

18560000 
( 164:15 00()) 

Beräknad 
iindring 
1987/88 

+50000 
(-r 400001 

Med hänvisning till sammanställningen bcriiknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 186 IOOOOkr. I övrigt har medclsbehovet beräknats med ut

gångspunkt i en real minskning av utgifterna om 5 %, på tre år med fördel

ning I, 2 och 2 % för första. andra och tredje budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1987/88 an

visa ett förs lagsanslag på 18 610000 kr. 

A2. Utredningar m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

4507433 

5200000 

4000000 

Reservation 667309 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhc

ten bör anslaget uppgå till 4000000kr. under nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m.nL för budgetåret 1987/88 anvisa ett rescr

vationsanslag på 4000000kr. 

A3. Extra utgifter 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

433831 

430000 

430000 

Reservation 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

33 

att till E>:1ra utg(fier för budgetåret 1987 /88 anvisa ett reserva

tionsanslag på 430000kr. 
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B. Vägväsende 

1 Vägverkets uppgifter 

Vägverket är vägh[1llare för statliga vägar och central förvaltningsmyn

dighet för ärenden om allmanna vägar och gator samt statsbidrag till 
statskommunvägar. vissa kolkktivtrafikanläggningar m. m. och vissa en

skilda vägar. Verket svarar iiven för viss tillsyn över enskilda järnvägar. 
spårviigar och tunnelbanor. Väglagstiftningen innehaller de grundläggande 
hestiimmdserna om viighållningen. 

Ett av viigverket helägt dotterholag - Swedish National Road Consult

ing Aktieholag - bildades år 1982. Bolaget skall p{i affiirsmiissiga grunder 
bedriva exportverksamhet på väghi\llningsområdct. 

2 Vägnätet 

2.1 Vägnätets omfattning 

Det svenska väg- och gatunätet är mycket omfattande. Praktiskt taget 
varje bebyggd fastighet kan nås med en vägtransport. 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen vid slutet av vart och ett 

av åren 1983-1986 av statliga insatserna på vägnätet i respektive års 

prisnivå. väglängder m. m. 

Allmänna vägar 
stats vägar: 
väglängd lkm) 
anslagime<lel <milj. kr.) 
-drift <inkl. invest. i 

anläggningstillgängar) 
-byggande 
- bcredskapsarheten (VV regi) 
personal' 
därav fast anställda 

statskommunvägar: 
väglängd (kml 
bidrag I milj. kr.) 
-drift 
- hyggande 

Kommunala gator 
gatulängd lkm) 

Enskilda ,·ägar 
bidragsberättigade 
vägar (km) 
bidrag (milj. kr.) 
-drift 
- byggande 
icke bidragsberättigade vägar <kml 

Totalt 
vägliing<l 30juni (kml 
motorl"or<lon I antal) 
anslag/bidrag (milj. kr.J 

1 Bertiknat for år 1986. 
1 Per <len 31 december. 

1983 

:1279 
2461 

300 
14271 
8785 

5700 

476 
420 

25900 

68400 

262 
40 

210000 

4!0000 
3.'41000 

7238 

1984 

98100 

3531 
1251 

213 
12807 
8677 

5800 

570 
526 

27200 

70100 

254 
}6 

210000 

410000 
3470000 

6381 

1985 

%200 

3961 
970 
190 

12219 
8619 

5800 

698 
340 

27:!00 

09900 

280 
30 

210000 

4JOOOO 
3519000 

6479 

1986 1 

98200 

4193 
1088 

170 
12 IOO 
8482 

5800 

681 
340 

27200 

70900 

343 
30 

210000 

410000 
3608000 

6845 
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Det totala vägnätet i landet omfattar ca 410000 km. Det allmänna vägnä

tet har en bngd av ca 103800 km. Av dessa sköter staten genom vägverket 

viighällningen på 98000 km statsvägar. Väghållningen för resterande 5800 

km - de s. k. statskommunvägarna - sköts av kommuner som har förord

nats till egna vägh[illare. För närvarande har 109 kommuner siidana förord

nanden. Inklusive statskommunvägarna uppg<'ir längden av de kommunala 

vägarna och gatorna till 3.~UOO km. Det enskilda vägnätet omfattar ca 

280000 km. Av de enskilda vägarna erhfiller ca 70000 km statligt bidrag. 

2.2 Trafikutvcckling persontransporter 

Trafikarhelel p[i statsvägnätct ökade med I '}( från 1984 till ar 1985 och 

uppgick är 1985 till ca 33 miljarder fordonskilometcr. Antalet personbilar 

ökade under :lr 1985 med 2.6% och uppgick vid slutet av året till 3.4 

miljoner. 
Vägverket har lihit utarbeta en prognos över antalet personbilar och 

trafikarbetet. Prognosen anger en ökning av antalet personbilar i landet 

fdn ca 3.3 miljoner år 1984 till ca 3.8 miljoner år 2000. Utvecklingen av 

trafikarbetet bedöms av viigverket öka med minst 15~;{ mellan år 1984 och 

år 2000. Under år 1986 har trafiken hittills ökat mycket kraftigt. Trafikök

ningen första halvåret uppgick, enligt preliminära beräkningar. till 5.6%. 

Det innebär att den prognostiserade trafikökningen fram till år 1990 redan 

har uppnåtts år I 986. 

Trafikarbetets utveckling 1976-1985 och en prognos för 1984-2000 

redovisas i figur I. 

Miljarder axelparkilometer per år 
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Figur I. Trafikarhetet på det statliga vägnätet 1976-1985 och prognos 198-1-2000. 
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Omkring 89~,;. av allt persontransportarbetc i landet sker på gator och 
vägar medan knappt 9%; sker på järnväg eller tunnelbana och drygt 2 % 
med nyg. Antalet passagerarkilometer med buss är något större än for de 
spårbundna trafikmedlen (järnväg, tunnelbana och spiirväg) tillsammans. 

2.3 Trafikutveckling godstransporter 

Godstransportarhetet med lastbil uppgick år 1985 till ca 23 miljarder tonki

lometer. Detta innebär en minskning från år 1984 med 7,7'7o. Av det totala 
godstransportarbetet år 1985 utfördes ca 459;.. med lastbil, drygt 359c med 
järnväg och ca 20% med fartyg. Go<lstransportarbetets omfattning är 

beroende av konjunkturen och näringslivets strukturrationaliseringar och 
varierar mycket kraftigare än persontransportarbetet. 

Godstransportarbetet på landets vägnät väntas enligt transportrådet öka 
från 22 miljarder tonkilometer år 1980 till mellan 29 och 34 miljarder 
tonkilometer år 2000. dvs. väsentligt snabbare än persontransportarbetet. 

Godstransportarbetets utveckling 1976-1985 samt prognos för 1980-
2000 redovisas i figur 2. 

Miljarder tonkilo1eter per år 
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l'igur 2. Godstransportarhetet med lastbil 1976-1985 och prognos för 1980-2000. 

2.4 Trafiksäkerhet 

Antalet polisrapporterade olyckor på statsvägnätet var år 1985 omkring 

35 500. Av dessa var 491 olyckor med dödlig utgång. Som en följd av 

trafikolyckor på statsvägnätct omkom 593 personer. Totala antalet polis

rapporterade trafikolyckor i landet var år 1985 omkring 72000. 
Olycksutvecklingen på det statliga vägnätet under åren 1976- 1985 fram

går av figur 3. 
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Figur 3. Förändring a\· samtliga olyckor, trafikarbete samt dödsolyckor på det statliga 
vagnätet 1976-1985. 

Antalet trafikolyckor har från år 1976 till år 1985 ökat ungefär tre gånger 

så mycket som trafikarbetet. Dödsolyckorna minskade mellan åren 1976-

1981 med en tredjedel och har därefter varit i stort sett oförändrade i antal 

fram till år 1984. Från år 1984 till år 1985 ökade antalet dödsolyckor med ca 

6%·. Viltolyckorna (exkl. renolyckor) har ökat från ca 5000 år 1976 till 

14000 år 1985. 

3 Vägverkets väghållning 

3.1 Organisation 

Huvudkontor. V äg verket arbetar sedan den I januari 1986 i en ny organisa

tion. Den nya organisationen innebär att ansvaret för väghållningen har 
samlats i tre regioner, norra, östra och sydvästra. Regionerna leds av en 
regionchef som även ingår i verksledningen. 

Regioncheferna har det samlade ansvaret för väghållningen i sin region. 

Byggnadsdistrikt. vLigförvaltningar och projektcringskontor lyder under 

regionchefen. Verksamheten på huvudkontoret har organiserats i dels 
nämnda regioner, dels i sex serviceavdelningar enligt figur 4. 
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Figur 4. Organisationsplan för vägverket 
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Regional organisation. Den regionala organisationen för väghållningen 
utgörs av 24 st. vägförvaltningar -- en i varje Hin - och sex byggnadsdi

strikt. vilket vart och ett omfattar lvå till fem län. Under var:ie vägförvalt

ning finns för närvarande 264 lokala enheter s. k. arbetsområden. Under 
byggnadsdistrikten finns ett varierande antal lokala vägbyggnadsarbets

platser. 

3.2 Mål för \'äghållningcn 

Med u1gångspunkt i riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 har vägverket 
formulerat mål för den statliga väghållningen och bidragsgivningcn till den 
statskommunala och enskilda väghiHlningcn. 

Följande huvudmål gäller: 
Medborgarna och niiringslil'et i landets olika delar skall erbjudas en 

til(fredsstiillande 1·ägtrnnsportsta11dard till liigsta möjliga samhällsekono

miska kostnad. 

Detta allmänna mål har preciserats i följande fem mål: 

- investerat vtigkapital skall bibehiillas 

- medborgarnas och näringslivets tillgiinglighet till olika typer av aktivi-

teter skall förbättras 

- trafikanternas uppoffringar i form av tid, kostnader och besvär skall 

minskas 
- antalet olyckor och olycksrisker i trafiken skall minskas 

- skadevcrkningarna på miljön skall begränsas. 
Vid val av åtgärder och standard samt vid prioritering mellan olika 

projekt och åtgärder skall samhällsekonomiska bedömningar användas. 
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3.3 Planering 3\' väghållningsåtgärder Prop. 1986/87: 100 

Vägplaneringen skall omsätta målen för väghållningen i konkreta åtgärder. Bil. 8 
dvs. byggande och drift. Detta sker genom fysisk och ekonomisk vägplane-

nng. 

Den .f>'siska vägplaneringen omfattar vägprojektering i dess olika faser 

samt samordningen med övrig samhällsplanering. 

Den eko110111isk11 vägplaneringen omfattar tioäriga investeringsplaner 

samt femåriga driftplaner. Gällande investeringsplaner avser åren 1984-

1993 och gällande driftplan åren 1985- 1989. 

lnvesteringsplanerna som tidigare reviderades vart femte år kommer 

fr. o. m. år 1988 att revideras vart tredje år, dvs. med samma intervall som 

driftplanerna revideras. Därmed är det möjligt att på ett bättre sätt än 

tidigare hålla samman planeringen av väghållningen och underlätta avväg

ningar mellan investerings- respektive driftåtgärder. För byggande av läns

vägar upprättas tio~triga flerårsplaner, för byggande av riksvägar en tioårig 

flerårsplan och för bidrag till byggande av statskommunvägar, vissa kol

lektivtrafikanläggningar m. m. en tioårig fördelningsplan. 

Flerårsplanen för byggande av riksvägar samt fördelningsplanen fast

ställs av vägverket. Flerårsplanerna för byggande av länsvägar fastställs av 

respektive länsstyrelse. Nya väginvesteringsplaner och ny driftplan kom

mer att gälla fr. o. m. år 1988. 

Regeringen har genom beslut den 15 maj 1986 utfärdat vissa föreskrifter 

avseende upprättandet av nämnda planer. 

För närvarande pågår arbetet med att upprätta de nya vägplanerna. Inför 

denna revidering av planerna har vägverket genom att införa en särskild 

inriktningsplanering utvecklat planeringsprocessen på så sätt att den har 

blivit mer målorienterad. Följande steg ingår. 

lnrtktnlngs
planertng 

Atgärdsp lanerlng 
dr lft byggande 

Budgetering 
drift byggande 

........ 
:Produkt1on : 

.... 
~------~-11 Uppföljning --~------~ 

Figur 5. Vägplaneringsprocessen 

lnriktningsplaneringen är det första steget och avser 10-15 år framåt. I 

denna planering identifieras och prioriteras målen för väghållningen. Pla
neringen sker både centralt på vägverkets huvudkontor och regionalt. 

Resultatet blir ett s. k. inriktningsbeslut som anger hur resurserna till 

väghållningen skall disponeras i stort. Planeringen. som är gemensam för 

drift och byggande. innehåller följande moment: 

- omvärldsbedömning 

- målanalys 

- beskrivning av vägarnas tillstånd och kartläggning av transportmönster 

- formulering av mål och inriktningsalternativ 

- konsekvensbeskrivning 

- utvärdering och prioritering av mål. 

Riksdagl'n 1986187. I sam/. Nr /00. Bilaga 8 
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Atgärdsplaneringen är niista steg i planeringsproeessen. I denna analyse- Prop. 1986/87: I 00 
ras effekterna av de åtgiirder, som kan vara lämpliga att vidta för att nå de Bil. 8 
mål som har angetts i inriktning,beslutet. Åtgärderna prioriteras och resul-
tatet blir den femåriga driftplanen och de tioåriga vägplanerna. 

Budgeteringen är tredje steget. I samband med det årliga budgetarbetet 
beslutar vägverket med hänsyn till tillgiingliga ekonomiska resurser det 

kommande ~irets produktion. 

Uppföljningen innebär att genomförda åtgärder följs upp och att erfaren
heterna läggs till grund för det fonsatta planeringsarbetet. 

Tidplanen för det nu pågående arbetet med de nya vägplanerna framgår 

av figur 6. 

Tidplan: 1985 okt INRIKTNINGSPLANERING 

Nationell och inledande länsvis 
inriktn1ngsplanering 

1986 feb Förslag till nationell inriktning 
- ------------- -- --

lnriktningsplanering i lanen 

Vägförvaltningarnas förslag till 

maj 1---~r~t~n! ______ -----
juni Dialog 

I INRIKTNINGSBESLUT ._., 
aug 

Å TGARDSPLANERI NG 

DRIFT JNVESTERING 
Driftplanering centralt lnvesteringsplanering 
och i lanen i länen och 

kommunerna 

dec ---1;;;,,-i~ 
1987 jan ---- -i----. 1 av planer 

1 Dialog I centralt 
feb I 

I ---------

'----- Upprättande av 
investeringsplaner 

apr Bearbetning i-----------

---------
juli Antagande DRIFTPLAN 

Remiss-
behandling 

~äSt5täT1efse - - -
INVESTERINGSPLANER 

dec 'dl .J, 

1988 jan 

I 
Drift- och investeringsplaner börjar gälla I 

Figur 6. Tidplan för upprättande a\' \'ägplaner 
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4 1985 års resultat 

Riksdagen anvisade 6611. 7 milj. kr. till vägväsendet för verksamhetsaret 
1985. Effekterna av under året genomförda vägh{illningsinsatser samt för

delningen mellan olika åtgiirdcr har av vägverket redovisats i verksamhets
beriittelsen huvudsakligen uppdelat på l/r(ft, h_\'f!gande samt hidrags1:ir

ni11g. 

4.1 Drift 

Beläggningar. Beläggnings underhållet kostade totalt 872 milj. kr.. vilket 

var 31/~ utöver planerad verksamhet. 6000 km väg fick ny beläggning. 
Detta motsvarar 8% av den belagda väglängden. Beläggningsinsatsen var 

av den storleksordningen att andelen vägar med akuta beläggningsbehov 

inte ökade. 

Broar. Av de 11 000 broar som vägverket underhåller finns en plan för en 
särskild inspektion på omkring 7000. Till och med år 1985 har 3000 broar 
undersökts. Resultatet från inspektionen tyder på att totalt 2000 broar -
30% - är skadade (bristfällig isolering). För att kunna reparera skadade 
broar har vägverket prioriterat brounderhållet. V nder ar 1985 kostade 
brounderhållet 181 milj. kr. 

Bärighet. Omkring 2000 mil berördes av bärighetsrestriktioner under 
tjällossningen vilket i stort motsvarade situationen under år 1984. 

Vintcnäghållning. Kostnaden för vinterväghållningen var 601 milj. kr. 
vilket är mer än ett genomsnittsår. En ökad satsning genomfördes för att 
minska antalet olyckor beroende på snö- och is väglag. Satsningen inrikta
des mot det högtrafikerade vägnätet. Vidare har 4 s. k. vägviiderinforma
tionssystem (system för övervakning av vägklimat) med 73 stationer tagits 
i bruk i Kalmar, Blekinge. Skaraborgs och Gävleborgs län. 

Trafiksäkerhet. Antalet trafikolyckor ökade under år 1985 jämfört med 
år 1984. Det var framför allt viltolyckorna (rådjur) som ökade. Dessa 
medförde främst egendomsskador. Andelen olyckor med döds- eller per
sonskada minskade. 

Vägverkets möjligheter att förebygga olyckor omfattar förutom bygg
nadsåtgiirder och normala driftåtgärder även vissa s. k. riktade åtgärder. 
Under år 1985 utförde vägverket sådana trafiksäkerhetsatgärder till en 
kostnad av omkring 100 milj. kr. 

Grusvägar. Omkring I 000 km grusväg belades. Kostnaden för grusväg
hållningen uppgick till 134 milj. kr. Fördelat på grusvägarnas längd innebär 
det 4400 kr. per kilometer. 

Färjor. Vägverket trafikerade under år 1985 51 färjeleder. Omkring 8 
miljoner fordon transporterades till en kostnad av 149 milj. kr. 
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4.2 Byggande 

Nya genomfartsleder och förbifartsleder har stor betydelse för att öka 
trafiksäkerheten. Ofta kan trafiksäkerheten på en nybyggd förbifart vara 
2-3 gånger högre än på en befintlig dålig genomfart. Sådana förbifarter 
medför också ofta miljöförbättringar i övrigt för berörda tätorter. 

Under år 1985 har 25 större väg- och hroohjekt med en byggkostnad över 
10 milj. kr. öppnats för trafik. 

Län Väg Objekt 

Riks,·ägar 

AB 74 Insjön-Alstäket, Värmdövägen 
förbi Gu~tavsberg 

c E4 Bro vid Arna. ca 6 km 
norr Uppsala 

E 51 Förbifart Finspång centrum 
F E66 Genomfart Söderköping 
G 126 Torpsbruk-Lidnäs, nv Växjö 
H 25 Nybro-Börsryd 
K E66 Rosenholm-Vcdeby, norr 

Karlskrona 
M 12/16 Förbi Dalby 
p 41 Tranås sjön- Fagersberg inkl. 

anslutning Viskafors. söder 
Borås 

R E3 Ardala-Simmatorp och delen 
förbi Jung, väster Skara 

T 50 Lerbäck- Kassmyra, norr 
Askersund 

w 70 Förbifart Leksand 
70 Bro över Dalälven vid 

Mellsta, nv Borlänge 
60 Lerbäcken - Borlänge, infart 

Borlänge från söder 
70 Del förbi Brovallen vid 

Avesta 
80 Bergsgården- Falun 

Beredskap VV regi 
X E4 Hudiksvall-Välsia, förbi 

Hudiksvall 
z 81 Siksjön-Byvallen. so Sveg 

Länsvägar 

L 117 Mala-Bjärnum, norr 
Hässleholm 

0 770 Färjlcd Svanesund-Kolhättan, 
till Orust 

p 167 Bro över Göta älv vid Lilla 
Edet inkl. tillfarter 

938 Hedefors-Kastenhot, söder 
Alingsil.s 

w 234 Bro över Västcrdalälvcn i 
Malung 

y 632 Sula- Sjöändan, 3 mil nv 
Sundsvall 

z 819 Sö Blåsjön-Ankarvattncl, 
4 mil norr Gäddede 

Byggkostn. Anmärkning 
milj. kr. 

87 

Il 

57 
14 
12 Beredskap AMS regi 
13 Beredskap AMS regi 
19 

29 
61 

32 

21 

73 
19 

30 

13 

20 

72 

18. 

Il 

14 

77 

27 

Il 

12 

15 
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Effekterna av ovan redovisade väg- och broobjekt beräknas av vägver

ket bli en minskning av antalet trafikolyckor med 130 stycken per itr. Detta 

motsvarar en årlig besparing för samhället uppgående till omkring 35 

milj. kr. Därtill kommer minskad restid motsvarande 29000 arbetsdagar 

per år. Totalt öppnades år 1985 261.5 km nybyggd väg för trafik. 

Utförd verksamhet år 1985 överensstämmer inte helt med fler~trspla

nerna trots att medelstilldelningen totalt under åren 1984 och 1985 motsva

rade vad som förutsattes i planerna. Detta beror på att sysselsättningsme

del av arbetsmarknadsskiil har kommit andra vägbyggnadsobjekt till del än 

de som närmast stod i tur att påbörjas enligt planerna. 36 stycken viig

objckt med byggstart t1r 1985 enligt flerårsplanerna kunde därför inte 

påbör:ias. 

4.3 Bidragsgivning 

Statskommunvägar. De beviljade bidragen till drift uppgick till 626, I 

milj. kr. Det bidragsberättigade väg- och gatunätet var 5 793 km. 

De beviljade bidragen till byggande användes till redan påbörjade väg

byggnadsobjekt (49%). till att påbörja nya objekt (30S'i:>J samt till s. k. 

generella bidrag (21 %). 

Enskilda vägar. De beviljade bidragen till drift uppgick till 258,4 milj. kr. 

22150 enskilda vägar varav 7 färjeförbindelser erhöll bidrag. 

De beviljade bidragen till byggande användes till att påbörja 61 nya 

objekt samt till 36 objekt, som tidigare hade påbörjats. 66 objekt som 

motsvarar en väglängd av 75 ,8 km färdigställdes. 

5 Vägverkets anslagsframställning 

5.1 Problem 

Vägverket anger i anslagsframställningen att 1987 års anslag inte beräknas 
ge utrymme för någon nämnvärd återhämtning av det från början av 1980-

talet eftersläpande underhållsbchovct av broar och beläggningar. Orsaken 
härtill är att uteblivna investeringar i vägnätet. framför allt i det äldre 

brobeståndet. nu bör:iat leda till höjda underhållskostnader inom driftverk

samheten. Vidare har den kraftiga ökningen av trafiken i kombination med 
höga farter lett till en snabbare förslitning av vägarna än vad som tidigare 
har kunnat förutses. Inte heller ger väghällningsanslagen utrymme för att 
höja vinterväghållningsstandarden. 

Beläggningar. De bdagda vägarnas tillstånd har följts upp genom belägg

ningsinventeringar åren 1982-1984. De tre årens inventeringar visar att 

21 r;'(, eller 14000 km av de belagda vägarna iir i behov av åtgärder, varav 

8 700 km utgör akuta behov. Av inventeringarna framgär vidare att 15 % av 

vägnätet har medelspfirdjup för mätsträckorna som är större än 10 mm. 

När det gäller sprickbildningar (krackelcringar) är det framför allt de 

lågtrafikerade vägarna som är i behov av åtgärder. Omkring 45 o/c av de 
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inventerade vägsträckorna med trafik under 500 fordon/dygn har kracke
leringsskador på mer än 5C:>{; och 121/f-. har skador på mer än 35% av 
längden. Även vägnätet med tralik större än 4000 fordon/dygn uppvisar 
vissa krackeleringsskador. 

Beläggningssituationen år 1986 är i stort sett oförändrad jämfört med vad 
som framkom vid inventeringen 1982-1984. På vägar med omfattande och 
snabb trafik har dock förslitningen gått fortare än vad som tidigare har 
kunnat förutses. Den ökade satsningen på beläggningsunderhåll har därför 
inte medfört den återhämtning som förväntats. Det beläggningsunderhåll 
som ryms i 1986 och 1987 års driftanslag bedöms av vägverket i stort 
stoppa tillväxten av akuta beläggningsåtgärder. För att en återhämtning av 
det eftersläpande beläggningsunderhållet skall kunna ske kriivs dock be
tydligt ökade insatser under lång tid. 

Behovet av beläggningsåtgärder är även beroende av omfattningen av 
nybyggnadsverksamheten. Den nedgång i vägbyggandet som har skett 
under senare år har därför försämrat situationen och medför att belägg
ningsunderhållet av bara det skälet måste ökas med 50 milj. kr. år 1988 för 
att eftersläpningen inte skall öka. 

Med hänsyn till 
- trafikens ökning, med högre hastigheter och ökad duhbdäcksanvänd-

ning. 
- minskade investeringar som kräver ökade underhållsinsatser samt 
- tillståndet på vägarna 
bedöms beläggningsunderhållet behöva mer medel jämfört än vad som är 
möjligt inom ramen för 1987 års driftanslag för att en återhämtning inom en 
tio- till femtonårsperiod skall vara möjlig att hålla. Detta gäller trots den 
gynnsamma effekt som de för närvarande lägre oljepriserna inneburit. 

Broar. Under de senaste åren har ett flertal omfattande och kostsamma 
broreparationer visat sig vara nödvändiga. Av de hittills undersökta har 
bristfällig isolering - med varierande grad av betongskador som följd -
konstaterats på var tredje bro. 

Det totala reparationsbehovet för brobeståndet beräknas till ca 650 milj. 
kr. Om inte dessa broar åtgärdas inom en tio- till femtonårsperiod, kommer 
deras funktion att äventyras. För att åtgärda nämnda broar och för att 
klara det årliga underhållet av brobeståndet erfordras årligen 60 milj. kr. 
utöver vad som ryms i 1987 års anslag. 

Bärighet. I princip hela det statliga vägnätet - cirka 95 % - är upplåtet 
för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. Cirka 21 %, motsvarande 21000 

km av det statliga vägnätet. blir årligen föremål för bärighetsrestriktioner i 
samband med tjällossningen. De mest omfattande tjälskadorna förekom

mer i skogslänen och drabbar särskilt timmertransporterna med åtföljande 

kostnader för näringslivet. 

5.2 Vägverkets medelsberäkning för budgetåret 1987/88 m.m. 

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på 
statsbudgeten och anslagsframställningen avser för samtliga dessa anslag 
verksamhetsåret 1988. 
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Det är enligt viigverket av stor betyddsc för Sveriges ekonomi att det 

svenska huvudvägn~itet kan hålla en sädan vägstandard att de svenska 

viktbestämmelserna för fordon och fordonskombinationer kan anpassas 
till de som gäller inom EG. För närvarande utgör de många och svaga 
broarna pii det svenska vägnätet det friimsta hindret för en sådan anpass
ning. 

Vägverket konstaterar att kraven på väghållningen har skärpts även i 

andra avseenden. Bl. a. tillmäts de regionalpolitiska aspekterna ökad bety

delse. Motsvarande gäller även miljöfrågorna. Det är vägverkets mening 

att det blir allt viktigare att såväl vägnät som fordonspark i framtiden 

svarar mot högt ställda miljökrav. 

Den beslutade planeringsramen för vägbyggandet åren 1988-1997 inne

bär enligt vägverket att det inte kommer att vara möjligt att i tid genomföra 
e1forderliga väginvesteringar. 

Vidare anger vägverket att anslagen för driftverksamheten under inne
varande år ( 1987) inte ger utrymme för att höja vinterväghållningsstandar

den eller att i tillräcklig omfattning genomföra lönsamma förbättringar. 
främst bärighetshöjande åtgärder och beläggning av grusvägar. 

Vägverket hemställer för budget~1ret 1987/88 att väganslagen ökas med 

1193 milj. kr. till 8089 milj. kr. Enligt huvudförslaget begär vägverket en 

höjning med ca 67 milj. kr. Pris- och löneomräkningen har beräknats till ca 
210 milj. kr. eller ca 3lfc· av anslagen. 

Anvisat 
1986/87 

Föreslagen ökning till 
budget aret 1987 /88 

viigverket huvud-
förslag 

milj. kr. milj. kr. 

8 I. yägverket: 
Ambetsvcrksuppgifter 7,5 

8 2. Drift av stal liga viigar 4420.0 
B 3. Ryggandt: av statliga vägar I 000,0 
B 4. Bidrag till drift av kommu-

nala vägar och gator 651.0 
B 5. Bidrag lill byggande av 

kommun:ila viigar och 
gator 360.0 

B 6. Bidrag till drift av enskilda 
viigar m.m. I 360.5 

B 7. Bidrag till hyggamk av 
enskilda vägar 1 30.0 
Bidrag till enskilda vägar~ 390.5 

B 8. ·i:;;insler lilJ utomstilemk 31.9 
B 9. Vi1gverket: Forsvars-

uppgifter 35,3 

61196.2 

1 Inga medel föreslå~ bli anvisade. 
c Nytt anslag. Ersätter A6 och 87. 

0.5 
600,0 
400,0 

14.0 

0 

114,5 
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6 Föredragandens överväganden 

6.1 Mål för väghållningen 

Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut är målet för väghållningen att medhor

garna och 11iiri11gs/i1·et i landets olika delar skall erhjudas en til(fredsstäl

lande transportstandard till lägsla miU/iga samhällsekonomiska kostnad. 

Denna allmlinna målsättning har regeringen för väghållningen konkreti

serat i tre delmål. Väghållningen skall syfta till att förverkliga dessa mål. 

Det fors ta målet är att upprätthålla standarden på vägnätet. Vägunder

hållet skall täcka den årliga förslitningen. Det andra målet är att genom 

särskilda insatser återställa förslitna delar av vägnätet till en från allmänna 

synpunkter acceptabel standard. Det eftersläpande vägunderhållet bör 

återhämtas under de närmaste 10 till 15 åren. Det tredje målet är att öka 
servicdtgärderna pft framför allt det lågtrafikerade vägnätet. Det gäller då 

i första hand insatserna beträffande vinterväghållningen. 

Jag är angelägen om att vägtransporterna skall kunna genomföras säkert 

och med god framkomlighet. Industrins och det övriga näringslivets trans

porter har stor betydelse för samhällets utveckling. Den pågående om

struktureringen inom näringslivet och strävandena att minska lagren i både 

produktions- och distributionsleden medför ökade krav på god framkom

lighet på vägnätet under alla tider på dygnet. Även när det gäller person

transporterna medför samhällsutbyggnaden och den ökade koncentra

tionen av kommunal och annan service att det ställs stora krav på en 

effektiv väghållning i hela landet. Det är väsentligt att dessa rese- och 

transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

Den samordnade transportmarknad som är under framväxt inom EG 

ställer ökade krav på en effektiv och till EG anpassad väghållning. Det är 

angeläget att det svenska vägnätet utvecklas på ett sådant sätt att det 

främjar näringslivets möjligheter att konkurrera. Jag vill därför utöver de 
tre tidigare nämnda målen komplettera med ettfjiirde mål innebärande att 
huvuddelen av vägnätet genom särskilda insatser förstärks så att det kan 

upplåtas för de fordon som sedan den I juli 1986 är tillåtna enligt de 

viktbestämmclser som gäller för gränsöverskridande trafik inom EG. Jag 
kommer senare att redovisa förslag till åtgärder för att uppnå detta fjärde 

mål inom en tioårsperiod. 

6.2 Vägplanering 

Gällande vägbyggnadsplaner avser åren 1984-1993. För att uppnå en 

samordning mellan vägverkets och övriga kommunikationsverks investe

ringsplanering har revideringen a\' vägbyggnadsplancrna tidigarelagts ett 

år. 
Nya vägbyggnadsplaner kommer att upprättas under år 1987 med giltig

het för åren 1988-1997. Regeringen har i sina föreskrifter för flerårs- och 

fördelningsplanearbetet gjort det möjligt för väghållarna att på ett bättre 

sätt än tidigare få en samlad lösning av vägfdgorna. Förutom omfattningen 

och inriktningen av det framtida vägbyggandet omfattar regeringens beslut 

även den framtida inriktningen av driften av de allmänna vägarna. Totalt 
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kommer de nya vägbyggnadsplanerna att omfatta investeringar för om
kring 14 miljarder kr. i 1987 i1rs pris för perioden 1988-1997. 

Vägplaneringen är decentraliserad. Det är enligt min mening en väsentlig 

styrka för vägplaneringen att prioritering och bedömning av olika viigob

jekt sker ute i kommunerna och på länsmyndigheterna. Därmed erhälls en 
demokratisk förankring av vägbyggandet. Det är viktigt att vägbyggnads
planerna åter!'.peglar den prioritering som kommer fram i denna decentrali

serade planeringsprocess. 

Regeringen har i föreskrifterna för vägplaneringen betonat att inriktning

en av denna skall vara att utifrån samhällsekonomiska bedömningar vidta 

sådana åtgärder att det allmänna vägnätet vidmakthålls och successivt 
förbättras. Därvid skall sål'iil det högtrafikemdl' i·iigniitcts standard an

passas till trt{fi/.:1111•a/.;/inge11 som det /ågtr<{fikerade viigniitet ges en till

fredsstiillande standard. Det finns ett omfattande vägbyggnadsbehov i 
hela landet. Prioriteringen av vägbyggandet i de nya vägplanerna måste 

ske med stor omsorg. De nya vägplanerna bör enligt min mening utformas 
på grundval av sedvanliga samhällsekonomiska hediimningar och på ett 
sådant sätt att de beaktar de vägbyggnadsbehov som finns i hela landet. 

Väginvcsteringar - och även uteblivna sådana - medför i vissa fall olika 
former av miljöingrepp. Regeringen har därför i föreskrifterna betonat att 

miljöaspekterna, såväl emissionerna som landskapspåverkan, särskilt 
måste beaktas i arbetet med vägplanerna. Jag kommer senare att redovisa 

hur miljöfrågorna skall beaktas i vägplaneringen. 

Vägverkets organisation. Den inriktning av planeringen för statsvägarna 

som statsmakterna tidigare har angett är att vägverket för driftverksamhe

ten bör planera utifrån i stort realt oförändrade anslag och för vägbyggan

det utifrån planeringsramarna för flerårsplanerna. 
Jag gör nu den bedömningen att driftverksamheten liksom tidigare bör 

kunna planeras utifrån en verksamhet som i stort motsvarar realt oföränd
rade anslag. För vägbyggnadsverksamheten gäller dock andra förutsätt
ningar. vilka jag kommer att redovisa senare. Vägverkets byggnadsorgani
sation bör baseras pä den nivå som planeringsramarna för åren 1988-1997 
visar samt den vägbyggnadsverksamhct därutöver som jag redovisar 
längre fram. 

6.3 Resultatuppföljning 

Regeringen har i regleringsbrevet för år 1987 bl. a. angett att vägverket i sin 

verksamhetsberättelse i görlig mån skall redovisa prestationer och andra 

mått för verksamhetens omfattning och genomförande. Som en del i detta 
ingår att redovisa 1·iigkapitalets utveckling. 

Inom vägverket pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att ut

veckla metoder och modeller för att följa upp verksamheten. Jag anser det 

angeläget att detta arbete intensifieras. Särskild vikt bör därvid läggas vid 
att vidareutveckla och ta fram sådana mått som beskriver de samhällseko
nomiska konsekvenserna av olika väghållningsatgärder. Uppföljningen av 

verksamheten bör inriktas på att beskriva och bedöma i vilken utsträck-
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ning de för väghållningen uppsatta mtllcn har uppnåtts. Jag finner det för 
vägh;lllningcn väsentligt att vägverket fortsätter arbetet med att utveckla 
erforderliga mål och modeller som möjliggör och förbiittrar en sådan redo
visning av verksamheten. 

Regeringen har i olika sammanhang uttalat att det statsfinansiella läget 

ställer särskilda krav på effektivisering och rationalisering av statens verk

samheter. A ven framgent krävs ätgärder av sådan karaktär. Dä1fi.ir anser 
jag det angeläget att pågående strävanden inom vägverket att utveckla 
mått för produktivitetsutvecklingen inom drift verksamheten intensifieras. 
Bra sådana mått innebär att ledningen och styrningen av driftverksamhe
ten kan effektiviseras ytterligare. 

Vägunderhållskostnadernas ökade andel av de totala väghållningskost

naderna understryker betydelsen av en metodutveckling när det gäller 
drift verksamheten. 

Av vägverkets redovisning av J 985 års resultat framgår bl. a. att väg
hållningsåtgärder har stor samhällsekonomisk betydelse. Bl. a. redovisar 

väg.verket att 25 större under år 1985 öppnade väg- och broobjekt medför 
en minskning av antalet trafikolyckor med 130 stycken per år och en 
minskad restid motsvarande 29000 arbetsdagar per ar. 

6.4 Bärighetshöjande åtgärder 

De tillåtna fordonsvikterna på vägnätet - dvs. högsta tillåtna axel- och 

boggitryck samt högsta tillåtna bruttovikt - har successivt höjts och 

endast i en del fall föregåtts av bärighetshöjande åtgärder. Någon möjlighet 

att ytterligare höja de tillåtna fordonsvikterna - utan att vidta förstärk
ningsåtgärder - finns ej. Som tidigare redovisats är omkring 95% av det 

statliga vägnätet upplåtet för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck samt en 
högsta tillåten bruttovikt på 51,4 ton. 

Nya EG-direktiv. Viktbestämmelserna och möjligheterna att framföra 
tyngre fordon på det svenska vägnätets har diskuterats under senare år. 
EG har nyligen beslutat om en samordnad trafikpolitik. Som en viktig del i 
denna har nya EG-direktiv trätt i kraft den I juli 1986. EG-direktiven 
innebär kortfattat att 18 tons boggitryck numera tillåts i den gränsöverskri

dande trafiken samt att 11,5 tons drivaxeltryck för fordonskombinationer 

med fem eller fler axlar tillåts fr. o. m. den I januari 1992. Storbritannien 

och Irland har emellertid fått dispens från direktiven vad gäller drivaxel

trycken. Detta gäller dock ömsesidigt, dvs. så länge som Storbritannien 

och Irland inte uppfyller EG:s direktiv gäller motsvarande begränsningar 

för fordon hemmahörande i dessa länder vid trafik inom EG. 

Vissa länder har redan infört EG:s regler helt eller delvis även för den 

nationella trafiken. Det gäller t.ex. Västtyskland och Nederländerna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att merparten av de större industriländerna 

i Europa för den nationella trafiken och för fordonslängder upp till 18 

meter tillåter högre fordonsvikter än vad som tillåts i Sverige. 
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Sverii:e btir anpassa sina viktbestämmelser till. EG :s. För att undvika att Prop. 1986/87: I 00 
EG:s transportpolitik leder till konkurrensnackdelar för de länder som inte Bil. 8 
är medlemmar i EG har den europeiska transportministerkonferensen 

(CEMTJ på svenskt förslag beslutat att möjligheterna att ingå ett gemen-

samt avtal om internationella landsvägstransporter mellan de västeurope-

iska länderna skall utredas. 

Viktbestämmelserna för landsvägsfordon är en viktig del när det gäller 

att skapa ett gemensamt avtal. De beslut EG redan har fattat torde därvid 

vara avgörande för det fortsatta arbetet. Som vägverket framhåller är det 

av stor betydelse för Sveriges ekonomi att det svenska huvud vägnätet kan 

hålla en sådan vägstandard att de svenska viktbestämmelserna kan anpas

sas till de bestämmelser som gäller inom EG. 

Jag anser det mycket angeläget att det svenska vägnätet så långt möjligt 

anpassas till den standard som giiller inom EG. Det innebär bl. a. att ett 

stort antal svaga broar måste byggas om så att de iivcn kan klara korta 

fordonskombinationer med I 8 tons boggitryck. Detta gäller iiven vissa 

vägar. En sådan höjning av vägnätets standard är av stor betydelse för 

svenskt näringsliv, inte minst för den industri som utnyttjar skogsråvaror. 

Jag är dock inte beredd att föresla någon höjning av det tillåtna drivaxel

trycket enligt EG:s direktiv. Kostnaderna för de åtgärder som erfordras för 

att möjliggöra en sådan höjning är alltför höga i förhållande till vinsterna. 

En höjning av tillåtna fordonsl·ikter kostar pengar. Kostnaderna för de 

åtgärder som erfordras på det allmänna vägnätet är höga. I första hand bör 

därför de åtgärder vidtas som är mest angelägna för ut vecklingen av 

landets näringsliv. Jag föreslår att de nu aktuella bärighetshöjande åtgär

derna inriktas på huvudvägnätet - riksvägar och primära länsvägar -

samt dessutom övriga länsvägar i de s. k. skogslänen, dvs. Värmlands, 

Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands. Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län. 

Kostnaden för dessa åtgärder har - utöver ordinarie vägbyggnadsmedel 

- beräknats till 5 750 milj. kr. i 1988 års prisnivå. Totalt är det bl. a. 
omkring I 300 broar som mf1ste byggas om. Erforderliga åtgärder för en 

höjning av standarden på detta vägnät hör genomföras under en tioårsperi

od. 

Jag föreslår ett tioårigt im·estcringsprugram på 575 milj. kr. per år i 1988 
års pris. En mindre del därav - omkring 15 milj.kr. per år - bör gå till 

nödvändiga broförstärkningsåtgärder på det enskilda statsbidragsberätti

gade vägnätet. 

Vinsten av höjda tillåtna fordonsvikter har av transportforskningskom

missionen beräknats i bl. a. Rapporten 1986:9 Framtida vikthestämmelscr 

fi'ir tunga .fordnn. I rapporten anges att den årliga företagsekonomiska 

vinsten vid höjda viktbestämmelser för hela vägnätet är mellan 1400 och 

1800 milj. kr. vid oförändrat boggitryck m:h mellan 2 000 och 2 500 milj. kr. 
vid 18 tons boggitryck. 

hwestcringsprogrammct har en positiv regionalpolitisk inriktning. För 

naringslivet och samhället kommer investeringsprogrammet att få mycket 43 



stor betydelse inte mins! från regionalpolitisk synpunkt. Totalt föreslås att Prop. 1986/87: 100 
nära 4000 milj. kr. investeras i skogsl~inen. Utöver detta kommer efter vad Bil. 8 
jag har erfarit näringslivet att inv1~stera för att höja standarden på skogs
bilsvägnätet så att även detta kan upplåtas för 18 tons boggitryck. Det 
betyder att sammanlagt drygt 4000 milj. kr. under en tioårsperiod kommer 
att investeras i skogslänen. 

Särskilt stor betydelse kommer programmet att ha för skogslänen genom 
att det stärker skogsbrukets konkurrenskraft och bidrar till gynnsammare 
förutsättningar för hela näringslivet i dessa län. 

Hur skall åtgärderna bekostas? Som redan har framgått av min redovis
ning avser investcringsprogramm•:t åtgärder utöver vägbyggnadsplanerna 
åren 1988-1997. De nödvändiga investeringarna måste därför delvis bekos
tas av dem som har mes! nytta av en höjning, dvs. näringslivet. Jag anser 
det rimligt att så sker, eftersom näringslivet vid mer generösa viktbcstäm
mclser kan tillgodogöra sig betydande företagsekonomiska vinster. Den av 
mig föreslagna ordningen innebär att näringslivet i förväg får avstå från en 
del av de framtida vinsterna för att möjliggöra att investeringsprogrammet 
genomförs. 

Jag förordar att näringslivets bidrag till finansieringen tas ut genom en 
höjning av fordonsskatten för lastbilar och släpvagnar. Chefen för finans
departementet avser att senare återkomma till regeringen med förslag i 
denna fråga. 

Som jag tidigare nämnt kommer en betydande del av de bärighetshö
jande åtgärderna att avse åtgärder i skogslänen. I dessa län föreligger ofta 
behov av särskilda insatser för srselsättningen. Sådana väginvesteringar 
har hittills till stor del bekostats via tionde huvudtitelns anslag B5. Syssel
sättningsskapande åtgärder. Jag föreslår att 175 milj. kr. förs över från den 
s. k. vägramen i nämnda anslag till sjätte huvudtiteln. Jag har i denna fråga 
samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Återstoden av de 575 milj. kr. som investeringsprogrammet beräknas 
kosta nästa budgetår dvs. 400 milj. kr. hör bekostas av näringslivet. Detta 
bör ske genom höjd fordonsskatt. 

Förslaget innebär att investeringsprogrammet bekostas dels m· närings
livet genom höjning av fordonsskatten för lastbilar och släpvagnar, dels 
genom utnylljandl' ar l'issa syssclsiittningsmedel. 

Nytt anslag. Ett nytt anslag 89. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande 

åtgärder bör inrättas. Jag kommer senare att hemställa om medelsanvis

ning m.m. 

Överlasterna på vägnätet måste begränsas. Respekten för vikt bestämmel
serna måste förbättras. För närvarande överskrids på de svenska vägarna 
de tillåtna fordonsvikterna i allt för stor omfattning. Dessa överlaster 
medför betydande konsekvenser för bl. a. viigunderhållct och konkurrens

situationen mellan olika vägtransportföretag. Jag anser det inte menings
fullt att förstärka vägnätet om det endast leder till att överträdelser av 
viktbcstämmelserna kommer att ske från en högre nivå. Jag förutsätter 44 



därför att såväl transportköpare som transportförmedlare kommer att sluta 

transportavtal som baseras på gällande viktbcstämmclser. Jag har erfarit 

av företrädare för niiringslivet att s[i kommer att ske. Näringslivet och dess 

organisationer kommer dessutom att aktivt verka för att ut veckla medel 

och teknik för kontroll av fordonsvikter. 

Viktbestämmclscrna samt åtgärder för att hegränsa överlaster har under 

vf1ren 1986 studerats av en intcrdepartemental arbetsgrupp inom regerings

kansliet. Arbetsgruppen har bl. a. behandlat frågor om fasta vägstationer 

friimst i hamnar samt bl. a. en av vägverket föreslagen höjning av överlast

avgifterna. Jag anser att överlaster måste begriinsas så långt som möjligt. 

Höjda överlastavgifter torde därvid vara ett verksamt medel. En skärpning 

av bestämmelserna om överlastavgifter bör genomföras samtidigt som 

vägnätet upplåts för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck samt 56 tons 

bruttovikt. Ett sådant förslag kommer att tas fram snarast möjligt. 

Vidare avser jag föreslå regeringen att ge vägverket i uppdrag att utreda 

frågan om fasta vågstationer främst i hamnarna men även möjligheterna att 

använda fasta vågstationer för kontroll av trafiken på vägnätet. Chefen för 

justitiedepartementet har tidigare redovisat förslag innebärande att rikspo

lisstyrelsen anvisas medel för inköp av vågar. Jag återkommer vid anslaget 

B9. till frågan om beräkning av medel för bl. a. fasta vägstationer. 

När kan viktbestämmelserna höjas? Den ordningsföijd som väljs för 

ombyggnaden av svaga broar styr i vilken takt olika vägar kan upplåtas för 

högre vikter. Betydande delar av vägnätet i skogslänen och huvudvägarna 

i övrigt kan med de föreslagna åtgärderna redan år 1990 upplåtas för 10 
tons axel- och 16 tons boggitryck samt 56 tons bruttovikt. Frågan om när 

och hur de tillåtna vikterna skall höjas på vägnätets olika delar bör enligt 

min uppfattning utredas av vägverket och berörda intressenter inom nä

ringslivet. Jag anser det rimligt att vägnätet successivt upplåts för höjda 

tillåtna fordonsvikter. Dispenser för 18 tons boggitryck och upp till 60 tons 

bruttovikt bör - i den mån det finns förutsättningar för detta - samtidigt 

kunna tillåtas för vissa skogstransporter i främst skogslänen. 

På längre sikt kan de tillåtna fordonsvikterna höjas ytterligare till 10 tons 

axeltryck, 18 tons boggitryck samt 60 tons bruttovikt. Tidpunkten för en 

sådan höjning kan inte anges nu utan får utredas av vägverket i samverkan 

med berörda intressenter. Jag bedömer att en sådan höjning med de av mig 

föreslagna åtgärderna bör vara möjlig att genomföra för betydande delar av 

vägnätet omkring år 1995. 

6.5 Miljöfrågor 

Jag har tidigare redovisat regeringens ställningstagande i miljöfrågorna och 

dessas beaktande i vägplaneringen. 

Byggande av vägar kan ibland medföra relativt omfattande miljöintrång. 

Den decentraliserade 1·ägplaneringsproce.1·sen innebär enligt min uppfatt

ning att vägfrågorna får en allsidig bedömning och behandling på lokal och 

regional nivå. Det är angeHiget att miljöfrågorna i denna process beaktas i 

tillräcklig omfattning. Vägplancringsprocessen bör dä1for fördjupas och 
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kompletteras på ett sådant siitt att miljökonsekvenserna beskrivs utförligt i 
ett så tidigt planeringsskede som möjligt och att miljövårdande myndighe
ter och organ på lokal och regional nivå liksom tidigare bereds möjlighet att 
delta i detta tidiga skede i vägplaneringsprocessen. 

En arbetsgrupp har tillsatts. Jag har tidigare redogjort för det trafikpoli

tiska utvecklingsarbcte som har påbörjats inom kommunikationsdeparte
mentet. När det gäller den framtida trafikpolitiken är frågan om hur miljö

aspekterna skall tillgodoses central. En särskild miljöarbetsgrupp har till

satts inom det trafikpolitiska utvecklingsarbetet. Gruppens uppgift är att se 

över möjligheterna att på ett bättre sätt än hittills beakta miljöaspekterna 

inom ramen för trafikpolitiken. 

6.6 Statskommunal väghållning 

En utredning har tillsatts. Regeringen framhöll i 1986 års budgetproposition 
att väghållningsansvaret måste ses över i syfte att få en effektiv fördelning 

av väghållningsansvaret mellan stat, kommun och enskilda. En särskild 
utredare har tillkallats. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt med 

sikte på att arbetet skall vara klart till hal vårsskiftet 1987. 

6. 7 Enskild väghållning 

För drift av enskilda vägar lämnas statsbidrag enligt förordningen 

(1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Anslaget utgör for inne
varande budgetår - bidragsåret 1987 - 360,5 milj. kr. Bidrag lämnas enligt 

samma förordning också för byggande av enskilda vägar. Det anslaget har 

under en lång följd av ar varit nominellt oförändrat 30 milj. kr. 
Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fråga om byggnadsbidragen 

gäller att varje länsstyrelse på grundval av inkomna ansökningar skall 
upprätta en plan för byggandet av enskilda vägar inom länet. Byggnads
planerna skall avse fem kalenderår och förnyas vart tredje år. Bidragen 
betalas ut av vägverket. Det är också vägverket som beslutar hur medlen 

skall fördelas mellan länen. 
Genom att de begränsade medel som står till buds för byggnadsbidrag 

splittras upp på samtliga länsstyrelser blir antalet byggnadsprojckt inom 

varje län mycket få. De formella kraven på hur planerna skall upprättas är 

dä1for opraktiska och i vissa fall ekonomiskt betungande till följd av 

omfattande administration. 
Det måste som jag ser det finnas en rimlig avvilgning mellan administra

tionen för att upprätta en plan och omfattningen av de åtgärder planen 

innehåller. Jag anser att kostnaderna för att upprätta planerna för byggan

de av de enskilda vägarna är alltför höga. Anslagen B7. Bidrag till byggan

de av enskilda vägar och B6. Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. bör 

därför läggas samman till el\ anslag B6. Bidrag till drift och byggande av 

enskilda vägar. 
En sammanläggning av nuvarande bidragsanslag till den enskilda väg

hållningen kommer enligt mitt förmenande att främja en bättre avvägning 
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mellan drift- och byggnadsåtgärdcr. fördelningen av anslaget mellan dessa 

olika åtgärder bör beslutas av vägverket med hänsyn till vad som vid en 

samlad bedömning ilr liimpligast. 

Jag avser all senare återkomma till regeringen med de förslag till ilnd

ringar i bidragsförordningen som föranleds av det sagda. 

6.8 Nordiska handlingsplanen för ekonomisk utwckling och full 

sysselsättning 

Den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full syssel

sättning lades fram av nordiska minsterrådet <finansministrarna) den 31 

januari 1985. Handlingsplanen fastst~illdes av ministerrådet den 26 mars 

1985. 

I handlingsplanen ingår ett antal större investeringar i infrastrukturen. 

För svensk del omfattar planen bl. a. väginvesteringar pf1 väg E6 i Bohus

län till en beräknad kostnad av omkring 550 milj. norska kronor. 

Två av de tre v~igobjekt som ingår i den nordiska handlingsplanen har 

färdigställts och öppnats för trafik. Det gäller vägobjekten "Bro över SJ 

vid Skee" och "Skogar-Svinesund". Kostnaden för dessa har beräknats 

till 50 milj. kr. 
Det tredje vägobjektet avser en om~1yggnad av väg E6 på delen Stenung

sund- Uddevalla. Regeringen gav i januari 1985 vägverket i uppdrag att 

projektera en ca 40 km lf111g motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla. 

Kostnaden för en sådan ombyggnad har i den nordiska handlingsplanen 

beräknats till omkring 500 milj. norska kronor. I uppdraget framhålls att 

projekteringsarbetet skall bedrivas skyndsamt så att vägbygget skall kunna 

påbörjas senast under år 1987. Byggtiden beräknas till nära fem år. Motor

vägen skall kunna öppnas för trafik under år 1991. 

En arbetsplan för ombyggnad av väg E6 på berörd del har upprättats av 

vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län. Arbetsplanen har av länssty

relsen överlämnats till vägverket för fastställelse. Vägverket har genom 

beslut den 27 november 1986 fastställt arbetsplanen i en sträckning genom 
Ljungskile. Kostnaden för vägutbyggnaden har preliminärt beräknats till 

totalt ca 970 milj. kr. i 1986 års prisnivå (inkl. moms och projektering). 

De i arbetsplanen beräknade kostnaderna iil'l'l"Stiger 1·äsen1/igt de kost

nader som låg till grund för beslutet i den nordiska handlingsplanen. 

Kostnaderna har i det närmaste fördubblats. Jag anser det därför av 

/.:ustnadsskäl i/1/c mc~jli.r:t att nu inom ramen för den nordiska handlings
planen bygga ut väg E6 som motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla. 

Utbyggnaden måste etappindelas. I en första etapp bör viig E6 byggas ut 

som motorväg från Stenungsund fram till Ljungskile. Kostnaden för en 

sådan utbyggnad kan beräknas till 675 milj. kr. i 1986 års prisnivå. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 1986 års budgetproposition 

(prop. 1985/86: 100 bil. 8. TU 13. rskr. 158) avsågs utbyggnaden av väg E6 

på nämnda delar finansieras med medel från den nordiska investeringsban

ken (NIBJ. Jag har. efter samrfid med chefen för finansdepartementet, 

bedömt att det numera är liimpligare att finansiera utbyggnaden av väg E6 

fnun till söder om Ljungskile med en rörlig kredit i riksgäldskontoret. 
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Denna inrättas när det finns en laga kraft vunnen arbetsplan och arbetena 
kan påbörjas. Jag kommer senare att under anslag 83. Byggande av 
statliga vägar att redovisa hur och i vilken utstriickning den rörliga krediten 
skall belasta detta anslag. 

7 Anslag 

B 1. Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m. m. 1 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 
1 Ny anslagsbetcclming 

7 250000 
7 530000 

10450000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för central administration (andel), 
översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järn vägsären

den. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 8,0 milj. kr. för budgetåret 1987/88 
avseende verksamheten under år 1988. 

Föredragandens överväganden 

Från och med den I juli 1986 har budgetmedel för vägverkets revisionssek
tion överförts till riksrevisionsverket. Som jag framhöll i föregående års 
budgetproposition är det angeläget att vägverkets ledning utöver den ex
terna revisionen har en internrevision till sitt fönogande. En sådan har 
inrättats i enlighet med regeringens beslut den 11 juni 1986. Kostnaden för 
denna beräknas för år 1988 uppgå till 2.6 milj. kr. Regeringen har i beslutet 
den 11juni1986 medgivit att anslaget överskrids med 2,515 milj. kr. för att 
bestrida kostnaderna under år 1987 för vägverkets internrevision. 

Anslagets beteckning bör kompletteras med m. m. för att även innefatta 

kostnaden för internrevisionen. 
Jag bedömer att kostnaderna för år 1988. som jag beräknar till 10450000 

kr., ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Järnvägsärenden m. m. 
Internrevision 

1988 kr. 

2300000 
3900000 

950000 
700000 

2600000 

10450000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 8 

48 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcsl[1r riksdagen 

I. att till Viigi·crk<'l: .4111/Jer.1 \'('/'k.1·11ppgifier m .111. for budgetfaet 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag pa 10450000 kr. samt 

2. att godkiinna vad jag har anfort om anviindningen av anslaget 

för vägverkets internrevision. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1985:86 Utgift 

l 98o/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3872082000 

4420000000 

4543760000 

Reservation 2)29161000 

Fr~tn anslaget betalas vägverkets kostnader för drift av statliga v;igar. 

vissa förbättringsarbeten samt investeringsmgifter for viigverkets anliigg

ningstillgångar. 

Vägverket 

Vägverket redovisar i anslagsframställningen den nivå - 5 335 milj. kr. -

p[1 insatser inom driften som enligt verkets mening erfordras för att en 

väghållning anpassad till rimliga trafikantanspråk och de av statsmakterna 

uttalade vägpolitiska mitten skall kunna tillhandah[illas. 

I anslagsframställningen har dock vägverket begart en begränsad an

slagshöjning - 5 080 milj. kr. - som möjliggör utökade underhållsfögärder 

och trafiksäkerhetsåtgärder. Den anslagsnivån är enligt vägverket helt 

nödvändig om inte bristen på i rätt tid utförda undcrhållsinsatser skall 

medföra en oförsvarlig kapitalförstöring. N iv[m ger förbiittrade möjligheter 

att genomföra ett optimalt beläggningsunderhåll i en omfattning som tillgo

doser samhällets krav och trafikanternas behov. 

Vägverket hemställer om ett anslag på 5080 milj. kr. avseende verksam

heten under år 1988. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående beriiknar jag 

kostnadsramen för den statliga driftverksamhcten år 1988 till 4293,76 

milj. kr. För anskaffning av anläggningstillgångar beräknar jag under ansla

get 250 milj. kr. Förslaget innebiir en ökning av anslaget för nästa budgetår 

med 123. 76 milj. kr. till totalt 4543. 76 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 

hcräknas i stort fördela sig under år 1988. 

4 Riksd<lK<'fl 1986187. I sa111/. Nr 100. Billiga 8 

Ränelse: S. 55 rad 2 och 9 Står: 1988 R~ittat till: 1987 
Rad 3 och 9 Står: 1989 Rättat till: 1988 
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Plan 

Central :1drnini~tration 
Rcgi,lnal administrati<ln 
Servicearbeten 
lJ nderh:illsarbeten 
Filrb:it t ri ngsarbeten 
Anlllggningstillg;mgar 

19~8 kr. 

56400000 
830\\001)(1 

1950000000 
1844360000 

)(1()000000 
2~00000(1() 

4543760000 

Kostnadsramen för anslagt'I B :!. Drift av statliga viigar innefattar inte 

investeringar i anhiggningstillgångar. Det bör ingå i regeringens befogen

heter att i Jcn mån arhetsmarknadsläget, kravet pil ändamålsenlig plane

ring av verbamhcten clkr andra skiil motiverar det. bemyndiga vägverket 

att under ~tr 1987 respektive itr 1988 j~imka de föreskrivna kostnadsramarna 

för <lcs~a ar. T.ex. genom att under andra halvåret 1987 i förväg ta i 

anspråk hehiivliga belopp av de~ medel under <le kalenderårsberäknade 

anslagen. som anvisas för verks:imhetsårct 1988. 
I syfte att effektivisera väghMlningen och underlätta planeringen bör 

vägverket ha möjlighet att göra mindre justeringar under ett enskilt år 

mdlan drift- och hyggandeanslagen för den statliga väghållningen. 

Jag har under anslaget beräknat 250 milj. kr. för investeringar i anlägg

ningstillgångar. Det bör enligt min mening därutöver vara möjligt för 

vägverket att långtidsförhyra (leasa) anläggningstillgångar motsvarande ett 

anskaffnings värde av 75 milj. kr. 

Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden ges 

möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 
möjligt. Mot bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att 

en lämplig nivå för bcställningsbemyndigandet är 140 milj. kr. för åren 1989 
och 1990 i 1988 ars beräknade prisnivå. För år 1991 bör vägverket erhålla 
ett bestiillningsbcmyndigande på 100 milj. kr. 

1 samband med att statliga vägar hyggs om och öppnas för trafik före

kommer ofta att vägen i den gamla sträckningen dras in från allmänt 

underhåll. Viighållningen av sådana vägar får som regel övertas av enskil

da. Vägarna uppfyller ofta fordringarna för att få statsbidrag till enskild 

viighållning. I de fall vägverket s<iknar medel under anslaget B 6. Bidrag till 

drift och byggande av enskilda viigar för detta ändamål bör det även under 
niista budgetår vara möjligt för vägverket att besluta om överföring av 

medel motsvarande gällande statsbidrag till nämnda anslag. Det bör också 

under budgctftrct vara möjligt för vägverket att föra över medel till anslaget 

84. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator i samband med att 

viighiillnings<msvaret föriindras mellan staten och en kommun. Då det är 

svårt att nu förutse omfattningen av ändringar i väghållningsansvaret. bör 

regeringen även för budgetäret 1987/88 inhämta riksdagens bemyndigande 

att vid behov läta vägverket överföra medel mellan nämnda anslag. 

Hemställan 

Jag hernstiiller att regeringen föresbr riksdagen 

I. att till L>rUi a1· statliga 1·iigar för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

re~ervationsanslag på 4547. 760000 kr., 
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2. att medge att regeringen liimnar vägverket de beställningsbe
myndiganden som jag har förordat i det föregående. 

3. att medge att regeringen vid behov när allmän viig för vilken 

staten är vägh{lllare övergär till kommunal eller enskild väghållning 

får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag 

mellan detta anslag och anslagen B4. Bidrag till drift av kommunala 

viigar och gator resp. B6. Bidrag till drift och byggande av enskilda 

vägar. 

4. att godkänna att jämkning av kostnadsramarna för åren 1987 

och 1988 får ske i enlighet med vad jag har anfört. 

5. att godkänna att jämkning mellan drift- och byggandcanslagen 

för den statliga viighållningen får ske i enlighet med vad jag har 

anfört samt 

6. att godkänna att vägverket far träffa hyresköpavtal och lång

tidsförhyra (leasa) anläggningstillgångar motsvarande ett anskaff

ningsviirde av 75000000 kr. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

I 083158000 

I 000000000 

I 020000000 

Reservation 739698000 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader för byggande av statliga 

vägar. vissa förbättringsarbetcn samt bidrag till cykelleder m. m. i icke 

väghållande kommuner. Bidragsgivningen regleras genom förordningen 

(1979:627) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder 

som främjar viss busstrafik (ändrad senast 1984:770). 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 1400 milj. kr. avseende verksamhe
ten under år 1988. 

l'öredragandens ö\·ervägandcn 

Som jag tidigare har redovisat är år 1988 första året i Je nya vägbyggnads
planerna. Arbetet med att upprätta dessa pi1går för närvarande. Vägbygg

nadskostnaderna skall i de nya planerna enligt regeringens föreskrifter 

anges i 1987 års prisnivå. För att genomföra det första året i planen måste 

därför 1987 års anslag pris- och löneomriiknas. Det är angeläget att väg

byggnadsplanerna fullföljs år 1988 som planerat. 

Jag förordar att kostnadsramen för år 1988 bestäms till I 020 milj. kr. och 

att anslag hcgärs med samma belopp. Med de effektivitetshöjande åtgärder 

som jag förutsätter att viigvc:rket vidtar kommer det statliga väghyggandet 

år 1988 ändå att fullföljas. trots att anslaget har räknats upp i bc:gränsad 

omfattning. 
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Med hiinvisning lill vad jag har anför\ i del föregående om den nordiska Prop.1986/87: 100 
hw1dli11gspla11<'11.fi'ir ek111111111isk llll'<'ckling oc/1.fi11/ svsselsiittni11g förnrdar Bil. 8 
jag att en rörlig kredit inriittas i riksgiildskontorct för finansieringen av 
utbyggnaden av viig E6 som motorväg på delen Stenungsund- Ljungskile. 

Kapitalkostnaderna för den rörliga krediten skall belasta anslagel. Jag har 
beriiknal kapitalkostnaderna år 1987 till omkring 5 milj. kr. Dessa kostna-
der bör belasta anslaget under år 1988. Anslaget skall inte belastas med 

andra kapitaltjänstkostnader. 
I följande sammanställning redovisas hur anslaget för vägbyggandet 

beräknas i stort belastas under iir 1988. 

Plan 

Central administrati<ln 
Regional administration 
Hyggande av riksvägar 
Byggande av liin~vi1gar 
Bidrag till cykelkder m. m. 
L;trcdning.,- och utvccklingsverk~amhet 

Kapitalkostnader ar 198i för viig Eti 
Stenungsund- Ljungskik 

Hemställan 

198!-: kr. 

64000000 
44000000 

(107000000 
275000000 

100000\1() 
15000000 

5000000 

1020000000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
I. att till Byggande m· statliga 1·ä,1.:ar för budgetåret 1987/88 anvi

sa etl reservationsanslag pfl l 020000000 kr. samt 
2. att godkänna vad jag har förordat beträffande finansieringen av 

utbyggnaden av väg E6 som motorväg på delen Stenungsund

Ljungskilc. 

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

246 815 000 
651000000 

663718000 

Reservation 751048000 

Från anslaget lämnas i mån av tillgång på medel driftbidrag till statskom

munvägar sam\ viig- och gatuanläggningar för kollektiv persontrafik m. m. 

Bidragsgivningen regleras genom förordningen l\982:853) om statsbidrag 

till väg- och gatuhållning m. m. (ändrad senast 1986: 668). 

Väg\'crkct 

Vägverket hemställer om ett anslag på 665 milj. kr. avseende verksamhe

ten under år 1988. 52 



Föredragandens överväganden 

Jag beriiknar medelsbchovet till 663.7 milj. kr. 

I följande sammanstiillning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för år 1988. 

Plan 

Central och regional administration 
Forskning och utveckling 
Hidragshelorr 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcsli1r 

1988 kr. 

2000000 
I 000000 

660718000 

663718000 

att till Bidra;.: till driji 111· kommunala 1·iig11r 1JCh gator för budget

{trct 1987/88 anvisa ett reservationsanslag p;\ 663 718000 kr. 

B 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

292109000 

360000000 

370000000 

Reservation -42232000 

Från anslaget Himnas i mån av tillgång på medel bidrag till byggande av 

statskommunvägar. cykelleder, väg- eller gatuanläggningar för kollektiv 

persontrafik samt spåranläggningar för lokal kollektiv persontrafik. Bi

dragsgivningen regleras genom förordningen ( 1982: 853) om statsbidrag till 

väg- och gatuhållning m. m. <ändrad senast 1986: 668). 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag pil 360 milj. kr. avseende verksamhe

ten under år 1988. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslag B3. Byggandt: av 

statliga vägar anser jag att anslaget bör pri~- och löneomräknas. Jag beräk

nar saledes medelsbchovet till 370 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 

beräknas i stort fördela sig för ;\r 1988. 

Plan 

Ci:ntral och regional administration 
Generellt bidrag 
Siirskilt bidrag 

1988 kr. 

12600000 
~0000000 

307400000 

370000000 
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Hemställan 

Jag hemställer att regcringcn föresltir riksdagen 
att till Bidrag till hyggande 111· kommunala 1·iigar och gator för 

budgetiirct 1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag på 370000000 kr. 

8 6. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 1 

1985186 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

77948000c 

390500000c 

407800000 
1 Ny anslagsbetcckning 

Reservation 33 l 842000c 

~ Anslagen Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. och Bidrag till byggande av 
enskilda viigar 

Från anslaget avses bidrag utgii till drift och byggande av vissa enskilda 
vägar. Bidragsgivningen regleras genom förordningen ( 1979: 7881 om stats
bidrag till enskild väghållning Ulndrad senast 1984: 771 l. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslar; pt1 505 milj. kr avseende verksamheten 
under år 1988. 

Ftiredragandens öven·äganden 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om att anslagen för bidrag till 
drift och byggande av enskilda vägar bör läggas samman förordar jag att ett 
sådant anslag för budgetåret 1987/88 tas upp med 407,8 milj. kr. Den 
behållning som vid utgången av budgetåret 1986/87 kan finnas kvar på de 
äldre anslagen bör föras över till anslaget B 6. Bidrag till drift och byggan
de av enskilda vägar. 

Jag kommer senare att - utöver nämnda 407,8 milj. kr. - under anslag 
B 9. Vägverket: Särskilda härighetshöjandc åtgärder föreslå att 15 milj. kr. 
av detta anslag anslås till vissa biirighetshöjande åtgärder på det statsbi
dragsberättigade enskilda vägnätel. 

I följande sammanställning redovisas hur förbrukningen under anslaget 
beräknas i stort fördela sig för år 1988. 

Plan 

Administration och rådgivning 
Bidragsbelopp 
Bidrag till järn vägskorsningar 

1988 kr. 

31700000 
373:!00000 

2900000 

407800000 

Det är angeläget att medlen under anslaget kan användas effektivt. Det 
bör därför ingå i regeringens befogenheter att i den mån kravet på ända
målsenlig planering av bidragsverksamheten eller andra skäl motiverar det 
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bemyndiga vägverket att för hidrag till hyggandc av enskilda vägar i förväg 

- under andra halvåret 1987 - ta i ansprflk hehövliga belopp av de medel 

som anvisas för verksamhets~iret 1988. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen fört:slär riksdagen 

I. att till Bidrag till dr(ti och hyggandc a1· 1'11skilda 1·iigar för 

budgetårt:t 1987/88 anvisa ett röervationsanslag pii 407 800000 kr. 

samt 
2. att godkänna att medel får föras över mellan ilren l 987 och 1988 

i enlighet med vad jag har anfört. 

B 7. Tjänster till utomstående 

1985/86 lJ tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

43485000 

31900000 

33940000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering av 

beredskapsarbeten m. m. 

Vägverket 

Verket hemställer om ett anslag på 33900000 kr. avseende verksamheten 

under år 1988. 

Föredragandens överväganden 

Jag beriiknar medelsbehovet till 33,94 milj. kr. 

Statsmakterna har i skilda sammanhang under senare ar framhållit vik
ten av att vägverket pfl ett smidigt sätt kan rationalisera i organisations

och drifthänseende utan att servicenivån på vägverkets olika delar efter
sätts eller undergår någon väsentlig försfönring. 

Som tidigare har redovisats finns ett betydande antal allmiinna färjleder. 

Kllstnaderna för driften av dessa iir förhållandevis höga. Vägverket har 

därför fått i uppdrag att se över möjligheterna att rationali~era fär:idriften. I 

de fall det kan bli aktuellt att dra in en färjled uppstår ofta behov av 

upprustning av vis.~a viigar. Om detta inte kan genomföras genom omprio

ritering inom ramen för ordinarie vägmedel. bör enligt min mening anslaget 

B 7. Tjänster till utomstående kunna användas. 

Riksdagen har tidigare godkänt att anslaget får användas för upprustning 

av vägar i samband med beslut om överföring av trafik från järnväg till 

landsväg. Det hör även under nästa budgetår vara möjligt att använda 

anslaget till nämnda ändamål. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresH'tr riksdagen 
I. att till i)ii11stl'f til/ 111.1111sräemfr för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag p~t 3.~ 940000 kr. samt 

2. att godkänna vad _jag har anfört om användningen av anslaget 
för upprustning av vissa vägar. 

B 8. Vägverket: Försvarsuppgifter 

1987 /88 Förslag 
1 Uthrutet ansla!! 

35300000 1 

Fr[in anslaget betalas vägverkets kostnader för planering m. m. samt 
investeringar vad giiller försör:iningsbcredskapen inom totalfi.irsvarets civi
la ddar. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag anmält au bl. a 
anslagen till totalförsvarets civila delar kommer att behandlas i regeringens 

proposition om totalförsvarets fortsatta utveckling under perioden 

1987 /88- 1991 /92. som avses föreläggas riksdagen under våren 1987. Efter 

samråd med chefen för försvarsdepartementet föreslår jag därför att ansla
get förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan pil särskild proposition ämnet, till Viig1·erket: 

För.1·1·tir.1·11ppg(ftcr för budgetåret 1987/88 beräkna ett reservations
anslag på 35 300000 kr. 

B 9. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder 

Nytt anslag 
1987 /88 Förslag 575000000 

Från anslaget avses utgå vägverkets kostnader och bidrag för vissa 

bärighetshöjande tttgärder pä riksvägar och primära länsvägar samt på 

länsvägar i övrigt i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs. Västernorr

lands. Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län. Från anslaget avses 

även utga bidrag till byggande av vissa enskilda vägar i nämnda län. Denna 
bidragsgivning regleras genom förordningen (1979: 788) om statsbidrag till 

enskild väghållning (ändrad senast 1984: 771 ). Bidragsgivningen till stats

kommunvägar regleras genom förordningen (1982:853) om statsbidrag till 
väg- och gatuhållning m.m. (ändrad senast 1986:668). 
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Föredragandens överväganden 

En bärighetsupprustning av de allmänna viigarna i skogsliinen samt de 

viktigaste vägarna - riksvägarna och de primära liinsvägarna - i övriga 

delar av landet iir angelägen. Som jag tidigare har redovisa! iir en upprust

ning av främst broarna pt1 detta viignät nödviindig för att de vikthestäm

melscr -;om giiller för gränsöverskridande trafik inom EG skall kunna 

tillåtas i Sverige. 

För näringslivet har den av mig föreslagna b~irighetsupprustningen stor 

betydelse - inte minst frän regionalpolitisk synpunkt. Sammantaget kom

mer upprustningen att kosta 5 750 milj. kr. i 1988 års prisnivå. Den del av 

dessa investeringar som avser skl)gslänen kommer att stärka konkurrens

kraften för i första hand skogsbruket och i övrigt aktivt bidra till att skapa 

gynnsamma förutsättningar för en positiv utveckling av niiringslivet. 

Med hirnvisning till vad jag har anfört i det föregf1ende förordar jag att 

anslaget for budgeti1ret 1987/88 tas upp med 575 milj. kr. 

1 följande sammanstiillning redovisas hur kostnaderna i stort fördelar sig 

under :1r 1988. 

Plan 

Administration 
förighetshöjandc åtgärder 
Bidrag till biirighctshi>jande 

(llgiirder p!1 det en>kilda stals
bidragsher;ittigade vägnakt 

A11'kaffning av vi1gar 

1988 kr. 

16000000 
.534000000 

1.5000000 
10000000 

575000000 

Jag har i det föregående redovisat hur den ökade belastningen på stats

budgeten som anslaget medför skall finansieras. Vägverket hör för de 

erforderliga hiirighetshöjande ~itgärderna - efter samr[id med berörda nä

ringslivsorganisationer - ta fram en tioårig plan. 

Det erfordras även åtgärder för att höja biirigheten på vissa bidragsberät

tigade enskilda vägar i skogslänen. Jag föresliir att 15 milj. kr. av anslaget 

utnyttjas för detta ändamål. Jag gör den bedömningen att en ilrlig satsning 

av denna omfattning bör göras under hela tioårsperioden. 

Jag har tidigare påpekat betydelsen av att viktbestämmelserna beaktas. 

För närvarande förekommer överlaster i en icke acceptabel omfattning. 

För att begränsa överlasterna måste bl. a. övervakningen av den tunga 

trafiken förbättras. För detta behövs en ny vilgutrustning för v;igning av 

tunga fordon. 

Chefen för justitiedepartementet har tidigare i dag föreslagit att medel 

for inköp av vågar anvisas rikspolisstyrelsen. Därutöver föreslftr jag all 10 
milj. kr. av anslaget beräknas för bl. a. fasta våganläggningar för kontroll 

av fordonsviktcr i hamnar m.m. Av detta belopp bör ca 1.5 milj.kr. 

anviinda~ för inköp av vanliga vågar - som trafiksäkerhetsvcrket får 

tillgång till - för användning för fordonskontroll vid samordnade insatser 

frän polisen och trafiksäkerhetsverket. Jag återkommer till frågan i anslut

ning till anslag C 2. Trafiksäkerhets verket: Fordon och körkort. 
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Som jag tidigare har redovisat har 175 milj. kr. förts över från tionde 
huvudtitelns anslag B5. Syssdsättningsskapande åtgärder. Dessa medel 
bör även framgent användas på ett s~tdanc sätt att de bidrar till sysselsätt
ningen. Tidpunkten för arbetenas utförande och anvisningen av arbetskraft 
bör ske efter samråd med arbetsmarknads verket. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
I. att till Vägverket: Särskilda bäri[;hetshiiiandc åtRiirder för 

budgetiiret 1987/88 anvisa ett rcservationsanslag på 575000000 kr. 
samt 

2. att godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget 
for inköp av vågar. 
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C. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsverkct är central myndighet för uppgifter rörande trafikreg

lering. fordonskontroll. förarutbildning. körkort. bil- m:h kiirkonsrcgi

strering. trafiksäkerhetsinformation och allmtint trafibäkerhctsarhete. 

Det åligger verket särskilt att samordna trafiksiikerhetsarbetet. 
Verksamheten finansieras genom tre anslag (anslag C I -C 3 ). 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande <NTFl är den riksor

ganisation som verkar som företrädare för och samordnare av det frivilliga 

trafiksiikerhetsarbetet. Föreningen erh<'tller statsbidrag för sin stadgeenliga 

verksamhet <anslag C4). 

Fiirbättrad samordning 

Grunden för trafiks~lkerhetsarhetet formulerades i de m{ll riksdagen fast

ställde år 1982 !prop. 1981/82:81. TU 198!/82: 19). De innebär att totala 

antalet dödade och skadade samt risken att dödas och skadas för varje 

trafikantkategori fortlöpande skall minskas. Nämnda risk skall minskas i 

högre grad för de oskyddade trafikanterna än för de skyddade och barnens 

problem skall särskilt beaktas. 

Riksdagen beslöt år 1985 !Tu 1984/85: 19. rskr. 240) att trafiksäkerhets

verkets viktigaste uppgift skall vara att samordna trafiksäkerhetsarhetet. 
Regeringen har därefter beslutat om en ny instruktion för verket samt 

utsett ledamöter i ett råd för samordning och planering. I trafiksäkerhetsrå

det ingår förutom generaldirektören för tra!iksäkcrhetsverket (ordförande) 

en företrädare på motsvarande nivh för envar av rikspolisstyrelsen. social

styrelsen. vägverket, transportforskningsberedningen. skolöverstyrelsen. 

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och NTF. Som en kan

sliresurs för rådet och som stabsorgan under verkeh generaldirektör har 

en planeringsenhet inrättats. 

Tratiksäkerhelsprogram 

Enligt sin instruktion skall trafiksäkerhetsverket var:ie ar före den 1 sep
tember till regeringen lämna en redovisning av verksamheten under det 

senaste budgettiret och en programplan för trafiksäkerhetsarbetet under de 

kommande tre budgetåren. Detta trafiksäkerhetsprogram är avsett att fun
gera som ett övergripande program för det samlade trafiksäkerhetsarbetet i 

landet och för samordningen av olika myndigheters och organisationers 

trafiksäkerhetsåtgärder. 

En viktig utgångspunkt för ett dfektivt och väl samordnat trafiksäker

hetsarbete är tillgång till ett faktaunderlag som beskriver hristerna eller 

problemen i väg- och trafiksystemet. 

Sedan trafiksäkerhctsproblemen kartlagts och analyserats är det viktigt 
att söka beskriva problemens bakomliggande orsaker. Det iir dessa orsaker 

som därefter angrips med olika åtgärder. Valet av åtgärder bestäms slutli

gen av deras förväntade effekter och kostnader. I [itgärdsprogrammet skall 
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siirskilt beskrivas möjligheten till samordning av olika trafiksäkerhet sin- Prop. 1986/87: I 00 
satser. Bil. 8 

Grundtankcn ;ir all p[1 ett mer systematiskt sätt än hi!tills finna pro-
hkrnen i det nuvarande viig- och trafiksystemet. 

AI' bl. a. praktiska skiil och tidsskäl har det inte varit möjligt för verket 
alt i i1r presentera cl! komplett traliksäkerhetsprogram med förslag till 
kllllkreta i1tgiirder. Detta traliksäkerhetsprogram har därför en något an
norlunda inriktning iin kommande program. I programmet. som har karak
tären av en l~igesrapport. ägnas :;ärskilt intresse åt ett planeringssystem 
och inriktningen av programarbetet. Vidare har speciellt inventerats upp

gifter ~åsorn mt1l. problcmomrftden samt pågående och planerade aktivi

teter inom traliks~ikerhetssektorn hos de myndigheter och organisationer 
sllm iir representerade i rådet. 

Vad gäller problemområden har rt1dct gillt igenom befintligt statistiskt 

material och annat tillgängligt analysmaterial. Med utgångspunkt i detta 
har dldct bedömt följande problemområden som väsentliga. 

Hastighetsanpassning 
Oskyddade trafikanter 

Nyblivna motorfordonsförare 
Trafikonykterhet 
Funktionsnedsiittningar hos trafikanter 
Trafikanters informationsinhämtning 

Jag vill för min del till denna lista foga problemet barn i trafik. Även om 
barnen ing~tr hland de oskyddade trafikanterna anser jag det angeläget att 
barnens särstiillning inom trafiksäkerhctsområdet markeras. 

Regional samordning 

Trafiksiikerhetsrådets arbete med samordning av trafiksäkerhctsarhctet 
tar i första hand sikte på central verksamhet. Men full effekt i den samord
nande verksamheten och i planerna för samverkande åtgärder uppnås först 
om regionalt och lokalt arbete också samordnas. 

Trafiksiikerhctsritdct har enats om att trafiksäkerhets verkets mandat att 
samordna trafiksäkerhetsarbctet även skall omfatta verksamheten på re

gional och lokal nivå. 
för den regionala samordningen föreslås därför att samordningsgrupper 

bildas i samtliga liin. Diirvid gäller. att den regionala samordningen så långt 

det ~ir möjligt och [;impligt organiseras efter huvudsakligen samma prin

ciper som giiller för den centrala verksamheten. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om de regionala kontaktgrupper som 

etablerades för arbetet under det nordiska trafiksäkerhetsåret I 9tn 
(NTÄ-83). Mycket av den erfarenhet som då vanns bör kunna komma till 

nytta för den regionala samordningen. Med den variation i styrka och 

resurser som gäller för myndigheters och organisationers regionala organ 

hör stor nexibilitet i uppbyggnaden eftersträvas så att all tillgänglig kraft 
kan komma trafiksiikerhetsarbetet till godo. 60 



Nordisk handlingsplan för trafiksäkerhetsfragor 

Jag vill i detta sammanhang kort omnämna det arbete som pågår rörande 

en nordisk handlingsplan för trafiksäkerhetsfrågor. Planen skall utformas 
s~i att den kan utgöra en bas för Nordiska trafiksäkerhetsradeh arbete till 

mitten av 1990-talct. Siirskild uppmärksamhet skall ägnas avvägningen av 

resursinsatserna mellan egentlig forskning och direkt handlingsinriktat ut

redningsarbetc. Handlingsplanen skall inriktas pä att koordinera det nor
diska arbetet samt komplettera och förstärka de nationella arbetsinsatser
na. Den komm1.:r att presenteras för Nordiska rådet vid dess session i 

februari 1987. 
Man kan således konstatera att vi nu organisatoriskt och planeringsmäs

sigt star bättre rustade än tidigare. Likaså kommer i än högre grad än 

tidigare en gemensam fokusering att kunna ske mot de allvarligaste trafik

siikerhetsproblemen. 

Trafiksäkerhet, miljö och energi 

Ett av de trafiksäkerhetsproblem som ~rafiksäkerhetsrådct högprioriterat 

gäller hastigheterna på vara vägar och gator. Hastigheterna har förutom 

inverkan på säkerheten också stor betydelse för miljön. genom fordonens 
avgasutsläpp. och energiförbrukningen. En särskild arbetsgrupp har därför 
tillsatts inom regeringskansliet för att ta fram ett så fullständigt faktamate
rial som möjligt. Därefter åvilar det gruppen att utarbeta förslag som aktivt 
bidrar till att uppni'i målen inom sektorerna trafiksäkerhet. miljö och ener-
g1. 

C I. Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

25094000 
25057000 
26151000 

Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general
direktör som tillika är ordförande i styrelsen. Till verket är knutet ett råd 
för samordning och planering där generaldirektören är ordförande. Inom 
verket finns en trafikbyrå. en fordonsbyrt1. en körkortsbyrå och en kansli
byrå samt en avdelning för bil- och körkortsregistren m. m. Vidare finns 
under generaldirektören en planeringsenhet och en juridisk enhet. För 

förarprov. fordonsbesiktning, informations- och utbildningsuppgifter samt 
tillsyn av efterlevnaden av vissa trafikregler finns en regional organisation 
med sju distrikt. 

Från anslag C I betalas kostnaderna för verkets styrelse. rf1det för sam
ordning och planering. lrafikbyran samt vissa tjänster inom planeringsen

heten. kanslibyrån. juridiska enheten och inom den regionala organisatio
nen. Vidare betalas verkets kostnader för informationsverksamhet samt 
för materialundersökningar och utredningar. 
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Traliksäkerhetsverkets anslagsframställning 

Trafiksiikerhetsvcrket ansvarar för samordningen av trafiksiikerhetsarbe
tet pi'1 central och regional niv~1. Pi1 loknl nivå samverkar verket med 

skolstyrelser. socialnämnder. trnfibäkerhetsniimnder och övriga berörda 
niimnder. 

Fiir att bl. a. bisti'1 rädet för samordning och planering i dess arbete har 

en planeringscnhet inriittats i verket. I enhetens arbete ingilr att följa 
trafiksiikerhetsutvecklingen och samhiillsutvecklingen i frågor som har 

betydelse för trafiksäkerheten, mäta effekter av insatta trafiksäkerhetsåt
gärder. ta fram underlag för planering i form av statistik och undersökning

ar samt sammanställa detta. 

Trafiksäkerhetsverkets myndighetsinformation iir inriktad på informa
tion om lagar. förordningar och andra bestiimmelser samt motiven till 
dessa. 

Trafikbyrån handliiggcr rcmis~.cr. dispenser. ärenden ang~1ende differen

tierad hastighetsbegränsning och handhar kontakterna med distriktens tra
fikingenjörer. Vidare ingår att uwrbeta föreskrifter om trafik och vägmär

ken och att ta fram rapporter om t. ex. trafikmiljön. 
Trafiksiikerhetsverket har i sin anslagsframställning föreslagit följande. 
I. Besparingar enligt regeringens budgetdirektiv om 400000 kr., vilka 

uppnås genom en minskning av lokalkostnader, expensmedel. reducering 

av medel för materialundersökningar och utredningar samt genom att en 

tjänst inom stabsorganet juridik dras in. Detta innebär en jämn minskning 

av anslaget med fem procent under en treårsperiod. 

2. Extra medel om 100000 kr. för en terminalanslutning till vägverkets 
databank och extra medel om 300000 kr. för digitalisering av trafikbyråns 

originalritningar. 

3. Informationsmedel om totalt 3000000 kr. för att uppnå en ökad 
bilbältesanvändning och för information om trafiksäkcrhetsproblem som 
är kopplade till regler. 

4. Avgiftsfinansiering av i dag skattefinansierade tjänster samt överfö
rande av viss verksamhet till anslag C 2. respektive överförande av kost

nadsansvar från C2 till C I. 

Föredragandens överYäganden 

Jag har beräkna\ pris- och löneomräkningen till 1543000 kr. Med av verket 

föreslagna besparingar om 400000 kr. uppgår huvudalternativet till 

1143000 kr. 
För budgetåret 1987 /88 beräknas medel för verksamheten enligt huvud

alternativet. Härutöver bör verket tilldelas extra medel för terminalan

slutning till vägverkets databank om 100000 kr. och för digitalisering av 

trafikbyråns originalritningar om 300000 kr. 
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1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadl.!r 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnadl.!r 
Informationsverksamhet 
Materialundersökningar. 

utredningar m. rn. 
Övriga utgifter 

ll pphördsmedel 
Ersätlning för uppdrag 

1 varav 450 tkr i engångsanslag. 

1000-tal 
kr. 

55 

14006 
( !09661 

1960 
62401 

2850 
:! 

25058 

-I 

25057 

Trafiksäker-
hets verket 

-I 

+ 180 
(-170) 

30 
+3000 

- 150 
0 

+3000 

0 

+3000 

Huvud- Före-
alternativ dragande 

-I -1 

+ 771 + 1171 
(+616) (+616) 
+ 31 + 31 
+ 348 + 348 

7 7 
() 0 

+1143 +1543 

0 0 

+1143 +1543 

Verket har anmält behov av extra medel för information av olika slag. 
Detta behov får tillgodoses genom omprioritering inom ordinarie anslag 
som prisomräknats. 

Verket har föreslagit avgiftsfinansiering av vissa i dag skattefinansierade 
tjänster och vice versa samt överföring av uppdragsverksamheten till 
anslag C2. Jag är för närvarande inte beredd att föreslå någon ändring med 
anledning av verkets förslag. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen att till Trafiksiikcrlzetsverket: 

Trafik och administration för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag på 26 151 000 kr. 

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Fordon och körkort 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Verksamheten finansieras genom avgifter. Från anslaget betalas trafik
säkerhetsverkets kostnader för fordonsbyrån. körkortsbyrån. vissa tjäns
ter inom planeringsenheten och juridiska enheten samt för merparten av 
tjänster inom kanslibyrån med under anslag C I angivna undantag samt för 
internutbildning. Vidare betalas trafiksäkerhetsverkets kostnader för för
arprov. fordonsinspektion. tillsyn rörande förares arbetstid och åtgärder 
rörande trafikskolor. Till statsverket inlevereras 5% av inkomsterna från 
avgifter för att täcka vissa övriga verksamhetsanknutna kostnader inom 
statsförvaltningen. 
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Förarprov tKh fordonsin~påtion är de största verksamhetsgrenarna. 

Trafiksäkcrhcts\·crkets anslagsframställning 

Inom fordonsomriakt k11mmer arbetet med typgodkännande av fordon och 
fordom.detaljer at\ öka med anledning av att flera internationella fordons
bestiimmelser antagits av Sverige. Ökade insatser kommer också att ske på 
typefterkontroll. Målet med regelurbetet är att så långt som möjligt anpas

sa de svenska reglerna till internationella regler. Den snabba tekniska 

utvecklingen innehi1r emellertid att: reglerna behöver en kontinuerlig över
syn. Genom en minskad detaljreglering och en anpassning till internatio
nella kravnivåer kan resurser omfördelas från regelarhetct till övrigt arbete 

inom fordonsbyran. 
Det internationella arbetet med harmoniseringen av fordonsbestämmel

serna innchiir att hyran medverkar aktivt i utarbetandet av ECE-reglemen
tcn !Ecorwmic Commission of Europe, dvs. FN:s ekonomiska kommis
sion fiir Europa) och föresbr regeringen i vilken utsträckning de bör 
tilli1mpas av Sverige. 

Verkets regionala organisation bedriver flygande inspektion, inspektion 
av begagnade bilar hos bilhandlare. tekniska undersökningar av fordon 

som varit inblandade i trafikolyckor samt kontroll av förares arbetstid. För 
att uppnä erforderlig effektivitet när det gäller övervakning av förares 

arbetstid och vid kontroll av fordon på väg krävs fordon med för ändamålet 
erforderlig utrustning. Vidare behövs en ny tjänst för erforderligt regelar
bcte med hänsyn till arbetstidskomrollen samt för uppföljning av och stöd 
åt den regionala organisationen i dess ökade insatser i fråga om kontroll av 

fordon p{i vägen. 
Från I juli 1986 har större resurser satts in för tillsyn över trafikskolorna. 
Kursplanerna hehövcr badc en allmän översyn och en komplettering 

med moment st1som ekonomiskt körsätt. Körkortsbyråns möjligheter att 
mera aktivt styra utvecklingen av förarutbildningen och förarprov bör 
förstärkas genom att en ny tjiinst inrättas. 

I sin anslagsframställning redovisar trafiksäkerhetsverket resultatut
vecklingen inom förarprovs- och fordonsverksamheten. Antalet körprov 

och förhör beräknas minska med 3 procent. då antalet 18-åringar minskar 
samt p{1 grund av en förväntad minskning av antalet underkända prov. 

Redovisningen har senare kompletterats i samband med verkets årliga 

taxeövcrsyn. 
Verket har angivit att det föreligger behov av att kraftigt höja avgifterna 

för förarprov från I januari 1987 för att uppnå full kostnadstäckning. 

Föredragandens överväganden 

Som jag tidigare har framhållit utgör förekomsten av överlaster ett allvar

ligt problem. Det är angeläget att man får till stånd en effektivare kontroll 

av att viktbestämmclserna följs. Chefen för justitiedepartementet har tidi
gare denna dag förordat att kontroll av fordons vikterna skall tillhöra ett av 

de områden som särskilt prioriteras i polisverksamhcten. 
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Tillsynsverksamheten i fråga om yrkesförarnas arbetstider har från och Prop. 1986/87: 100 
med den I juli 1986 överförts från yrkesinspektionen till trafiksäkerhets- Bil. 8 
verket. De samordningsfördelar som den nya regionala organisationen 

medför bör tas till vara genom att verket i ökad utsträckning samverkar 

med polisens regionala trafikavdelningar. bl. a. när det gäller kontroll av 

fordonsvikterna. För samordnade aktioner av detta slag är det. som jag 
redan tidigare har varit inne på. lämpligt att trafiksäkerhetsverkets perso-

nal i viss utsträckning har tillgång till vågutrustning. Vågarna finansieras 

från anslaget B9. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder. 

Verket har tidigare av regeringen medgivits rätt att inköpa fordon för att 

effektivare kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Jag delar verkets uppfattning att den utökade kontrollverksamheten ute 

på vägarna medför behov av en ny centralt placerad tjänst på fordons

byrån. 
Verkets uppgifter inom förarutbildningen är av väsentlig betydelse för 

trafiksäkerheten. Det är viktigt att verket intensifierar sina insatser på 
detta område. Jag delar verkets uppfattning att körkorts by rån bör förstär

kas med en tjänst. 
Med hänsyn till regeringens inflationsmål har de av verket begärda 

avgiftshöjningarna medgetts endast i begränsad utsträckning. Beslutade 

avgiftshöjningar har så långt möjligt fördelats på de verksamhetsområden 

där kostnadstäckningen är lägst. Anslaget kommer vid innevarande bud
getårs utgång att utvisa en belastning om beräknade 3900000 kr. För bud

getåret 1987/88 beräknas anslaget utvisa en belastning om 13400000 kr. 

Jag återkommer under anslag C 3 till hur dessa belastningar skall regleras. 

Inkomster 
Förarprov 
Fordon 
Räntor 

Utgifter 
Förarprov 
Fordon 
lnlcverans ()</r.J 

Resultat 

Särskild inleverans 

Ackumulerat resultat 

!Ackumulerat resultat per 30juni 1986 var 
22.7 milj. kr.) 

Hemställan 

1986/87 
milj. kr. 

59.9 
27,0 
2,9 

89,8 

67.6 
24.5 
4.1 

96,4 

-6,6 

20,0 

-3,9 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1987/88 
milj. kr. 

60,8 
31.8 
2.4 

95,0 

74,9 
25.0 
4.6 

104,5 

-9,5 

0 

-13,4 

att till Trt!flksiikcrhet.\·1·crkct: Fordon och körkort för budgetiiret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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C 3. Trafiksäkerhets verket: Bil- och körkortsregister m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Verksamheten är avgiftsfinansierad. Kostnader för bil- och körkortsre

gistrering, framställning och distribution av körkort, registreringsskyltar 

m. m. täcks av registerhållnings- och skyltavgifter samt av särskilda av
gifter för körkort. För att täcka kostnader för uppbörd av vägtrafikskatt 
och administration av felparkeringsavgiftssystem får verket avräkna ett 

visst antal kronor per fonlonsskatt respektive felparkeringsavgift. En del 
av inkomsterna skall täcka kostnaderna vid länsstyrelsernas bil- och kör
kortsregister. Till statsverket inlevereras vidare 59{ av inkomsterna ge

nom avgifter för att täcka vissa övriga vcrksamhetsanknutna kostnader 
inom statsförvaltningen. 

Verksamheten iir indelad i områdena fordon. kiirkort, uppdra/.: och 
skyltar. 

I verksamhetsområdet fordon ingår bl. a. registrering av fordon och 

registerhållning av ägardata och fordonsuppgifter. En stor del av verksam
heten gäller uppbörd av vägtrafikskatt. 

Verksamhetsområdet körkort omfattar tillståndsprövning. förnyelse el

ler utbyte samt tillverkning av körkort. Vidare ingår registerhållning av 
uppgifter om körkortshavare. 

Verksamhetsområdet uppdrag består av funktionerna informationsuttag 
och parkeringsanmärkningar. Information kan tas ur registren på magnet

band, lista eller etiketter eller genom anslutning av textskärm eller telex. 
Verksamheten bedrivs på kommersiella grunder. 

Parkeringsanmärkningssystemet administreras av trafiksäkerhetsvcrket 
som uppbär och redovisar felparkeringsavgifter. 

Verksamhetsområdet skyltar omfattar tillverkning och distribution av 
registrerings-, saluvagns- och exportvagnsskyltar samt provisoriska skyl

tar. 

Traliksäkerhetsverkets anslagsframställning 

Årligen ökar informationsuttagen ur registren. Det gäller till övervägande 

del abonnemangsuttag och frågeverksamhet via terminalanslutningar. 

Sedan oktober månad 1985 bedriver verket en försöksverksamhet med 

registrering av vissa bilärenden direkt via datakommunicering med upp

giftslämnaren. De s. k. dircktregistreringsrutinerna kan innebära förenkla

de anmälningsrutiner för bilhandelsföretag och i motsvarande m[1n minska 

behovet av insatser på länsstyrelsernas bil register för dessa iirenden. 

AR Svensk Bilpwvning. ASB, inrapporterar per post besiktningsutfall 

till trafiksäkerhets verket. Inkomna rapporter genomgår en omfattande och 

tidskrävande hantering innan uppgift om genomförd besiktning noterats i 
bilregistret. Mot bakgrund av bl. a. den snabba teknologiska utvecklingen i 

omvärlden framstår rutinerna som otidsenliga. Ett samarbete har påbörjats 
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för att undersöka möjligheterna till rationellare rutiner mellan ASB och 
trafiksäkerhets verket. 

Tillsammans med representanter för länsstyrelserna har förslag utarbe

tats som innebär en förenklad rutin vid personutredning i körkortsLlrenden. 

Förslaget innebär i korthet att länsstyrelserna via trafiksäkerhetsvt:rkets 

terminalsystem skall fä. tillgång till information om en person som söker 

körkortstillstilnd förekommer i rikspolisstyrelsens register eller inte. Finns 

ingen information skall länsstyrelsen erhålla besked om detta omedelbart 

via terminal. I annat fall beställs ett utdrag från rikspolisstyrelsen. Frågan 

utreds för niirvarande i samverkan med polisen. 

Post verket planerar att under hösten 1987 förse flertalet av sina postkon

tor med en ny och modern typ av kassaterminaler. I samarbete med 

postverket undersöks möjligheterna att kunna använda dessa terminaler 

för vissa bilregisterärenden, exempelvis återställning av fordon. En sådan 

åtgiird skulle i hög grad höja servicegraden för fordonsägarna eftersom 

man i de vanligaste registerärendena skulle fä mångfaldigt fler platser att 

vända sig till jämfört med i dag. 

I sin anslagsframställning för budgetftret 1987/88 redovisar trafiksäker

hetsverket en inkomst- och resultatutveckling. Redovisningen har senare 

kompletterats i samband med verkets ~irliga taxeöversyn. Verket har be

dömt att samtliga avgifter för verksamheten förutom avgifter för registre

ringsskyltar och för färdigställande av körkortsunderlag kan hållas oför

ändrade under år 1987. 

Föredragandens övcnäganden 

Verket har i sin anslagsframställning pekat på en rad omrtiden där rationa

liseringar kan göras i kombination med en ökad service för medborgarna. 

Genom fortsatt rationalisering kan verket även framöver bidra till en låg 

kostnadsutveckling. De förslag som kan bli följden av utredningsarbetet 

får prövas på sedvanligt sätt. Vt:rket har föreslagit att avgifterna för skyltar 

och körkortsunderlag i vissa fall höjs för att uppnå en bättre kostnadstäck
ning. Med hänsyn till regeringens inflationsmäl och inom anslaget ackumu

lerade överskottsmedel har regeringen tidigare beslutat att inte höja 

niimnda avgifter. Jag vill vidare hänvisa till vad jag anfört under anslag C2 
beträffande belastning av nämnda anslag. Jag anser det ändamålsenligt att 
regeringen får besluta om de erforderliga jämkningar mellan anslagt:n C 2 

och C3 som behövs. Detta bemyndigande bör även gälla anslagen för 
budget{1ret 1986/87. 
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Inkomster 
Fordon 
Körkort 
Uppdrag 
Skyltar 
Räntor 

Utgifter \'id traliksäkerhetsverkct 
Fordon 
Körkort 
L~ppdrag 

Skvltar 
In leverans t 5 <:;(, l 

!986i87 
milj. kr. 

257.9 
48,6 
26,0 
23,8 

6.7 

363,0 

230,6 
69,8 
22.5 
26.0 
17 .8 

366,7 

Länsst~·rclscrnas kostnader härav uppgår till 132,7 

Resultat -3,7 

Särskild inlcverans IO,O 

Ackumulerat resultat 69,5 
(Ackumulerat resultat var per den 30 juni 
1986 83.2 milj. kr.) 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1987/88 
milj. kr. 

259,9 
46,9 
no 
23,8 

5,4 

363,0 

228.0 
71,3 
22.8 
27.6 
17.9 

367,6 

137,0 

-4,6 

0 

64,9 

1. att till Trafiksäkerhets1•erket: Bil- och körkortsregister m. m. för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr .. 

2. att bemyndiga regeringen att göra de jämkningar mellan ansla
gen C 2 och C 3 som jag förordat. 

C 4. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

25 500000 
26265000 
29100000 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

NTF är en partipolitisk obunden och på ideell grund verkande förening 

vars övergripande uppgift är att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. NTF 

som riksorganisation verkar som företrädare för och samordnare av det 

frivilliga trafiksäkerhetsarbetet och stöder de regionala och lokala trafiksä

kerhetsorganen. 
Genom sina medlemmar fungerar föreningen som bas och kraftkälla för 

det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet, samtidigt som den på riksplanet agerar 

i eget namn. Föreningens främsta instrument iir information och utbild

ning. 
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Medlemmar i NTF utgörs av 73 riksorganisationer. liinens trafiksiiker

hctsförbund och trafiksäkerhetsföreningarna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 
Medlen för verksamheten utgörs av anslag från staten. bidrag från trafik

försäkringsbolagen och intäkter frfm den egna förlagsverksamheten. 
NTF:s beslutande organ utgörs av årsmöte och styrelse. Varje höst 

genomförs också ett rådslag med medlemmar och andra intressenter för att 
diskutera NTF: s verksamhet och aktuella trafiksäkerhetsfrågor. 

Ordföranden i NTF:s styrelse och ersättare för denna utses av regering
en, styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet. Regeringen utser ockst1 

en av föreningens revisorer och ersättare för denna. 
NTF:s styrelse har under år 1986 fastställt en ny kansliorganisation för 

föreningen. Kansliet är under verkställande direktören organiserat pil ett 
Vd-sekretariat och tre avdelningar - en informations- och utbildningsav
delning, en förlagsavdelning och en administrativ avdelning. 

NTF bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål för ökad trafiksäker
het som fastställts av riksdagen. Verksamhetsinriktningen styrs av var 
problemen finns i trafiken och vilka av dessa problem som kan reduceras 

genom information och utbildning. 
Vid NTF:s årsmöte våren 1986 fastställdes ett handlingsprogram. Detta 

konkretiserar NTF:s strategi och ligger till grund för en rullande flerårs
plan. Verksamheten genomförs enligt denna plan och består av en kontinu

erligt pågående basverksamhet kompletterad och förstärkt genom särskil
da kampanjer och aktiviteter. 

Prioriterade delar av bas verksamheten är barn i trafiken genom bl. a. 
Barnens Trafikklubb, ungdomar i åldern 14 till 24 år. fortbildning. material
produktion och stöd till medlemsorganisationer och till det regionala trafik
säkerhetsarbetet. 

Grunden för NTF:s trafiksäkerhetsarbete är de frivilliginsatser som görs 
regionalt och lokalt. En betydande del av de nuvarande resurserna går 
också till att stödja den verksamheten. För budgetåret 1987/88 utökas 
denna verksamhet med I milj. kr. till totalt 10 milj. kr. NTF arbetar också 
för att landsting och kommuner i ökad utsträckning ska engageras i och 
stödja denna verksamhet. 

Därutöver genomförs särskilda kampanjer och aktiviteter. För att skapa 
ytterligare resurser till kampanjer och aktiviteter genomförs dessa ibland 
som samarbetsprojekt. 

För att förbättra bilförares hastighetsanpassning och öka deras motiva
tion att följa gällande hastighetsgränser kommer utökade informationsåt
gärder att genomföras. Aktiviteterna har startats under år 1986 och huvud
kampanjen sker under år 1987. NTF kommer att söka ett brett samarbete 
med sina medlemmar. Hastighetskampanjen planeras bli den största en
skilda informationsinsats som NTF genomfört. Den beräknas kosta 5,5 
milj. kr. under budgetåret 1987/88. 

Under perioden 1987 till 1990 kommer ökade insatser att göras för att 
minska ungdomars andel i trafikolyckor. Insatserna utgör en utveckling av 
NTF:s tidigare kampanjaktivitet Ung i trafiken. 

Kampanjen om bilens inre säkerhet fortsätter. Den inriktas särskilt på 
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barnens säkerhet. Insatser for alt öka användningen av bilbälte kommer 
också att göras. Under perioden kommer också trafiknykterhetsproblemen 
att särskilt beaktas. Satsningen pii oskyddade trafikanter genom cykel- och 
mc-aktiviteter som startade under år 1984 fortsätter. 

Medelsbchovet för budgetåret 1987/88 redovisas i det följande. 

Intäkter 1987/88 (1000-tal kr.) 

Försiiljnings
verksamhet 
Barnens Trafikkluhb 
Bidrag fran Försiik
ringsbranschens 
Service AB 

Intäkter 

9000 

4000 

8300 

21300 

Kostnader 1987 /88 (I 000-tal kr.) 
Basverksam het 

Regional och lokal 
verksamhel 
Barn i trafiken 
Barnens Trafikklubb 
lJ ngdom i trafiken 
Fortbildning 
Förlagsverk~amhet 

Y rkestrafik verksamhet 
Effektmätningar 

Särskilda aktiviteter 
Hastighet 
Bilens inre slikerhet 
Unga i trafiken 
Trafiknykterhet 
Motorcykel 
Cykel 
Reflexanvändning 
Äldre i trafiken 
Övrigt 

Kostnader 

10000 
3000 
7800 
1400 
2000 
9000 

600 
1500 

5500 
1500 
3500 
1500 
2000 
2000 
1000 
500 

1500 

54300 

Resultatunderskott exkl. statligt anslag för budgetåret 1987 /88 (I 000-tal kr.) 33 000 

För att bibehålla en reellt oförändrad nivå hemställer NTF att en uppräk
ning av statsbidraget sker för budgetåret 1987/88 utifrån inträffade kost
nadsökningar. NTF har beräknat kostnadsökningarna till 1,7 milj. kr. 

Våren 1984 påbörjades särskilda aktiviteter i syfte att öka trafiksäkerhe
ten för motorcyklister och cyklister. För detta erhöll NTF under budget
åren 1984/85 och 1985/86 engångsanslag om 3 respektive 2 milj. kr. 
Fr. o. m. budgetåret I 986/87 har regeringen integrerat medel för dessa 
aktiviteter i det ordinarie anslaget. Som följd av att aktiviteterna genomför
des innan medel kunde ställas till NTF:s förfogande tog NTF banklån. För 
att kunna komma i fas hemställer NTF om ett engångsbidrag för budget

året 1987 /88 om 2 milj. kr. 
I syfte att kraftigt öka förståelsen och respekten för gällande hastighets

gränser och därigenom sänka hastigheterna på vägarna kommer NTF 

under åren J 987 och 1988 att genomföra en omfattande kampanj. Ompriori

teringar inom det ordinarie anslaget har gjorts men för att kunna genomfö
ra kampanjen i planerad omfattning behövs ett extra anslag om 3 milj. kr. 

för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Det ordinarie anslaget bör kostnadsuppräknas med 835000 kr. I detta ingår 
kompensation för de extrakostnader NTF haft för tidigarelagda cykel- och 
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mc-aktiviteter. Genom detta och genom de föräqdringar som vidtogs inför 

innevarande budgetår bör det vara möjligt för NTF att klara kostnaderna 

för dessa aktiviteter inom det ordinarie anslaget. 
Hastighets- och olycksutvecklingen på våra vägar inger oro. Kraftfulla 

insatser i olika avseenden riktade mot dem som kör för fort är nödvändiga. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att chefen för justitiedepartementet 

tidigare denna dag har förordat att hastighetsövervakningen på våra vägar 
skall tillhöra de områden inom polisverksamheten som hör särskilt priori

teras. 
Det är viktigt att NTF:s verksamhet samordnas med det till trafiksäker

hetsvcrket knutna rådet för samordning och planering så att en kraftsam

ling kan uppnås. Den pläderandc informationen är en väsentlig del i trafik
säkerhetsarbetet. Därför är NTf:s insatser av stor betydelse. Detta gäller 

inte minst när det handlar om att fä förståelse för dagens hastighetsbe

gränsningar. Jag föreslår att NTF beviljas 2 milj. kr. i engångsanslag för att 

kunna genomföra hastighetskampanjen. 

Den nivå som NTF därigenom får på anslaget bedömer jag vara tillräck

lig för att NTF skall kunna fylla sin viktiga uppgift inom trafiksäkerhetsom

rådet. 
NTF ingår i trafiksäkerhetsvcrkets råd för samordning och planering. 

Eftersom rådet skall arbeta med flerårsplaner är det angeläget att NTF 

också arbetar med långsiktiga planer. NTF har för det ändamålet tagit fram 

dokumenten Färdriktning och Handlingsprogram. Det långsiktiga arbetet 
ställer dessutom också krav på NTF:s kansli. Jag har erfarit att den 

omorganisation av NTF:s kansli som genomförts har haft som ett av sina 
syften att stärka det långsiktiga arbetet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra!{ till nationa((iJreningen för trafiksäkerhetens främ

jandL' för budgetåret 1987/88 anvisa ett anslag på 29100000 kr. 
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D. SJ-koncernen 

Riktlinjerna för järnvägspolitiken och verksamheten inom SJ-koncernen 
har lagts fast genom 1985 års järnvägspolitiska beslut (prop. 1984/85: 114, 
TU 22, rskr. 348). Beslutet utgör en vidareutveckling och konkretisering av 

1979 års trafikpolitiska beslut. Genom 1985 års beslut har de finansiella 
kraven på SJ ändrats och en översiktlig koncernstrategi lagts fast för 

samarbetet mellan SJ och dotterbolagen liksom mellan de olika dotterbola
gen. SJ:s styrelse har numera det. samlade ansvaret för koncernfrågorna 

och fungerar således som koncernstyrelse. Ett särskilt förvaltningsbolag, 
AB Swedcarrier, har fått det operativa ansvaret för samordningen mellan 

bolagen och mellan bolagen och SJ. 
I det följande ges en kort beskrivning av SJ-koncernens verksdel och 

bolagsdel. Därefter redovisas frågor av mer övergripande karaktär i SJ:s 
anslagsframställning samt mina överväganden i anslutning härtill. SJ :s 
anslagsframstältning och verksamhet i övrigt behandlas uppdelat på infra

strukturen och affärsverket samt under resp. anslag. 

Affärsverket 

SJ är ett affärsverk som arbetar på transportmarknaden i konkurrens med 

andra trafikmedel och transportföretag. Verksamheten bedrivs efter före

tagsekonomiska principer med utgångspunkt från de ekonomiska mål som 
statsmakterna fastställer. Staten ersätter därför SJ för olönsamma verk
samheter och andra ekonomiska belastningar som SJ åläggs och som 
saknar motsvarighet hos konkurrerande företag. 

Innebörden av 1985 års järn vägspolitiska beslut är bl. a. att staten genom 

nedskrivning av statskapital samt ändrade avskrivnings- och förräntnings
reglcr svarar för en större del än tidigare av kostnaderna för infrastruktu

ren, dvs. bannätet. 
Samtidigt som staten tagit ett ökat ansvar för järnvägens infrastruktur

kostnader har kraven skärpts på SJ att leva upp till de nya ekonomiska 
målen. En del av det statliga villkorliga förräntningskravet har exempelvis 
ersatts med ett ovillkorligt räntekrav. Vidare skall eventuella underskott i 
verksamheten tas upp i SJ:s balansräkning. Likviditetsunderskott p.g.a. 
underskott i verksamheten måste \äckas genom att SJ lånar erforderliga 

medel i riksgäldskontoret vilket medför krav på återbetalningsskyldighet 

och ränta. Ett internt avgiftssystem har vidare införts inom SJ för utnytt

jande av bannätet. Syftet med detta är att få till stånd en större påverkan 

från de produktansvariga för person- respektive godstrafik över infrastruk

turen och även ett större inslag av affärsmässighet inom denna. 

För att möjliggöra koncernredovisning och för att få en anpassning till 

transportbranschen i övrigt har SJ fr. o. m. år 1986 övergått till redovisning 

per kalenderår. Räkenskapsåret 19g4/85 förlängdes därmed till att omfatta 

18 månadersperiodenjuli 1984-december 1985. 

SJ redovisar för denna period en resultat på 125 milj. kr. före förränt
ningskravet. Jämfört med budgetåret 1983/84 (12 mån.) förbättrades resul
tatet med 16 milj. kr. Förräntningkravet uppgick emellertid för perioden till 
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597 milj. kr. vilket innebär en total resultathri.st på 472 milj. kr. Periodens 

trafik och ekonomi påverkades av den extremt kalla vintern 1984/85. 

arhetskonflikten våren 1985 samt det allmänna prisstoppet under en del av 

år 1985. Resultatet beräknas hiirigenom ha försämrats med mer än 100 milj. 

kr. 

Resultaträkning för SJ. Utfall och budget. Milj. kr. 

Riirclsens intäkter och kostnader 
Intäkter: 
Godstransporter 
Persontrafik 
Gemensamt godstransport och persontrafik 
Speciella verksamheter 
Rörelsekostnader 

Rörelseresultat före avskrivning 

Avskrivningar enligt plan 

Rörelseresultat efter avskrivningar enligt 
plan 

Finansiella intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Extraordinära intäkter och kostnader 

Resultat före a,·skrivningar utöver plan 

Avskrivningar utöver plan 

Budgetårets resultat före förräntning 

Statens förräntningskrav 

Totalt resultat 

Balansräkning för SJ 1985-12-31 

Tillgångar 
Omsättningstillgångar 
Anläggningstillgångar 

Aktier och andelar ~amt långfristiga 
fordringar 

Anläggningar 

Summa tillgångar 

Skulder och verkskapital 
Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Verkskapital 

Statskapital 
Avskrivningar utöver plan 
Budgetårets resultat 

Summa skulder och verkskapital 

Resultat
prognos 

1987 

4110 
4866 

196 
417 

-9000 

589 

- 500 

89 

98 

9 

9 

0 

() 

490 

- 490 

1986 

4475 
4754 

192 
380 

-9330 

471 

- 4IO 

61 

77 

16 

16 

0 

0 

378 

- 378 

Milj. kr. 

336 .. 'i 
7390.0 

3153.1 
4095.3 

125.2 

Utfall 

1984i85 
(18 mån.) 

6417 
6877 

487 

-12944 

1177 

634 

543 

21 

522 

39 

561 

436 

125 

597 

472 

2695.8 

7726.5 

10422,3 

2314.8 
733,9 

7373.6 

10422.3 
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Bolagsgruppcn Prop.1986/87: 100 

Bolagsgruppen best~ir av förvaltningsbolaget AB Swedcarrier samt de Bil. 8 

företag där förvaltningsbolaget har ett dominerande ägarintresse. Enligt 

1985 års jiirnvägspolitiska beslut har en koncernstrategi lagts fast för det 

fortsatta samarbetet mellan SJ och dess dotterbolag samt mellan de olika 

dotterbolagen. Huvudinslagen i koncernstrategin är följande: 

- Inom koncernen skall utvecklas en rationell och sammanhållen trans

portorganisation där olika transportmedels fördelar kan utnyttjas på ett 

optimalt sätt i samordnade transportlösningar. 

- Den verksamhet som bedrivs i dotterbolag skall utgöra ett naturligt 

komplement till SJ:s egen verksamhet. Inom SJ-koncernen skall därför 

inte förekomma verksamheter som konkurrerar med varandra. 

- Dotterbolag bör inte utan att särskilda skäl föreligger. bedriva likartad 

verksamhet även om de inte dire·kt konkUITerar med varandra. 

- Utgångspunkten för om en verksamhet skall bibehållas inom affärsver

kets ram eller om den skall skiljas ut från SJ skall vara på vilket sätt den 

största effektiviteten uppnås ur verkets samlade synpunkt. 

- Verksamheter av enbart industriell tillverkningskaraktär bör normalt 

inte ligga inom koncernen om inte särskilda skäl föreligger. 

- SJ :s styrelse har fått ett samlat ansvar för koncernfrågorna och skall 

fungera som koncernstyrelse. 

I koncernen ingår flera mycket stora bolag av vilka en del utgör moder

bolag i egna koncerner. Den samlade omsättningen i dotterbolagen upp

gick år 1985 till 7.4 miljarder kronor. Tillsammans med affärsverket uppgår 

den sammanlagda omsättningen för hela SJ-koncernen därmed till ca 17 

miljarder kronor. vilket gör koncernen till en av landets största. 

De flesta av dotterbolagen har haft en gynnsam resultatutveckling och 

den finansiella styrkan hos flera av företagen är god vilket framgår av 
följande sammanställning över resultat- och balansräkningar för år 1985. I 

det följande ges också en kort beskrivning för några av de olika företagen. 

AB Swedcarricr är förvaltningsbolag i SJ-koncernen och är därmed 

moderföretag från den !januari 1987 för följande bolag: 

ASGAB 
GDG Biltrafik AB 
AB Landtransport 
AB Trafikrestauranger 
Nora Bergslags Järnvägs AB (vilande) 
AB Svelast 
Freys Express AB 
Scandinavian Ferry Lines AB 
Swedcarrier Rederi AB (vilande I 
Swedcarrier Terminalservice AB 
AB Rcsmastscrvicc 

Moderbolaget Swedcarriers verksamhet omfattar färjetrafik och finans

rörelse. Dessutom skall moderbolaget verka för en ändamålsenlig samord

ning och utveckling av den verksamhet som bedrivs av dotterbolagen. 

Fiirjetrafiken bedrivs i samarbete med ett västtyskt företag på färjeleden 

Trellcborg-Travemiindc. Finansrörelsen iir i huvudsak inriktad på kon

cernsamordnade kapitalplaceringar. 
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Utöver Swedcarrier och dess dotterbolag äger SJ bl. a. följande bolag: 

SJ Invest AB 
TGOJ AB t50%l 
Swederail Consulting AB <2/3) 

Tvit av bolagen i Swedcarriergruppen, ASG och Svelast. ingilr tillsam
mans me<.I SJ som delägare i komhitrqfikjiireta~et S-Combi AB som bil

dades den ljuli 1985 tillsammans med andra intressenter. Sammanlagt 

utgör koncernens andel i det nya bolaget 45 % av aktiekapitalet. Bolagets 

uppgifc är bl. a. att [istadkomma avtal med olika transportföretag om inrät

tande av särskilda kombitrafiklinjer. En annan uppgift iir att åstadkomma 

avtal med SJ om servicenivå, transporttider. vagnantal och vagnkvalitet 

m. m. Målet är i enlighet med 1985 års jiirnvägspolitiska beslut att uppnå en 

kombitrafikvolym pi'1 3 milj. ton är 1990. 
ASG AB bedriver transportförmedling. spedition och lagringsverksam

het genom ett 20-tal helägda svenska och utländska bolag. ASG kan genom 

sitt breda produktprogram samt sin rikstiickande och internationella orga
nisation erbjuda kunderna kompletta transportlösningar. Inom SJ-koncer
nen koncentreras stycke- och partigodstransporterna till ASG. För gods i 
s. k. C-sam-containrar övertar ASG produktansvaret. Den ekonomiska 

utvecklingen i koncernen påverkades år 1985 negativt av en förändring av 
ägarstruktur och verksamhet hos ASG:s samarbetspartner i Norge. Då en 
alternativ norsk samarbetspartner inte bedömdes vara tillgänglig blev en 

egen etablering i Norge nödvändig vilket innebar omfattande initialkost
nader. Genom bl. a. en nyemission i januari 1985 har koncernen tillförts 

betydande likvida medel varigenom finansnettot kunnat förbättras samti

digt som likviditet och soliditet förstärkts. 

GDG Bi/trqfik AB bedriver busstrafik. lastbilstrafik samt bilservice-. 

hotell- och restaurangrörelse genom dotterbolag. Bolagets rörelseresulta
tet förbättrades år 1985 med 18 procent till 36 milj. kr. För busstrafiken 

försämrades dock resultatet framför allt beroende på det rådande prisstop
pet på transportmarknaden. Under verksamhetsområdet har GDG gjort 
fortsatta ansträngningar att söka minska beroendet av entreprenadtrafik åt 
länstrafikföretagen. Detta har skett genom ökad satsning på beställnings
trafik. arrangemangstrafik och utlandstrafik. För att fa bättre möjligheter 
att öka busstrafiken mellan kontinenten och Sverige har också två tyska 
företag som driver busstrafik och resebyrå verksamhet förvärvats. 

AB Trl{/ikrestauranger tTR) svarar för restaurangrörelse på tåg. färjor 
och järnvägsstationer samt hedriver vidare hotellrörelse. TR äger numera 

samtliga restaurangvagnar. På mindre trafikstarka tågförhindelser och 

järnvägsstationer har restaurangverksamheten arrenderats ut till fristående 
entreprenörer. Företagets försäljning ökade under år 1985 från 312 milj. kr. 

till 469 milj. kr. Resultatet efter finansnetto minskade dock från 7 milj. kr. 

till -11 milj. kr. till följd av stora avskrivningar och kostnadsföringar. 
AB SFe/ast har fått sin verksamhet kraftigt förändrad genom omlägg

ningen av SJ:s styckegodstra!ik. I den konventionella organisationen för 
forsling har ca 350 distributionsbilar avvecklats. Svelasts verksamhet kom

mer därmed att koncentreras till åkerirörelse och C-sam-transporter vid ett 
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ett antal trafikintensiva knutpunkter i landet. Med C-sam avses en 16 m' Prop. 1986/87: 100 
wntainer som kan omlastas mellan järnväg och bil utan hjälp av kran. Bil. 8 

Scandinm·ian Ferry Lilll'.1· AB (SFU har sin huvudverksamhct med 
färjetrafiken Helsingborg-Helsing0r och Limhamn-Dragpr. SFL upp
rätthåller dessutom - på uppdrag av moderholaget - ansvaret för beman
ning och underhåll av Swedcarriers fartyg i tysklandstrafiken. 

SJ Invest AB äger m:h förvaltar fast egendom. rullande materiel, inven
tarier m. m. som sedan leasas till SJ pii affärsmässiga grunder. 

Resultat för vissa a,· SJ :s dottcrholag. l\lilj. kr. 

Utfall 1985 Progno~ 1986 

Onu,ättning Resultat Omsättning Resultat 
efter efter 

Företag finansnetto finansnetto 

AB Swe<lcarricr 102.I 18.8 79.0 51.6 
ASG AB 3 860.0 2.0 4 122.9 48.2 
AB Svclast 5925 23.5 549,0 31.S 
Scandinavian Ferry 

Lincs AB 546,2 54.5 580,2 74.0 
AB Trafikrestauranger 488.5 -10.7 511,2 -5,0 

Balansräkningar för SJ:s större dotterbolag 1985-12-31. Milj. kr. 

AB Swed- ASGAB GDGBil- AB Tra-
carrier trafik fikrestau-

AB ranger 
<TRJ 

Tillgångar 
Omsättningstillgångar 412,9 920.6 151.4 69,5 
Spärrkonton hos riksbanken 21,7 8,1 23,0 
Anläggningstillg:ingar 718,8 611.8 331,0 357.4 

Summa tillgångar 1153,4 1540,5 505,4 426,9 

Skulder och eget kapital 
Skulder 
Kortfristiga skulder 801,3 751.8 126.9 66.0 
Långfristiga skulder 252.2 505,6 272,6 268.2 
Obeskattade reserver 515,9 141.4 76.9 47,7 
M inoritetsintresscn 0.5 

Eget kapital 84.0 141.2 29.0 45.0 
varav aktiekapital 50.0 91.7 16.0 36,0 

Summa skulder och eget kapital 1153,4 1540,5 505,4 426,9 

76 



Vissa n}·ckeltal önr den finansiella utvecklingen hos de större dotterbolagen till SJ 

Nyckeltal AB Swed- ASG AB GDGBil-
carrier trafik 

AB 

1985 1984 1985 1984 1985 1984 

Soliditet(';(.)' 29.0 30.9 9 ~ 11.5 15 16.5 
Avkastning pa towlt 

kapital (';·(J' 11.0 15,8 4,7 9.1 8,8 7.3 
Avkastning på eget 

kapital (%.J' 27.0 40.3 1.0 23.7 48.6 37.6 

1 Eget kapital + 50'/i av obeskattade reserveritotala tillgangar 
' Resultat före liincräntoritotala tillgilngar 
' Resultat efter finansnetto/eget kapital (inkl. 507'.· av obesk. reserver) 

TGOJ AB driver gods- och persontrafik på den 322km långa järnvägen 
Ludvika-Eskilstuna- Oxelösund med förgreningar till Köping och Kol
bäck. Järnvägsrörelsen fungerar som en integrerad del av det svenska 
järnvägsnätet genom ett nära samarbete med SJ. TGOJ och SJ tillämpar 
samma taxor, utnyttjar rullande materiel gemensamt och har en samord
nad trafikplanering. 

SJ :s anslagsframställning 

SJ har som en utgångspunkt i årets anslagsframställning tagit upp frågan 
om järnvägens kostnadsansvar. Enligt SJ bör riksdagens järn vägspolitiska 
beslut år 1985 ses som ett första steg mot att ge jiirnvägen samma kostnads
ansvar för infrastrukturen som gäller för landsvägstrafiken. Det kvarstår 
enligt SJ dock väsentliga skillnader. SJ anser därför att det finns anledning 
att nu successivt bygga vidare på ett system där relationerna mellan 
trafikrörelse och infrastrukturen anpassas till vad som gäller för andra 
transportmedel. 

SJ har mot denna bakgrund analyserat den tunga landsvägstrafikens 
kostnadsansvar. Resultatet av analysen ger vid handen att denna trafikka
tegori är kraftigt subventionerad av samhället. För att få till stånd mer 
jämförbara konkurrensvillkor på marknaden förordas därför att staten tar 
det fulla ansvaret för infrastrukturen och att SJ betalar en avgift för att 
använda spåret på samma sätt som den tunga landsvägstrafiken. Om SJ 
betalade samma avgift per bruttotonkm som den tunga landsvägstrafiken 
betalade för vägarna skulle detta innebära en kostnadsavlastning på i 
storleksordningen minst I miljard kronor år 1990. En sådan kostnadsav
Iastning anses nödvändig för att SJ skall kunna få realistiska resultatmål. 
För att också få utrymme för konsolidering behövs enligt SJ ett något 
större belopp, vilket - med hänvisning till jämförelsen med samhällets 
bidrag till den tunga landsvägstrafiken - mycket väl anses kunna moti
veras för att konkurrensneutralitet skall kunna uppnås. 

SJ klargör vidare att den ekonomiska ut vecklingen innebär att även om 
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AB Tra-
fikrestau-
ranger 
!TR) 
1985 1984 

16.1 14.3 

5,3 3.4 
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kraftfulla åtgärder vidtas inom verket kommer resultatet att utvecklas Prop. 1986/87: I 00 
negativt om inte de trafikpolitiska villkoren görs mer jämlika. En fram- Bil. 8 

räkning baserad pfl tidigare utfall och antaganden om intäkts- och kost
nadsutvecklingen leder till årsresultat som fram till år 1990 försämras till 
-1.1 miljard kronor i löpande prisnivå och med nuvarande kostnadsansvar. 
Till underskottet skall dessutom läggas förräntningskravet på statskapita-
let som år 1990 kan beräknas uppg;:i till 600-700 milj. kr. 

För att förbättra sin ekonomi planerar SJ kraftfulla rationaliseringar och 

offensiva, resultatförbättrande insatser. SJ arbetar för närvarande med ett 
åtgärdsprogram, vars mål är att förbättra resultatet till år 1990 med 700 
milj. kr. Med den föreslagna kostnadsavlastningen på I miljard kronor och 

med det nämnda åtgärdsprogrammet beräknas SJ klara förräntningskravet 

år 1990. 
SJ har vidare i anslagsframstiillningen tagit upp frågan om den tidsmäs

siga regleringen av investeringsomfattningen. SJ:s resultatredovisning är 
nu omlagd till 1.;alenderår. medan investeringsplaneringen fortfarande görs 

på budgetår. Förutom att detta har visat sig leda till påtagliga praktiska 
olägenheter, försvåras önskvärd samplanering av resultat- och investe

ringsbudget. 

För att lösa problemet föreslås en övergång till kalenderår innebärande 

att statsmakterna fortsättningsvis <inger investeringsramar per kalenderår. 
Jnvesteringsanslagen föreslås som hittills löpa per budgetår men får rollen 

mer som finansieringsmässig täckning av ramarna. Beroende på investe
ringarnas tidsfördelning kan anslagen i vissa fall komma att överskridas 

varför dessa bör göras om till förslagsanslag. SJ hemställer mot denna 

bakgrund att anslagen DI. och D2. betecknas förslagsanslag och att inves
teringsramar anvisas som vid övergången till kalenderår bör avse tiden den 
I juni 1987 - 31december1988. 

Föredragandens Ö\'Cnäganden 

Jag anser att järnvägen har en strategisk och viktig betydelse för person
oeh godstrafikens fortsatta utveckling. Kraven på en förbätlrad transport
ekonomi, en god resurshushållning, ökad trafiksäkerhet och miljömässigt 
acceptabla trafiklösningar ger järnvägen ökade förutsättningar på framti
dens transportmarknad. Men för att dessa förutsättningar skall kunna tas 

till vara, kriivs offensiva satsningar håde från SJ :s och statsmakternas sida. 
Genom 1985 års järn vägspolitiska heslut har en grund lagts för en positiv 

utveckling av verksamheten inom SJ koncernen - både vad gäller den 

:-;pårbundna verksamheten och den kompletterande verksamheten i bolags

gruppen. SJ har vidare fått en modifierad ekonomisk målsättning samtidigt 

~om kraven på SJ att uppnå de nya m[ilen skärpts väsentligt. En strategi för 

koncernen har också lagts fast. S.J:s styrelse är numera koncernstyrelse 

medan förvaltningsholaget AB Swedcarrier anwarar för den operativa 

samordningen mellan SJ och dotterbolagen samt mellan de olika dotterbo

lagen. 
Jag bedömer därför att statsmakterna genom det järnvägspolitiska beslu

tet gett SJ-koncernen förutsättningar att utvecklas som en effektiv och 78 



sammanhållen enhet på transportmarknaden. Som SJ redovisat i sin an

slagsframställning är dock de ekonomiska utsikterna för framtiden nega

tiva. Trots ett intt:rnt åtgärdsprogram heräknas den totala resultatbristen 

med nuvarande förutsättningar för kostnadsansvaret uppgå till 1,7 a 1,8 

miljarder kronor år 1990. 

Enligt min mening är det mot denna bakgrund nödvändigt att alla möjlig

heter att åstadkomma ökade intäkter och minskade kostnader nu prövas 

för att snabbt förbättra resultatet. För det krävs offensiva satsningar och 

radikala åtgärder vilket ställer mycket höga krav på SJ :s anställda. Det går 

dock inte att investera sig ur de allvarliga ekonomiska prnhlem som SJ nu 

har. Jag fäster mot ovanstående bakgrund stor vikt vid det beslut som 

nyligen tagits av SJ:s styrelse att skyndsamt se över både verksamhetens 

inriktning och organisation. Jag förutsätter att åtgärder till följd av detta 

arbete snarast kan vidtas som kan ge positiva effi.:kter på SJ :s ekonomi. 

Vad gäller det förslag SJ fört fram om ändrade förutsättningar för järnvä

gens kostnadsansvar kan jag instiimma i att en strävan bör vara att uppnå 

likartade konkurrensvillkor mellan olika tratikgrenar. Jag är dock inte 

beredd att nu ta ställning till den analys SJ har presenterat. Enligt min 

mening krävs ytterligare underlag för att överväga frågor av denna karak

tär. Detta betyder att jag inte heller är beredd att nu förorda någon 

förändring av järnvägens kostnadsansvar. Jag vill i stället hänvisa till det 

trafikpolitiska utvecklingsarbetet som inletts inom regeringskansliet där 

bl. a. järnvägens kostnadsansvar kommer att ses över. I detta sammanhang 

kommer också att prövas förutsättningarna för att ytterligare höja effekti

viteten och konkurrenskraften inom järnviigstrafiken med hänsyn bl. a. till 

den effektivitetshöjning för den tyngre lastbilstrafiken som blir följden av 

mitt förslag att öka hiirigheten på viignätet. Utgångspunkten är härvid att 

kunna erbjuda näringsliv och trafikanter ett totalt sett sii effektivt och 

rationellt transportsystem som möjligt. 

För att SJ skall kunna utvecklas framgångsrikt krävs som jag tidigare 

niimnt offensiva satsningar. Snabbtågen är en sådan satsning pa framtidens 

persontrafik som är av stor betydelse för SJ :s framtida konkurrenskraft. 
Samtidigt innebär snabbtågen såviil restidsvinster som miljövinster och 

regionalpolitiska fördelar även för de regioner som genom matartra!ik kan 

utnyttja snabbtågstrafiken. Genom att lok och vagnar från snabbtågslin

jerna frigörs och kan sättas in pa övriga linjer uppnäs dessutom en stan

dardförbättring på linjer utanför snabhtågsnätet. 

Snabbtågcn kommer också att ge en positiv effekt pä miljön. Mellan 

Stockholm och Göteborg beräknas omkring 560000 bitresenärer per år 

komma att välja snabbtiiget. Det innebär att cirka 750 bilar per dag försvin

ner från vägarna. Satsningen är också viktig ur industripolitisk synpunkt 

då den ger svensk jiirnviigsindustri möjligheter att exportera tekniken till 

andra länder. För sysselsiittningen innebär den beslutade anskaffningen av 

20 snabbtåg effekter i !lera regioner med syssekittningsproblem. 810 man 

kommer att ges sysselsättning under 5 iir. varav 250 i Uergslagen. 280 i 

Kalmar och 170 i Sbne. 

Det iir av stor betydelse för den svenska industrin att järnvägen kan 

erbjuda välutvecklade och attraktiva fä1jeförbindelser. Utrikestrafiken be-
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döms också representera en mycket stor tillväxtmöjlighet i SJ :s godstrafik. 
Regeringen gav mot denna bakgrund år 1985 SJ i uppdrag att tillsammans 
med dess förvaltningsbolag Swedcarrier dels utreda förutsättningarna för 
att ytterligare utöka kapaciteten på den nya leden Helsingborg- Köpen
hamn, vilken är en del av DanLink, dels utarbeta förslag till en komplette
rande tågfärjeförbindelse. 

SJ har redovisat uppdraget i juni 1986. Enligt utredningens mening är 
DanLink såväl den snabbaste leden till kontinenten som den med den 
högsta frekvensen. Kapaciteten pil färjeförbindelsen kan också ökas be
tydligt. Med hänsyn till de stora investeringar som en sådan utbyggnad för 
med sig ifrågasätts dock detta alternativ som en långsiktig lösning. Utred
ningen har därför studerat möjligheten att inrätta en kompletterande tåg
färjeförbindelse varvid de mest gynnsamma konsekvenserna för svenskt 
näringsliv eftersträvas. Utredningen förordar mot denna bakgrund en för
bindelse mellan Trelleborg-Travemiinde med en kapacitet på I milj. ton 
per år. Enligt utredningens mening finns därutöver underlag för ytterligare 
en led över Göteborg-Fredrikshamn för i första hand gods till och från 
Jylland. 

Enligt min mening har färjeutredningen på ett förtjänstfullt sätt klarlagt 
frågan om tågfärjeförbindelser för att tillgodose industrins behov av effek
tiva och störningsfria kontinentförbindelser. Utredningen bör därför kunna 
tjäna som grund för beslut inom SJ och Swedcarrier för att förbättra 
järnvägsförbindelserna med utlandet. Swedcarrier planerar att inrätta en 
kompletterande förbindelse mellan Trelleborg och Travemiinde så snart 
det är möjligt. Ytterligare färjeförbindelser kommer efter vad jag erfarit att 
öppnas dels mellan Göteborg och Fredrikshamn, dels mellan Malmö och 
Travemiindc. Jag utgår från att om de kommersiella förutsättningarna 
föreligger så kommer också de nämnda kompletterande färjelederna att 
etableras. 

Ytterligare en fråga som är av strategisk betydelse för järnvägens fram
tid är utvecklingen av kombitrafik. Genom ett välutvecklat transport
system med lyftbara påhängsvagnar och växclflak kombineras lastbilens 
och tågets fördelar. För att stimulera kombitrafiken bildades år 1985 före
taget S-Combi. Detta företag ägs av SJ och de största speditörerna och 
åkerierna i landet. Bolagets mål är att till år 1990 transportera 3 milj. ton 
lastbilsgods. Det motsvarar en tredjedel av den långväga lastbilstrafiken 

över 30 mil. 
År 1986 uppgick S-Combis transporter till 1.2 milj. ton. Goda förutsätt

ningar finns för en fortsatt volymtillväxt. En viss del av transporterna 
avser emellertid överflyttning av gods som tidigare transporterats med 
fartyg från framför allt Finland till kontinenten. Jag avser därför att noga 

följa den fortsatta utvecklingen inte minst mot bakgrund av riksdagens 

tidigare uttalande om vikten av förbättrad miljö för att få till stånd en sådan 
överföring av tunga transporter att målet om 3 milj. ton uppnås år 1990. 

För att jiirnvägen skall kunna stärka sin roll på framtidens transport
marknad har vidare forsknings- och utvecklingsverksamheten påjärnvägs
området en viktig uppgift att fylla. SJ har tillsammans med statens väg- och 
trafikinstitut på regeringens uppdrag tagit fram ett program för den framti-
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da forsknings- och utvecklings verksamheten. Jag avser föreslå regeringen 

att behandla denna fråga i en siirskild forskningspolitisk proposition våren 

1987. 

SJ har i sin anslagsframställning tagit upp frågan om en förändring av 

investeringsanslagens tidsmässiga utformning. Med hänvisning till det tra

fikpolitiska utvccklingsarbetet och de överväganden om anslagsfrågor som 

kan bli aktuella inom ramen för detta arbete är jag för närvarande inte 

beredd förorda någon förändring av anslagsrcglerna. 

Slutligen vill jag ta upp frågan om försäljning av staten tillhörig egendom 

för den smalspåriga järnvägen mellan Växjö och Västervik. 

Persontrafiken på järnvägslinjen Växjö- Västervik lades ned den 20 

augusti 1984 och ersattes av en utbyggd busstratik. På sträckan Gunncbo

bruk- K varnagården av den berörda linjen förekom ingen godstrafik. Efter 

framställning från SJ upphävde regeringen genom beslut den 18 april 1985 

koncessionen på denna delsträcka. Vid tiden för beslutet hade diskussio

ner inletts med en intresseförening om hl. a. övertagande av spår och 

rullande; materiel för att utnyttja banan för turisttratik. Med hänvisning 

härtill var regeringens samtidiga medgivande till spårupprivning förknippat 

med vissa tidsfrister. 

I beslut den 15 maj 1986 konstaterade regeringen att diskussionerna om 

överlåtelse av spåret på sträckan Gunncbobruk- K varnagården fortsatt 

också efter den i det tidigare beslutet angivna tidsfristens utgång och att 

planerna på en turistjärnväg konkretiserats genom att ett särskilt bolag 

bildats. Viixjö-Hultsfred-Västervik farnvågsaktiebolag (VHV J). Med 

hänsyn härtill fann regeringen att hinder inte förelii.g mot att SJ överlade 

om överlåtelse av banan pa sträckan till VHVJ eller annan intressent i 
turisttrafik. Den tidigare angivna tidsfristen utsträcktes därför till den 

I oktober 1986. Inom denna tidsfrist har SJ slutit avtal med VHVJ om 

överlåtelse av banan på sträckan Gunnebobruk- Kvarnagårdcn. 

På övriga delsträckor av linjen. nämligen Västcrvik-Gunnebobruk och 

Kvarnagården-Viixjö har godstrafiken numera upphört och transporterna 
flyttats över i kombinerad trafik lastbil-tåg med omlastning vid lämpliga 

terminaler. Med hänvisning härtill har SJ begärt att regeringen upphäver 

koncessionen för de berörda sträckorna och ger SJ tillstånd att riva smal

spåret på sträckorna. Enligt SJ:s framställningar kan hela eller delar av 

spåret på sträckorna komma att bevaras beroende av vilka överenskom

melser som kan träffas med berörda intressenter. Jag har för avsikt att 

föreslå regeringen att bifalla SJ :s begäran. 

SJ har - under förbehåll av att begärda medgivanden om upphävande av 

koncession m. m. meddelas av regeringen - träffat överenskommelser 

med VHVJ om överH11clse av banan iiven på sträckorna Jcnny-Gunnebo

bruk och Kvarnag[irdcn-Sandsbro (Växjö kommuns gräns). SJ och VHV J 

har vidare kommit överens om bl. a. bolagets utnyttjande av smalspåret på 

sträckan Viistervik-Jenny. 

Avtalet mellan SJ och VH V J innefattar överbtclse av all fast egendom 

på sträckan Jcnny-Sandsbro för en köpeskilling av 7.25 milj. kr. En 

förutsättning är att VH V J och Växjö kommun kan träffa överenskommelse 

om hanans utnyttjande på strtickan Sandsbro-Växjö fram till Viixjö sta-

6 Rik.1dai;cn /'J86/87. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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tion. A vtalct har slutits under förbehåll för regeringens medgivandt:, vilket 
i sin tur kräver riksdagens godkännande. 

SJ har träffat avtal med Växjö kommun om överlåtelse av fast t:gendom 
på sträckan Sandsbro- Växjö för t:n köpeskilling av 1.22 milj. kr. Avtalet 
har slutib under förbehåll av regeringens godkännande. Jag har för avsikt 
att föreslå regeringen att avtakt godkänns. 

Överenskommelserna om överlåtelse av den fasta egendomen, vilken 
även innefattar spårmaterielen. har träffats med beaktande av anläggning
arnas marknads värde. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna att statens järnvägar i enlighet med vad jag har 
anfört får försälja viss egendom för turistjärnvägsverksamhet. 

lnfrastrukturinvesteringar 

D 1. Investeringar i järnvägens infrastruktur 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

815220000 

940000000 

760000000 

Reservation 191780000 

Under anslaget finansieras sådana investeringar i fasta anläggningar som 

har en direkt parallell till samhällets väginvesteringar. Investeringar i det 
ersättningsherättigade hannätet förs inte till statskapitalet. Av resterande 
investeringar skall 80t:;{ föras till statsbpitalet och förräntas fullt ut. Av
kastningskravet är dock villkorligt. För vissa investeringar i Stockholmsre
gionen i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan de berör
da intressenterna gäller särskilda förräntningsregler. 

SJ:s anslagsframställning 

SJ begär för budgetåret 1987 /88 ett anslag på 1 I 00 milj. kr. samt en 

investeringsram pt1 1800 milj. kr. för tiden den !juni 1987-31 december 
1988. Härutöver föreslås att vissa investeringar inom Stockholmsområdet 

fortsättningsvis finansieras utanför statsbudgeten genom lån på kapital

marknaden. 
Den planerade fördelningen av investeringarna i infrastrukturen som 

enligt SJ bör finansieras över statsbudgeten fördelar sig på föbandc sätt: 
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Syftet med 
investeringarna 

Reinvesteringar 
Satsningar pa kapacitets

och kvalitetsökning 
Trafiksitkerhct 
Övrigt 

Fördelning I':; l 

65 

19 
7 
9 

100 

Som framgår domineras investeringarna med 65 r;;c. av reinvesteringar. 

dvs. insatser för att vidmakthålla hannätet vid oförändrad standard och 

kapacitet. När man ersätter gamla anläggningar med nya leder dock detta 

ofta till en viss ökning av både standard och kapacitet. Knappt 201~· av 
investeringarna bestär av fristiiende satsningar på kapacitets- och kvali

tctsökning medan 7'1i är renodlade trafiksäkerhetsinvesteringar som auto
matisk taghastighetskontroll (ATCl och viigskydd vid järn vägskorsningar. 
Posten Övrigt innehåller rationaliseringsinvesteringar. miljöåtgärder m. m. 

Fördelningen av de planerade investeringarna efter olika ändamål fram
går av tabellen nedan. 

Planerad medclsförbrukning 1987/88 

Ändamål 

Bangårdar 
Ny- och ombyggnad av jarnvägslinjcr 
Sp;lrstandard 
Broar 
Hus byggnader 
Signalanläggningar 
Vi1gskydd 
Tele 
Anläggningar for förortstrafik 
Tilhiggsinvesteringar i anläggningar för snabbtåg 
Vissa maskiner. inventarier och tjänstefordon 

Summa 

Milj. kr. 

68 
55 

535 
63 
26 
82 
26 
26 
94 
55 
70 

1100 

En betydande del av medclsbehovet avser med nära 50o/c det pågäende 
programmet för spårupprustning. En stor del av SJ:s linjenät har i dag en 
1[1g banstandard till följd av äldre tiders banteknik. Detta innebär bl. a. att 
tjälrörelser, utsliten grusballast. spikbefästning och relativt klena räler 
försvagar spåret sti att det i längden inte med bibehållen trafiksäkerhets

nivå motsvarar kraven pil tillåten tåghastighet och axellast. Sedan 1950-ta

lct har därför banstandarden planmässigt höjts genom tjälisolering, maka

damisering och byte av spår till nya helsvetsade räler. i regel på betongslip
rar. Fr. o. m. år 1987 kommer en ny tyngre räl att inläggas på huvudlinjer 

med mer betydande trafik. Detta medför ökad trafikprestanda. förlängd 

livslängd för riiler och sliprar och minskade underhållskostnader. Därtill 
kommer fördelar med internationell standardisering. Ombyggnadspro
grammet. som avser både affärsbanenätet och delar av det ersättningsbe
rättigad1.: riksnätct, omfattar ca 200 km spår per år. 
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A ven på linjer som inte omfattas av ombyggnadsprogrammct hehöver 

hanstandarden förhlittras p~t grund av förslitning och ofta otillräcklig störs

ta till[ilna axellast. På dessa linjer används reviderade frigjorda räler från 
huvudlinjerna för att förstärka spåret. I viss utstr~ickning kompletteras 

frostskyddet och grushallasten crslitts med makadam. Detta upprustnings
arbete avser ca 90 km spår per ar. 

Till ny- och ombyggnader av j~irnviigslinjer hör investeringar som ökar 

kapaciteten på linjerna och därmed möjliggör ökad hastighet samtidigt som 

förseningsriskcrna minskar. Exempel härpa är främst nya dubbclspår och 

tf1gmötesplatser. Här förekommer ockst1 vissa nya industrispår. 

Fortsatt duhbelspårsutbyggnad på Västkustbanan påbör:iades andra 

halvåret 1986. Arbetet omfattar tre delsträckor, nämligen Brännarp-Ge

tinge, Almedal- Mölndals nedre och Halmstad-Trönninge. Totalkostna

den är beräknad till 255 milj. kr.. varav 20% förs till statskapitalet och skall 

förräntas fullt ut. 

Av stor betydelse är de redan pågående kapacitetsförstärkningarna på 

linjen Ånge- Boden. Denna linje har en omfattande tung godstrafik som 

beräknas öka under de närmaste åren. På linjeavsnittet söder om Vännäs 

har kapacitetstaket redan nåtts i flera avseenden. För att förbättra dagens 

trafikeringsförhållanden och ge större kapacitet för ökande trafik planeras 

en rad åtgärder under den närmaste femårsperioden. Dit hör signaltekniska 

ombyggnader, nya mötesplatser och fortsatt utbyggnad av dubbelspåret 

Ånge- Bräcke. Vidare har en behövlig utbyggnad av eldriftanläggningarna 

påbörjats. 

I Helsingborg har omfattande om- och nybyggnader av terminalanlägg

ningar och anslutningslinjer påböi:jats. En överenskommelse träffades mel

lan SJ och Helsingborgs kommun år 1984. Genom överenskommelsen har 

den för vägtrafiken besvärande godsvagnsdragningen mellan rangerban
gården och färjestationen upphört. 

Investeringarna i broar omfattar främst reinvesteringar. SJ har totalt 

3 230 järnvägsbroar och 220 vägbroar. Många gamla broar har en stålkon

struktion med rostangrepp eller risk för brott och måste därför efter hand 

bytas ut. Behovet av broarbeten beräknas öka fram till år 2000. 
Investeringarna i signalanläggningar omfattar främst fjärrblockering, 

ATC samt investeringar i datorteknik. Fjärrblockering ger ökad linjekapa

citet, högre säkerhet och bättre tågföring. SJ räknar med att större delen av 

järnvägsnätet i framtiden kommer att vara utrustat med fjärrblockering i 

någon form. 

Genom utbyggnaden av ATC ökas trafiksäkerheten avsevärt. ATC jäm

te fjärrblockering, signalställverk. vägskyddsanläggningar och tågradio är 

de viktigaste delarna i SJ:s säkerhetssystem. T.o.m. 1985/86 har samman

lagt ca 5 610 km järnväg utrustats med ATC. Utbyggnaden är klar på större 

delen av affärsbanenätet. Fortsatt utbyggnad pågår nu inom övriga delar 

av riksnätet. 
Till vägskydd hör investeringar som avser förbättrat skydd vid plankors

ningar. Åtgärder. som föranleds av den planerade snabbtågstrafiken, ingår 

dock i ändamålsgruppen Tilläggsinvesteringar i anläggningar för snabbtåg. 

SJ erhåller också särskilda medel över statsbudgeten för att förbättra 

vägskyddet (anslaget 02. ). 
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SJ har beslutat att anskaffa ett särskilt tågradiosystem. Systemet skall Prop. 1986/87: 100 

användas för överföring av säkerhets- och servicemeddelanden mellan Bil. 8 

trafikledning och t~1gpcrsonal samt mellan dessa personalkategorier. Tåg

radiosystemet beräknas vara utbyggt sf1 att det kan tas i drift successivt 
fr.u.m. ;\r 1989. 

investeringarna i förortstrafikens fasta anläggningar berör till stor del 
Stockholmsregionen. En överenskommelse träffades ilr 1983 mellan sta
ten. Stockholms läns landsting (SLL) och SJ om en kraftig utbyggnad av 

kapaciteten i regionen. Bland investeringarna ingår i första hand nya 
dubbelspår. ombyggnad av Stockholms central samt om- och nybyggnader 

av vissa lokaltt1gsstationer. Över infrastrukturanslaget föreslas att fortsätt

ningsvis enbart finansieras den andel som verket har att förränta av dessa 
investeringar. 

För lokaltrafiken inom Göteborgsregionen träffades år 1984 ett avtal 

mellan Göteborgsregionens Lokaltrafik AB (GLJ och SJ om lokaltrafik 

mellan Götehorg och Alingsås. Vissa ombyggnader återstår som planeras 

genomföras under budgetåret 1987/88. 
För trafiken mellan Malmö och Ystad pågår överläggningar om ett 

lfingsiktigt avtal mellan trafikhuvudmannen Malmöhus läns lokaltrafik 

(ML TJ och SJ. Ett interimsavtal för tiden fram till tid tabellsskiftet somma
ren 1987 har tecknats. 

Den planerade snabbtågstrafiken medför merinvesteringar i fasta anlägg

ningar. Tågens högsta hastighet kommer enligt planerna att höjas etappvis 
från nuvarande 130 till 200km/h på vissa delar av nätet. Vissa komplette

ringar av fasta anläggningar, såsom upprustning av kontaktledningen. ökat 
vägskydd och komplettering av signalsäkerhetsanläggningar m. m. är där
för nödvändiga. 

Till investeringarna i infrastrukturen hör vidare anskaffning av vissa 
arbetsmaskiner, arbetsfordon. lokaler m. m. för banavdelningens verksam
het samt utrustning för trafikledning o. d. 

För de investeringar i Stockholmsområdet som SJ enligt 1983 års avtal 
mellan SLL. SJ och staten inte har att förränta föreslås en ny finansierings
form. Med nuvarande ordning finansieras dessa investeringar i huvudsak 
genom SJ:s ordinarie anslag för infrastrukturen. SJ bedömer att om denna 
finansieringsordning bibehålls samtidigt som anslaget för infrastrukturen 
förblir realt sett oförändrat urholkas investeringsmedlen för landets övriga 
järnvägsnät. Omfattande Stockholmsinvcsteringar skulle då genomföras 
på bekostnad av andra angelägna spårinvesteringar i landet. SJ hänvisar i 
sammanhanget bl. a. till de finansieringsförutsättningar som getts i anslut

ning till den träffade överenskommelsen om att kapitalbehovet för Stock
holmsinvesteringarna förutsätts täckas genom särskilda anslag utöver SJ :s 
ordinarie invcsteringsram. 

SJ föreslår mot denna bakgrund att Stockholmsinvesteringarna - för
utom den del som SJ självt skall förränta (dvs. 10% av investeringarna 
exkl. Grödingespåret) - får finansieras utanför statsbudgeten genom att SJ 

tar upp lån genom SJ lnvest AB. Detta bör enligt SJ även gälla andra 
investeringar som grundar sig på avtal mellan SJ och SLL/SL. För den 

ändrade finansieringsformen krävs att SJ Invest AB får ta upp lån genom 85 



penningmarknadsreverser (ccrtifikatJ som efter hand konverteras till obli
gationslån. Vidare erfordras att den statliga kreditgarantin till SJ lnvest AB 
höjs från 600 milj. kr. till 3 miljarder kronor. SJ förutsätter däremot att 
bolagets aktiekapital på 70 milj. kr. inte behöver ökas. 

Till anslagsframsUillningen har SJ på regeringens uppdrag fogat en bilaga 
som belyser investeringshehoven till år 2000 i järn vägsnätets infrastruktur. 
I rapporten konstateras hl. a. att de tidigare nämnda Stockholmsinveste
ringarna under resten av 1980- och början av 1990-talen kommer att få en 
siidan omfattning att de inte kaninprioriteras i nuvarande anslagsram utan 
att investeringsverksamheten för landet i övrigt måste dras ned hetydligt. 
En redovisning har vidare gjorts i rapporten över investeringsbehovet som 
visar att det finns betydande krav på både reinvesteringar och nyinveste
ringar i järnvägens infrastruktur. En rad önskemäl anmäls också om extra 
ordinära nyinvesteringar som varken kan inrymmas inom SJ:s normala 
investeringsanslag eller vars kapitalkostnader kan bäras av SJ mer än 
delvis. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser det angeläget med en förstärkt investeringsnivå i järnvägssyste
met. För att SJ skall kunna leva upp till de järn vägspolitiska målen krävs 
betydande satsningar för att modernisera såväl de fasta anläggningarna 

som den rullande materielen. Redovisningen i det föregående av medelsbe
hovet n~ir det gäller investeringar i infrastrukturen under nästa budgetår 
ger ytterligare belägg för detta. 

Som SJ redovisat i sin anslagsframställning skapar dock nuvarande 
anslagsnivå en ohållbar situation för landets järn vägsnät under resten av 
1980-talet och början av 1990-talct med tanke på de omfattande spårut
hyggnader som skall utföras enligt avtalet mellan SJ, SLL och staten om 
j~irnvägsinvesteringar i Stockholmsområdet. För innevarande budgetår be
räknas sålunda Stockholmsutbyggnaden belasta SJ:s investeringsanslag 
med 230 milj. kr. medan påföljande år ca 500 milj. kr. beräknas tas i 
anspråk med nuvarande anslagsregler. 

Jag anser att de aktuella Stockholmsinvestcringarna är av stor betydelse 
för att såväl pendeltågstrafiken som SJ :s fjärrtågstrafik skall kunna utveck
las vidare. För att järn vägssystemet skall kunna bidra till bl. a. en ökad 
regional balans får dock inte dessa investeringar tränga ut andra angelägna 
insatser i landet. Riksdagen har också i samband med behandlingen av 

investeringarna i Stockholmsområdet framhållit att utbyggnaden inte bör 

ske pt1 bekostnad av andra utbyggnader i landet (prop. 1983/84:54, TU 10, 
rskr. 111 ). Jag förordar därför att SJ:s invcsteringsrcsurser förstärks så att 
investeringarna i Stockholmsområdet kan ske samtidigt som en angelägen 
upprustning och ut veckling av järn vägsnätet i övrigt kan genomföras. 

Den fortsatta finansieringen av Stockholmsinvesteringarna kan ske an
tingen genom ökat anslag över statsbudgeten, eller genom lånefinansie
ring. Lånefinansieringen har den fördelen att den kan anpassas mera 
flexibelt till mcdelsbehovets fördelning tidsmässigt. Med hänsyn till svårig
heten att exakt ange när Stockholmsinvcsteringarna kommer att inträffa 
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och till vilken kostnad är lånefinansiering för detta iindamål särskilt lämp- Prop.1986/87: 100 

lig. Jag förordar därför att Stockholmsinvesteringarna fr. o. m. nästa bud- Bil. 8 
getår får finansieras genom att SJ tar upp lån från riksgiildskontoret. Det 

bör ankomma pti regeringen att ange ramens storlek. För budgetåret 

1987/88 kan lfmebehovet anges till 500 milj. kr. Jag har hiir inräknat den 
andel SJ skall förränta enligt Stockholmsavtalet. Finansieringen bör även 
omfatta sadana investeringar som intt: tidigare kunnat preciseras i Stock

holmsavtalet men som enligt avtal mellan SJ och SLL erfordra~ för den 

beslutade spårutbyggnaden. 
När kapitalbehovet i fortsättningen finansieras genom lån bör statens 

andel av kapitalkostnaderna täckas genom en ny delpost under anslaget 

D2. som svarar mot statens andel av ränta och amorteringar på lånen. 

Ersättningens storlek kan inte preciseras innan lånebehovet och lånevill

koren klarlagts varför medelsbchovct bör kunna justeras genom reglering i 

efterhand. Med hänsyn till gällande planer har preliminärt beräknats en 

ersättning med 8 milj. kr. för ändamålet. 
För övriga järnvägsinvesteringar i infrastrukturen har jag mot denna 

bakgrund och med hänsyn till 1985 års järnviigspolitiska beslut beräknat 

medclsbehovet till 760 milj. kr. under nästa budgctär. Jämfört med den del 
av anslaget för innevarande budgetår som är tillgängligt för investeringar 

utanför Stockholmsområdet innebär detta en real ökning. Beaktas även de 

investeringar i Stockholmsområdet som föreslås finansieras över riks
gäldskontoret innebär mitt förslag en betydande ökning med 320 milj. kr. 

eller ca 35 % jämfört med innevarande års anslag. Därmed kan angelägna 

järnvägsinvesteringar som en fortsatt kapacitetsförstärkning på linjen 
Ånge-Bräcke genomföras. 

I sammanhanget bör också understrykas att insatserna för upprustning 
av infrastrukturen under de närmaste åren kommer att bli större än vad det 
statliga anslaget DI. och lånefinansiering över riksgäldskontoret i sig 
utvisar. I enlighet med den nordiska handlingsplanen för ekonomisk ut
veckling och full sysselsättning fortsätter upprustningen av Västkustbanan 
för sammanlagt 255 milj. kr. Dessa investeringar finansieras i särskild 
ordning över anslaget D4. Jag vill också nämna möjligheten att genom 
sysselsättningsmedel genomföra angelägna investeringar i infrastrukturen. 
Genom att SJ numera byggt upp en reserv med färdigprojekterade investe
ringsobjekt finns en god beredskap att snabbt sätta igång olika järnvägsin
vesteringar. Som ett aktuellt exempel härpå kan nämnas att en utbyggnad 
av en tidigare projekterad tunnel på malmbanan genom Nuolja nyligen 
kunnat påbörjas efter det au länsarbetsnämnden i Norrbottens län beslutat 
bidra med 40 milj. kr. 

Slutligen kan också nämnas den möjlighet som andra intressenter har att 
helt eller delvis bidra till finansiering av investeringar i infrastrukturen. På 
godstrafikområdet kan i detta sammanhang nämnas utbyggnaden under 

senare tid av industrispår till MoDo:s anläggning i Pauliströrn i Jönköpings 

län och till Volvos fabrik i Olofström i Blekinge. Även på persontrafikom
rådet finns exempel på där trafikhuvudmännen för sin lokala och regionala 
tågtrafik tagit ett ekonomiskt ansvar för järnvägsanläggningar hänförliga 
till deras trafik. Som en aktuell utbyggnad som nu diskuteras kan nämnas 87 



en upprustning av järnviigen Malmö-Ystad som är av intresse för såväl SJ 
som för trafikhuvudmannen i Malmöhus län. Genom en samfinansiering av 
olika berörda parter kan alltså angelägna investeringsobjckt komma till 
stånd. 

Vad gäller SJ:s redovisning av invcstcringsbehoven i järnviigsnätets 
infrastruktur fram till år 2000 vill jag nämna att i det trafikpolitiska utveck

lingsarbetet som påbörjats inom kommunikationsdepartementet kommer 
olika långsiktiga järnviigsfr[tgor att tas upp till behandling. l avvaktan på 

dessa övervliganden är jag för närvarande inte beredd att föresla någon 

förändrad inriktning av järnvägsnätets omfattning och gällande standard

mål. Liksom tidigare bör det ocksa ankomma pft SJ att prioritera fördel
ningen av tillgängliga investeringsmedel såväl mellan olika ändamål som 
mellan affärshanenätet och det ersättningsberättigade bannätet i syfte att 
p[1 bästa sätt främja järnvägens fortsatta utveckling. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föres!ar 
riksdagen att 

I. till Im·esteringar i ji"irm·ägens in.fi"astruktur för budgetaret 

1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag på 760000000 kr.. 

2. godkänna vad jag har anfört beträffande finansieringen av in
vesteringar i Stockholmsområdet. 

Affärsrörelsens investeringar 

SJ :s anslagsframställning 

SJ beräknar för affärsrörelsens fasta anläggningar medelsbchovet för 

budgetåret 1987 /88 till 533 milj. kr. Medlen avses användas för att finansi
era sådana fasta anläggningar som saknar motsvarighet i vägsektorns infra

struktur. Dit hör verkstäder. en del gods- och persontrafikterminaler och 
bangårdar, teleanläggningar och investeringar i elanläggningar. Med hän
syn till förutsedd ingående reservation begärs för nästa budgetår ett anslag 
på 490 milj. kr. Ökningen med 19 milj. kr. i förhållande till innevarande 
budgetår motsvarar ett realt oförändrat behov i enlighet med planeringsför

utsättningarna i 1985 års järnvägspolitiska beslut. 
Investeringarnas fördelning på olika ändamål framgår av tabellen nedan. 

Planerad mcdelsförbrukning 1987188 

Ändamål 

Bangårdar 
Husbyggnader 
Bussverkstäder och garage 
Verkstäder 
Tcle 
Eldrift 
Anläggningar for snabbtåg 

Summa 

Milj. kr. 

106 
54 
14 
91 
69 

194 
5 

533 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 8 

88 



lnvestt:ringarna domineras av eldriftanliiggningar som beräknas svara 
för drygt en tredjedel av medelsbehovet. I investeringarna ingar en moder
nisaing och förstärkning av kontaktledningarna för att tillåta högre hastig
heter. öka kapaciteten samt minska störningarna. Detta arbete ingår enligt 
en rullande femilrsplan där ca 300km kontaktledning byggs om per år. 

Vidare planeras en omfattande förstärkning av kraftmatningen på 
sträckan Boden- Hallsberg för att lösa nuvarande prohlem med tidvis 
stora spänningsfall. Effekten i omformarstationerna längs sträckan kom
mer att ökas, bl. a. genom ombyggnad av två omformarstationer. 

På teleområdet ökar SJ :s behov av informationsöverföring inom såväl 
tclefoniområdet som inom områdena dataöverföring och processtyrning. 

Behovet tillgodoses med konventionella kablar. fiberoptiska kablar eller 

radiolänk. På dessa medier läggs sedan olika mfmgkanalsystem. Prov med 
fiberoptiska kablar pågår. 

Förutom i ren processtyrning t. ex. på signalstyrningsteknikens område. 
utvecklas datoriseringen inom SJ sn.ibbt också inom andra områden. 
Bland de arbetsfält där datoriseringen allt mer griper in kan nämnas lok
ledning, tidtabellsplanering, bokning och försäljning av persontrafikbiljet
ter samt styrning av godsvagnsparken. tekniskt konstruktionsarbete och 
teknikupphandling där den totala kostnaden för anskaffning. drift och 
underhf1ll värderas (LCC-metodik). Ett datoriserat system för tåglägesin
formation finns numera på Stockholm C och införs nu successivt i hela 
landet. Genom systemet förbättras bl. a. informationen om tågförseningar 
till allmänheten och internt till SJ:s personal. Nya typer av plattformsskyl
tar. som styrs genom detta system, installeras successivt. 

Fjärrblockering. högre tåghastigheter och ökad trafik medför att den 
manuella kontrollen av tågen i ökad utsträckning ersätts av kontroll med 
tekniska hjälpmedel. Dessa har stor betydelse för säkerheten. Därför fort
sätter utbyggnaden av varmgångsdetektorer och tjuvbromsdetektorer vid 
spåret. I slutet av 1986/87 kommer 146 sådana detektorer att vara i drift. 

När det gäller investeringar i verkstäder läggs huvudverkstaden i Göte
borg ned i rationaliseringssyfte. I samband därmed kommer andra gods
vagnsverkstäder att rustas upp. Programmet omfattar huvudverkstaden i 
Östersund samt verkstäder i bl. a. Göteborg och Gävle-Dalaområdet. 

SJ rustar efter hand upp sina rangerbangårdar. Moderna spiralbromsan
läggningar eller motsvarande installeras i vissa fall. Arbetet rationaliseras 
och blir mindre riskfyllt för personalen. Godsskadorna minskas. Ranger
bangården i Älvsjö och i Borlänge upprustas 1986/87-1987/88. Därefter 
följer senare under 1980-talet Norrköping och Tomteboda. 

För närvarande pågår ombyggnad av Hagalunds bangård. Arbetena 
beräknas pågå t.o.m. 1987/88. I Malmö kommer en ny vagntvättanlägg
ning att färdigställas 1986/87. I Göteborg pågår t.o.m. år 1987 uppförande 
av ny skötselhall för personvagnar. 

Sedan avtal träffats mellan SJ. Stockholms kommun. SL och ett privat 
konsortium. uppförs Yasaterminalen varvid norra delen av centralstations
området i Stockholm överdäckas med bussterminal och kontorsbyggnad. 
Anpassningsverksamheten inom centralstationsområdet finansieras i hu
vudsak inom ramen för dessa avtal. 

Prop. 1986/87: 100 
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för investeringar i rullande materiel som lok. motorvagnar, person- och 
godsvagnar. fordon m. m. sker finansiering dels genom SJ :s egna avskriv
ningsmedcl, dels genom att SJ lånar erforderliga medel i riksgäldskontoret 
pli marknadsmiissiga villkor. Detta innebär att räntan för denna typ av 
investeringar iir ovillkorlig. För innevarande budgetår har regeringen an
gett en ram på 640 milj. kr. för investeringarna i rullande materiel. 

För budgetfaet 1987/88 räknar SJ med en medelsförbrukning på 950 milj. 
kr. SJ hcmstaller att dessa investeringar får finansieras utan nfigon rambe
gränsning av statsmakterna. De krav på utbetalningar från SJ av räntor och 
amorteringar som lanefinansieringen innebär gör enligt SJ :s mening att den 
nuvarande ramregleringen är obehövlig. 

Den planerade fördelningen av investeringarna i rullande materiel på 
olika ändam{il framgår av tabellen nedan. 

Planerad medelsförbrukning 19!:17/88 

Ändam;il 

Lok 
Person- och motorvagnar 
(iodsvagnar 
Maskiner och inventarier 

Summa 

Milj. kr. 

145 
640 

75 
90 

950 

Sedan pågående leveranser av loket Rc6 slutförts år 1988 har SJ 356 
Rc-lok. Nu aktuella bedömningar pekar på att ytterligare ellok behöver 
anskaffas in på 1990-talet. I samband härmed undersöker SJ om det är 
ekonomiskt att gå över till asynkronmotordrivna lok. Asynkrontekniken 
ger bl. a. lägre motorunderhåll. återmatning av energi och mindre påfrest
ning på kraftförsörjningsanläggningarna. 

De pågående leveranserna av diesellok T44 slutförs våren 1987. Någon 
ytterligare beställning planeras för närvarande inte. Däremot kan beställ
ningar av diesellok för växlings- och lättare tågtjänst bli aktuella senare 
under 1980-talet. 

Programmet för ombyggnad och modernisering av äldre lok och lokomo
torer planeras fä ökad omfattning de närmaste åren. Den äldsta serien 
Rc-lok moderniseras med bör:_ian 1987/88. Vidare kan det bli aktuellt att i 
viss utsträckning bygga om Rc-lok för att höja hastigheten till 160 km/tim. 

För att få fler resenärer och förbättra lönsamheten har SJ beslutat satsa 
på snabbtåg som förkortar restiden på de aktuella linjerna med 20- 30%. 

Tekniken bygger på att vagnskorgarna lutas i kurvorna, varvid hastigheten 
kan ökas jämfört med konventionella tåg på SJ:s kurvrikajärnvägsnät. En 
beställning har gjorts på 20 snabbtågssätt för linjen Stockholm-Göteborg 

som avses sättas in i trafik åren 1990- 1993. Inriktningen är därefter att 

ytterligare 26 snabbtågssätt skall sättas in mellan Stockholm och Malmö 
successivt under åren 1993-1996. Med hänsyn till de delbetalningar som 
skall göras ingår snabbtågen som en tung post i de samlade investeringarna 
i rullande materiel. 

I sammanhanget kan nämnas att i snabbtågsinvesteringen ingår som 
förutsättning en satsning på olika säkerhetshöjande åtgärder. Automatiska 
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signalsystem och automatisk hastighetsövervakning kommer diirmed att 

införas. Insatserna för spårkontroll och sp[1rjustering kommer att ökas 

väsentligt och för plankorsningar kommer säkerheten att kraftigt förstär
kas. Farliga trafikövergångar kommer att byggas bort genom planskilda 

korsningar och helbommar. Korsningar kommer ocks[i att förses med 
s:irskilda detektorer för att varna tf1get för eventuella hinder. Snabbtiigens 
front är vidare utformad sii att inget föremål kan hamna under loket. 

För persontrafiken har under år J 986 si utlevererats en beställning av ett 

30-tal nya liggvagnar och 35 nya sitt vagnar. Sitt vagnarna har satts in p[1 

Jnter-City-linjerna. Dessa nya sitt vagnar iir hl. a. inredda med familjekupc. 

informationsdisk. pausrum och expressgodsutrymmc och ett salongs

utrymme diir rullstolsplats finns. Ytterligare 40 nya sitt vagnar har beställts 

för leverans under år 1987. I sammanhanget kan nämnas att AB Trafikres

tauranger beställt 15 restaurangvagnar. 
Fram till år 1992 beräknas SJ slopa ca 300 äldre sitt- och sovvagnar. Av 

den kvarvarande gamla vagnparken planeras ca 800 vagnar moderniseras 
under de närmaste 6-7 åren. Moderniseringen kommer att omfatta ny 
toalettinredning. nya gaveldörrar. högtalarutrustning. belysning. textilier 

m. m. Ombyggnadsarbetet är kopplat till programmet för asbestsanering 

och regeringens fitgärdsprogram för Kockums år 1986. 
För godstrafiken har. inom ramen för ett avtal mellan SJ och ASEA om 

övertagande av AB AGEVE. SJ beställt 400 vagnar för kombitrafik och 

containertransporter. För nästa budgetår planeras en beställning av ytterli

gare 200 vagnar med helt öppningsbara sidor <Hbis-vagnar). SJ avser 
vidare att använda 20 milj. kr. för att bygga om godsvagnar till olika 

kunders behov. Hit hör bl. a. ombyggnad av vagnar för rundvirkestrans
porter och komplettering av vissa vagnars utrustning med godsskyddsväg
gar m. m. för att höja transportkvaliteten. 

För förortstrafik har SJ hittills anskaffat 31 motorvagns sätt (X 10). varav 
2 finansieras genom SJ Invest AB. Aktuella leveranser av lokaltågssätt 

finansieras primärt av berörda trafikhuvudmän. För trafiken i Skåne och i 
Göteborgsomrädet har sålunda sammanlagt 14 vagnssätt levererats. Ytter
ligare 17 vagnssätt har vidare beställts för trafiken i Stockholmsområdet 
med slutlevcrans under oktober 1987. 

Fr. o. m. budgetåret 1984/85 svarar dotterbolaget SJ Invest AB för finan
sieringen av SJ:s bussar. SJ:s busspark omfattade ca 1700 fordon år 1985. 
Budgetåret 1986/87 anskaffas genom SJ Invest AB bussar för ca 80 milj. kr. 
SJ lnvest AB finansierar vidare vissa investeringar i buss verkstäder m. m. 
samt anskaffning av maskiner och inventarier för busstrafikens behov. På 

motsvarande sätt finansierar bolaget i vissa fall motorvagnar och annan 
spårbunden rullande materiel liksom anläggningar och inventarier avsedda 

för trafik enligt avtal med trafikhuvudmännen. SJ lnvest AB svarar också 
för viss leasing av godsvagnsmateriel. motsvarande ett anskaffningsvärde 

på högst 20 milj. kr. under innevarande år. Under innevarande budgetår 

sker också genom EUROFIMA leasing av godsvagnar motsvarande -
inklusive ovannämnda leasing av godsvagnsmateriel - ett anskaffnings
värde på 70 milj. kr. 

SJ hegär i sin anslagsframställning för nästa budgetår att få träffa finan-
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sicringsavtal och li\ngtidsförhyra rullande materiel motsvarande ett sam
manlagt anskaffningsvärde på 105 milj. kr .. dvs. samma helopp som för 
innevarande budgetår men uppräknat för att avse en 18-månadersperiod. 

Slutligen begärs att SJ Invest AB i fortsättningen utan rambegränsning 
far möjlighet att anskaffa godsvagnar som hyrs ut till SJ :s godskunder för 
privat vagnsanvändning. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar med hänvisning till redovisningen i det föregående SJ:s bedöm
ning av investeringsbehovet för investeringar i trafikrörelsens fasta an

läRRllingar under budgetaret 1987/88. Det är väsentligt för trafikrörelsens 
fortsatta utveckling att investeringarna för att modernisera verkstäder, 
person- och godstrafikterminaler, bangårdar, teleanläggningar, elanlägg
ningar m. m. ligger på en hög nivå. 

När det gäller finansieringen av trafikrörelsens investeringar i rullande 
materiel. fordon m. m. har SJ sedan 1985 års järn vägspolitiska beslut 
möjlighet till upplåning i riksgäldskontoret på marknadsmässiga villkor. 
Erfarenheterna av finansieringsformen är goda. Riksgäldskontoret kan 
erbjuda både löpande och långfristiga krediter vilket innebär att SJ kan 
erhålla ett konkurrenskraftigt alternativ till finansiering på den allmänna 
kreditmarknaden. Med finansieringsformen kan också SJ använda avskriv
ningsmedel och försäljningsinkomster för finansiering av nya objekt. 

Jag anser att denna finansieringsform fortsättningsvis bör gälla också för 
rörelsens fasta anläggningar. Därmed kan de ekonomiska villkoren för 
affärsdelen inom SJ ytterligare anpassas till vad som gäller inom transport
branschen i övrigt. Genom upplåning i riksgäldskontoret förstärks också 
resultatkravet på SJ. 

Dt:t bör ankomma på regeringen att ange en ram för de investeringar som 
får finansieras genom upplåning i riksgäldskontoret. I enlighet med de 
planeringsförutsättningar som SJ fått genom 1985 års järnvägspolitiska 
beslut har jag, utöver kvarstående medel från föregående budgetår, beräk
nat ramen för nästa budgetår till 490 milj. kr. för affärsrörelsens fasta 
anläggningar. Därmed kan investeringsnivån bibehållas på realt sett oför
ändrad nivå. 

Behovet av nyanskaffning och modernisering av rullande materiel är 
som framgått högst betydande. På persontrafiksidan krävs med hänsyn till 
vagnparkens nuvarande ålderssammansättning en fortsatt successiv an
skaffning av nya sittvagnar. Den beslutade satsningen på snabbtåg innebär 

vidare en omfattande nyanskaffning. Det föreligger även ett betydande 

behov av ombyggnad av äldre personvagnar. Genom det ombyggnadsar
bete som kommer att äga rum vid Kockums AB enligt regeringens åtgärds

program kan också SJ :s personvagnspark moderniseras i snabbare takt 
vilket stärker järnviigens konkurrenskraft. Vidare kan tiden för asbestsa

neringen av personvagnarna förkortas. 
På godstrafiksidan satsar SJ för närvarande i första hand på att åstad

komma en effektivare användning av den befintliga vagnparken. Även nya 
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vagnar, bl.a. för kombitrafik, kommer dock att behöva inköpas. Härtill Prop.1986/87: 100 

kommer ett omfattande ombyggnadsprogram för äldre godsvagnar. Bil. 8 

Sammantaget innebär detta att jag inte har nftgra erinringar mot SJ:s 

bedömning av mcdclshchovet för 1987/88. dvs. 950 milj. kr. vilket svarar 

mot ett beräknat preliminärt rnncbehov i riksglildskontoret på 628 milj. kr. 

Enligt min mening hör regeringen faststiilla ramen för investeringsomfatt

ningen till 950 milj. kr. Det faktum att det tidigare villkorliga räntekravet 

för denna typ av investeringar ersatts med ett ovillkorligt räntekrav inne

bär ett ökat tryck pii SJ att noggrant pröva lönsamheten i de beställningar 

som kan ske inom faststillld ram. 

När det gäller finansieringsavtal med EUROFIMA och leasing av gods

vagnar via SJ Invcst AB kan jag ocksft ansluta mig till SJ:s uppfattning om 

det totala linansieringsbehovet. Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört 

om den tidsmässiga regleringen av SJ:s investeringar har jag dock riiknat 

om investeringsutrymmet till att avse budgetåret 1987/88. Detta innebiir att 

ramen bör bibehållas oföriindrad, dvs. 70 milj. kr. 

Erfarenheterna av verksamheten i SJ lnvest A 8 är positiva. Bl. a. har 

den nya finansicringsformen bidragit till ett ökat affärsmässigt agerande 

inom SJ:s busstrafikdivision. Graden av självfinansiering i SJ lnvests 

verksamhet har successivt ökat vilket bl. a. innebär att den statliga kredit

garantin på 600 milj. kr. hittills endast behövt utnyttjas i begränsad omfatt

ning (ca 300 milj. kr. den I december 1986). 

När det gäller godsvagnar visar utvecklingen att en ökad privatvagnsan

vändning stärker godskundcrnas intresse för järnvägstransportcr. Jag an

ser att det är angeliigct att SJ genom SJ lnvest AB kan få ökade möjligheter 

att stimulera en sådan utveckling. Jag tillstyrker därför förslaget om privat

vagnsuthyrning men anser att finansieringen bör ske inom en ram. som i 

likhet med vad som redan gäller för inköp av rullande materiel. bör fast

ställas av regeringen. För nästa budgetår har jag beräknat ramen för 

anskaffning av godsvagnar som hyrs ut till SJ:s godskunder för privat

vagnsanvändning till högst 30 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört beträffande finansiering av investering

ar i trafikrörelsens fasta anläggningar, 

2. godkänna vad jag har anfört beträffande finansiering av visst 

rullande materiel. 
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D 2. Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa 
tjänster 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1467100000 
1366000000 
1364000000 

Reservation 19296000 

Från anslaget betalas ersättning till SJ för sftdana tjänster som är önsk
värda frtm samhälbekonomiska utgångspunkter men som inte är företags
ekonomiskt motiverade för SJ som affärsverk. 

SJ :s anslagsframställning 

SJ har i sin anslagsframställning begärt ersättning över anslaget med sam
manlagt 1491 milj. kr. Av detta belopp avser merparten - 1325 milj. kr. -
ersättning för driften av olönsamm<i järnvägslinjcr. Vidare ingår i beloppet 
tO milj. kr. för förstärkt underhåll på bandelar som inte tillhör riksnätet. 70 
milj. kr. för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järn vägskorsningar. 42 
milj. kr. för vissa andra kostnader vid järnvägskorsningar. 26 milj. kr. för 
fortsatta rabattåtgärder i persontrafiken, JO milj. kr. för vissa kapitalkost
nader för spårutbyggnadcr på Västkustbanan samt 8 milj. kr. för vissa 
kapitalkostnader för investeringar i fasta anläggningar inom SL-områdct. 
SJ har vidare i anslagsframställningcn begärt 30 milj. kr. som ersättning för 
projektering av vissa investeringsobjekt för sysselsättnings skapande åtgär
der. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Den ersättning SJ får för dr((ten ai· trafiksvaga hwuziitet är regionalpoli
tiskt betingad. Enligt de riktlinjer som gäller skall ersättningen ha som 
utgång~punkt den senast fastställda ersättningsnivån. För att beloppet rätt 
skall avspegla de merkostnader SJ har för att driva trafiken skall vidare 
hänsyn tas till inträffade och förväntade ändringar i kostnader och intäkter 
somt. ex. förändringar i trafiken och i taxenivån. 

För persontrafiken på de riksnätsbanor som ingår i det ersättningsberät
tigade bannätet har SJ i enlighet med det järn vägspolitiska beslutet år 1985 
lämnat ett förslag för det inteITegionala tågutbudet under den tågplan som 
skall gällajuni 1987-maj 1988. Förslaget innebär på några linjer en utökad 
tågtrafik och försök med utvecklingstrafik men samtidigt en rad neddrag

ningar och ersättning av tågförbindelser med busstrafik. Förslaget innefat

tar ett krav på ökad driftersättning med 10 milj. kr. 

Enligt min mening är det angeläget att pröva möjligheterna att utöka 
tågtrafiken liksom att ersätta eller komplettera vissa jlirnvägsförbindelscr 
med busstralik, allt i syfte att förb:ittra kollektivtrafiken och ta till vara 
båda trafikmedlens fördelar. Jag anser dock att det behövs ytterligare 
överviiganden och beslutsunderlag om regionalpolitiska och miljömässiga 
konsekvenser vid avvägningar mellan tåg och buss för att fa kunskap om 
hur kollektivtrafiken blist kan förbättras. I det tidigare nämnda trafikpoli-
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tiska utvecklingsarbetet kommer dä1for denna fråga att särskilt belysas. I 

avvaktan på detta arbete har regeringen genom beslut den 9 oktober 1986 

föreskrivit att SJ i stort skall bibehålla nuvarande interregionala trafikut

bud. Jag har mot denna bakgrund inte beräknat mlgot behov av särskilda 
medel för ändamålet. 

Vid beräkningen av driftersättningen har däremot viss hänsyn tagits till 

en förutsatt nedtrappning av SJ:s gemensamma kostnader bl. a. för linjeor

ganisationen till följd av de förändringar som skett i järnvägsnätets och 

trafikens omfattning under senare år. Jag har vidare beaktat att kostnadsni

vån i tågtrafiken bör kunna nedbringas genom sedvanlig rationalisering. 
Jag har mot denna bakgrund beriiknat medelsbehovet till 1278 milj. kr. 

Vad gäller SJ:s bedömning av ersättningsbehovet för förstärkt underhåll 

pä bandclar 11tan(iir riksnätet och för 1•issa Öl'riga kostnader l'id järn1·iigs

korsningar har jag inga erinringar. Jag förordar därför att för dessa ända

mål anvisas 10 milj. kr. resp. 42 milj. kr. 
Den ersättning SJ får för tra.f/ksiikerhct.1frän~jande åtgärder betingas 

huvu~sakligen av vägtrafikens siikerhetskrav. Bidraget avser såväl väg
skyddsanläggningar, exempelvis ljus- och ljudsignaler och bommar, som 

andra åtgärder, t. ex. slopande av vägar, ersättnings vägar, plan-. profil

och siktförbättringar m. m. SJ har för nästa budgetår begärt en ökning av 

anslaget från 25 milj. kr. till totalt 70 milj. kr. för att därmed kunna forcera 
säkerhetsarbetet. 

Jag delar SJ: s bedömning att det är angeläget att påskynda arbetet med 

att förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar. Jag vill dock understryka 
att SJ med egna medel i betydande utsträckning bidrar till en bättre 
säkerhet vid plankorsningar. Den totala resursinsatsen vid SJ under inne
varande budgetår beräknas till ca 60 milj. kr. Jag vill också erinra om de 
säkerhetshöjande åtgärder som kommer att genomföras innan SJ :s snabb

tåg tas i trafik. Insatserna för att öka säkerheten vidjärnvägskorsningar är 
alltså betydligt större än vad det statliga bidragets storlek i sig visar. Enligt 
föregående års budgetproposition har även en nivåhöjning skett av ersätt
ningen med I 0 milj. kr. Jag beräknar mot denna bakgrund en ersättning 
med 26 milj. kr. för ändamålet. Jag vill i detta sammanhang nämna att SJ i 
sin anslagsframställning tagit upp frågan om lagstiftning i syfte att ge 
järnvägen ökade möjligheter att ta mark i anspråk när det behövs för att 
minska antalet plankorsningar. Frågan bereds för närvarande inom kom
munikationsdepartemcntet. 

Den ersättning som SJ för för att lämna kommersiellt icke moti1·erade 

rabatter har successivt avvecklats. För närvarande anvisas över sjätte 
huvudtiteln endast bidrag för att tillhandahålla pensionärsrabatter. Där

med har ett närmande kunnat göras till den situation som gäller för SJ:s 
konkurrenter. E1farenheterna av SJ:s pris- och rabattpolitik visar ocksa att 

även järnvägen utan siirskild ekonomisk ersättning kan erbjuda en pris

och rabattpolitik som förenar önskemälet om att sprida resandet över 
veckans olika dagar med en anpassning av prisnivån för olika resandegrup
per i samhället. 

Jag bedömer att denna anpassning nu bör kunna ske fullt ut. SJ har 

självfallet. i likhet med vad som redan gäller för inrikesflyget och för den 
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långväga busstra!ikcn. möjligheter att kunna erhjuda även pensionärerna 

rabatter utan krav p{i s~irskild ersät1.ning av statsmakterna . .lag vill vidare i 

sammanhanget hänvisa till 198.'i år~ järnvägspolitiska beslut där en fortlö

pande minskning förutsattes ske av statliga bidrag till SJ:s olika rabatter

bjudanden. Jag förutsätter mot denna bakgrund att SJ ser över sitt taxe

system så att hehovet av särskild ersättning kan slopas för nästa budgetår. 

Detta hetyder att _jag avstyrker SJ:s medelsberäkning på 26 milj. kr. för 
ändamålet. 

Med den ändrade finansieringen som beslutats för investeringarna på 

Viistkusthanan enligt den nordiska handlingsplanen för full sysselsättning 

och ekonomisk utveckling bortfaller behovet att ge ersättning till SJ med 

10 milj. kr. för att täcka viss del av kapitalkostnaderna. Jag återkommer 

senare under anslaget D4. till finansieringen av dessa investeringar. Med 

mitt ställningstagande som jag tidigare redovisat att fortsättningsvis finan

siera investeringarna i Stockho/msomrtldet enligt avtalet mellan SJ, Stock

holms liins landsting och staten genom lån i riksgäldskontorct har jag 

beräknat en ersättning till SJ för statens andel av kapitalk~stnadcr med 8 

milj. kr. 

SJ :s förslag slutligen om särskild er.rättning för tiickande m· vissa pro

jckterin~skostnader har som hakgrund 1985 års järnvägspolitiska beslut 

enligt vilket SJ skall planera för svsselsättningsskapande investeringar 

motsvarande 20% av de totala investeringarna i fasta anläggningar. Jag har 

förståelse för att den projekteringsreserv som SJ därmed tvingas bygga 

upp kan innebära vissa merkostnader som saknar motsvarighet hos kon

kurrerande transportmedel. Med hänsyn till al! bl. a. SJ:s kostnadsansvar 

kommer att övervägas inför ett trafikpolitiskt beslut år 1988 är jag för 

n~rvarande inte beredd att förorda någon särskild driftersättning för ända

målet. 
Det sammanlagda medelsbchove·t för ersättning uppgår därmed till 

I 364,0 milj. kr. som också framgår av nedanstående sammanställning. 

Ändamål Anvisat Beräkning 1987/88 
1986/87 

SJ Före-
dragandcn 

Drift av det ersättnings-
berättigade bannätet 1262.0 l 325.0 1278,0 

Förstärkt banundcrhåll utanför 
riksniitet 10,0 10,0 10,0 

Bibehallandc av vissa 
olönsamma stationer 1.0 

Trafiksäkcrhetsfrämiandc i1t-
giirder vid järn vägskorsningar 25,0 70.0 26,0 

Viss;i övriga kostnader vid 
j:irn viigskorsningar 40.0 42.0 42.0 

Fortsatta rahattåtgärdcr i 
persontrafik på järnväg 25.0 26.0 

Ersättning for vissa kapital-
kostnader 3.0 18.0 8.0 

Projektering av sy~selsätt-
ningsinvesteringar 30.0 

l 36<.,0 1521,0 1364,0 
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Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Ersiitt11i11g till srarc11sjdrn1·ligarför kåp ai· 1·issa (/änster för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag p~1 I 364000000 kr. 

D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

' Utbrutet anslag 

12864000 

14900000 

14900000 1 

Reservation 4281000 

Från anslaget hetalas investeringar vad gäller försö1jningshercdskapen 

inom totalförsvarets civila del. SJ har beräknat anslagsbehovet för budget

året 1987 /88 till 28 milj. kr.. en ökning i förhållande till innevarande 

budgetår med 13, I milj. kr. 

Chefen for försvarsdepartementet har för avsikt att våren 1987 förelägga 

regeringen förslag till ett nytt försvarspolitiskt beslut. I avvaktan härpå 

föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till För.n•arsim·es

teringar l'id statens järnväuar för budgetåret 1987/88 beräkna ett 

reservationsanslag på 14900000 kr. 

D 4. Särskilda investeringar vid statens järnvägar 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

45000000 1 

100000000 

1 Proposition 1986/87:25 bil. 2 

Frfrn anslaget betalas investeringar enligt den nordiska handlingsplanen 

för ekonomisk utveckling och full sysselsättning på Västkustbanan. Duh

belspår kommer enligt planen att anläggas under perioden 1986/87-

1989/90 på tre delstriickor. nämligen Brännarp-Getinge, Almedal- Möln

dals nedre och Halmstad- Trönninge. Investeringarna beräknas totalt kos
ta 255 milj. kr. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 1986 års budgetproposition 

avsågs des$a investeringar finansieras med medel från den nordiska inves-

7 Rik.l'dagen 1986/87. I sam!. l\/r 100. BilaRa 8 
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teringsbanken. Som jag redogjort för i proposition 1986/87: 25 är det dock 
nu lämpligare att finansiera investeringarna över statsbudgeten. Medelsbe
hovet under budgetåret 1987 /88 kan beräknas till IOO miU. kr. Av beloppet 
skall SJ förränta 20!:'<:·. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda im·estcringar 1·id statemjiirm·iigar för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag på 100000000 kr. 
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E. Sjöfart 

Den hårda konkurrenssituation som råder inom världssjöfarten förorsakas 

av en betydande överkapacitet på tonnage friimst beroende pä den avta
gande tillväxten i världshandcln och varvskrisen i världen med överpro

duktion av fartyg. Detta har medfört att de fartyg som har de lägsta 

kostnaderna - dvs. fartyg unders. k. bckv~imlighetstlagg - alltmer domi
nerar viirldssjöfarten pii bekostnad av de traditionella sjöfartsnationerna. 

Konkurrenssituationen har skärpts bl. a. genom att m[inga industriländer 

aktivt har börjat stödja sin sjiifartsnäring i konkurrensen med handelstlot

torna under lågkostnadstlagg. 
Sverige har haft betydande svårigheter att hävda sig i denna konkurrens 

och den svenska handelsflottan har under det senaste årtiondet stadigt 

minskat. År 1975 bestod handelsflottan I fartyg med en bruttodräktighet om 
minst 100) av 616 fartyg med en sammanlagd bruttodräktighet om 7.72 milj. 
Antalet ombordanställda uppgick till ca 24000. Den I juli 1986 uppgiir 

antalet fartyg till 438 med en total bruttodräktighet om 2,3 milj. medan 

antalet ombordanställda har minskat till ca 10000. 
Det internationellt sett höga svenska kostnadsläget har för det större 

tank- och bulktonnaget inneburit betydande konkurrenssvårighl!ter och i 

dag finns endast ett fåtal tank- och bulkfartyg kvar under svensk flagg. 
Svenska rederier opererar dock ett stort antal inchartrade fartyg och äger 

ett antal fartyg under utländsk flagg. Den svenska Jlagglagen har haft som 

utgångspunkt att ge samhället ett visst inflytande över utflaggningen och 

de direkta försäljningarna. Flagglagen infördes under slutet av 1970-talet 

och giltighetstiden för lagen har nyligen förlängts. 

För närsjöfartsflottan har konkurrenssituationen medfört lönsamhets
och likviditetsproblem. som fått till följd att förnyelsen av tonnaget försvå
rats och en stor del av fartygen i närsjöfart är föråldrade. När det gälkr 
färjetrafiken har Sverige tappat marknadsandelar. framför allt till nordiska 

konkurrenter. 
Utvecklingen inom linjesjöfarten karakteriseras av en snabb teknisk 

utveckling från konventionell lasthantering av slyckcgods till cnhetslaster, 
samtidigt som fartygen blivit allt större. Detta har innehurit en dramatisk 
produktivitetsökning och diirmed en överkapacitet i tonnage och en för
sämrad situation för dl! kvarvarande svenska linjerederierna. 

Det temporära rederistöd som riksdagen beslutade om våren 1982 har 
haft begränsad effekt och endast bidragit till att bromsa upp minskningen 
av handelsllottan. Allt tyder i dag på att nedgången kommer att fortsätta. 

Den svenska handelsflottans situation är för närvarande föremål för 
utvärdering inom regeringskansliet. När detta arbete är avslutat. avser 

regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga. I beredningsarbetet 
har bl. a. frftgan om ett utökat samarbete mellan de nordiska linjerederier
na aktualiserats. Jag har för avsikt att ta initiativ till överläggningar med 

mina nordiska kollegor för att undersöka vilka möjligheter som finns att 

underlätta samarbetet mellan de nordiska rederierna, för att därigenom 
stärka deras konkurrenskraft. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 8 

99 



Sjöfarts verket 

Sjöfartsvcrkets huvuduppgifter är att skapa sådana betingelser för sjöfar
ten i svenska farvatten att den kan bedrivas under säkra och effektiva 
former samt att verka för säkerheten ombord på svenska fartyg oberoende 
av farvatten. Verksamheten skall bedrivas med huvudsaklig inriktning på 
handclssjöfarten. 

Sjöfartsverkets verksamhet kan hänföras till två huvudprogram. nämli

gen Farledsverksamhet och Fartygsverksamhet. Som ekonomiskt mål gäl
ler för båda programmen kravet på full kostnadstäckning, vilket innebär att 

intäkterna skall täcka samtliga kostnader. inkl. avskrivningar, och därut
över lämna en av statsmakterna fastställd avkastning. 

De förslag till förändringar av sjöfarts verkets finansiering m. m. som jag 
avser att lämna i det följande innebär att sjöfartsverket den I juli 1987 

övergår till affärsvcrksformen. 

Sjöfartsverkel~ anslagsframställning 

Riksdagens beslut med anledning av föregående års budgetproposition 
angående principerna för sjöfartsvcrkets betalningsansvar och finansiering 

innebar att ytterligare steg togs mot en renodling av verkets marknads- och 

affärsmässiga inriktning. Beslutet innebar bl. a. att sjöfarts verket fick möj

lighet att finansiera sina investeringar utanför statsbudgeten. I detta sam

manhang konstaterades att finansiering via upplåning väckte vissa frågor 

om eget kapital och lämplig soliditet för verket. En övergång från driftan
slag över statsbudgeten till ett system med direkt finansiering via 1000 kr. 
anslag borde övervägas liksom en övergång till affärsverksformen. 

Denna markering av verkets affärsmässiga ställning har sjöfartsverket 
tagit fasta på i årets anslagsframställning och det förslag till finansiering 
m. m. som verket lägger fram följer i princip en affärsvcrksmodell. 

Föredragandens överväganden 

Bakgrund 

Sjöfartsverkets verksamhet bedriv~; i dag med i princip full kostnadstäck
ning. Sjöfartsverket svarar för att verksamheten fo11löpande anpassas till 

trafikanternas servicebehov och betalningsförmåga. 
I föregående års budgetproposition föreslogs en rad förändringar av 

sjöfartsvcrkcts bctalningsansvar och finansieringsform som godkändes av 

riksdagen. Från och med budgetåret 1986/87 fick sjöfartsverket övergå från 

avskrivningar på återanskaffnings värde till att göra avskrivningar på histo

riska anskaffningsvllrden. Detta motiverades av en strävan att anpassa de 

ekonomiska förutsättningarna för sjöfartsverket till de som g~iller för övri

ga trafikverk och innebar en kostnadsavlastning för sjöfarten på ca 57 milj. 

kr. Vidare beslutades att den huvudsakligen regionalpolitiskt motiverade 
ersättningen till Trollhiitte kanalverk och Vänerns scglationsstyrclse skulle 

överta~ av staten. Samtidigt fördes kapacitetskostnaderna for den statliga 
isbrytningen in under handelssjöfartcns kostnadsansvar. medan staten 
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även fortsättningsvis skulle svara for bränslek~>.?,tnaderna. Sjöfartsverket 
fick samtidigt möjlighet att anskaffa en ny isbi~};iare i ett statsfinansiellt 

kärvt läge. Vidare innebar riksdagens beslut att verket från och med 
innevarande budgetår finansierar sina investeringar genom marknadsmäs
sig upplfrning i riksgäldskontoret. 

Sammantaget innebär de beslutade förändringarna av sjiifartsverkets 
hetalningsansvar och finansieringsform en ytterligare markering av verkets 
affärsmässiga ställning. 

Den alltmer affärsmässiga inriktningen av verksamheten har dock inte 

åtföljts av en anpassning av anslagskonstruktinnen. I dag redovisas verk

samheten på anslag över statsbudgeten. Intäkterna i verksamheten redovi

sas dels genom avräkning under anslagen. dels mot inkomsttitlar på stats

budgeten. 
Nuvarande an slagskonstruktion medför därmed att verksamhetens om

fattning inte kan anpassas till det faktiska utfallet av intäkterna. Även om 

intäkterna understiger de av sjöfarts verket prognosticerade kan verksam
heten h<1 den omfattning som regleringsbrevet <1nger. Blir inkomstern<1 
större medges endast vissa marginella överskridanden av kostnaderna. 
Anslagskonstruktionen innebär att verksamhetens omfattning bestäms av 

statsmakterna och inte är beroende av det faktiska utfallet av intäkterna. 

Jag anser att kostnads- och intäktssidorna för sjöfartsverkets avgiftsfi

nansierade verksamheter bör bedömas i ett sammanhang. Rationalise
rings- och besparingsåtgärder måste avvägas för att få bästa möjliga total

resultat. 

FinansierinRsformer, rernltat m. m. 

Sjöfartsverkets inkomster från farle<lsverksamheten kommer huvudsakli
gen från de statliga sjöfartsavgifterna - fyravgift. farle<lsvaruavgift och 
lotsavgift - och från försäljning av sjökort och publikationer. Den huvud

saklig<! ink()mstkällan under anslaget för fartygsverksamheten utgörs av 
stämpelskatter från fartygsförsäljningar. Dessa inkomster redovisas i dag 
på särskilda inkomsttitlar på statsbudgetens inkomstsida. 

Som inkomst under de avgiftsfinansierade anslagen redovisas inkomster 
från uppdragsverksamhet, uthyrning m. m. samt sådan ersättning från 
staten som avser kostnader vilka inte skall belasta handelssjöfarten. 

Sjöfartsverket har i sin anslagsframställning yrkat på att verket fritt skall 
få disponera de till verket inflytande, löpande intäkterna och ersättningar
na från sjöfarten (inkl. de allmänna sjöfartsavgifterna). Kostnaderna för 
den del av verksamheten som i dag inte belastar handelssjöfarten föreslås 
även i fortsättningen finansieras genom anslag över statsbudgeten. Jag 
tillstyrker detta förslag. Jag anser däremot inte. som sjöfartsverket föresla

git, att <len resultatmässiga avräkningen av fartygsverksamhcten mot <len 

stämpelskatt som erläggs vid förvärv av registreringspliktigt fartyg skall 
ersättas av anslag över statsbudgeten. Detta avser jag att återkomma till 
under huvudprogrammet Fartygsverksamhet. 

Under innevarande budgetär finansierar sjöfartsverket sina investering-
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ar genom marknadsmässig upplirning i riksgäldskontoret. I den nya affärs- Prop.1986/87: 100 
verksformen föreslår sjöfartsverkct att verket - förutom upplfining i riks- Bil. 8 
giildskontoret - far disponera sina avskrivningsmedel för finansiering av 
investeringarna. Vidare yrkar sjöfartsverket på att få disponera en rörlig 
kredit i riksgäldskontoret för att kunna möta tillfälliga svängningar i likvidi
tetsbelastningcn. 

Jag förordar att finansieringen av sjöfartsverkets verksamhet från och 

med elen I juli 1987 får ske enligt dessa huvudlinjer. Det bör ankomma på 

regeringen att fastställa ramen för såväl den långsiktiga som kortsiktiga 
uppl[iningen i riksgäklskontoret. 

En övergång till affärsverksformen innebär bl. a. en utvidgning av ver

kets befogenheter. Statsmakternas styrning av verksamheten bör anpassas 
till de nya förutsiittningarna och i stället för styrning genom anvisande av 

medel ta sikte på de mål och strategier som skall gälla för verksamheten. 
Detta avser jag att återkomma till i min föredragning . 

. ~ji~fart.1·1·erkets resultat m. m. 

Sjöfartsverket har i anslutning till förslaget om ändringen i finansierings
form m. m. för verket begärt att få övergå till redovisning per kalenderår. 
Verket anser att för de verksamheter som har högsäsong under sommar

halvåret, t. ex. sjömätning och byggnads verksamhet. är budgetårsindel

ningen olämplig. Detsamma gäller isbrytningen genom att kostnaderna för 

underhållet av statsisbrytarna efter en vinterkampanj faller på ett senare 
räkenskapsår än kostnaderna under själva kampanjen. Sjöfartsverket har 
beräknat att budgetåret 1987/88 förlängs vid övergången till kalenderårsre

dovisning till den 31 deccmher 1988 och därmed omfattar 18 månader. .Jag 
har inget att erinra mot att sjöfartsverket övergår till redovisning per 
kalenderfa, men jag förordar att medelstilldelningen för den anslagslinan
sicrade verksamheten även i fortsättningen bör ske per budgetår. Vid 
övergången till kalenderårsredovisning avser sjöfartsverket att förlänga 
budgetåret 1987/88 till 18 månader. För att framställningen skall bli jämför
bar med tidigare år, avser jag att genomgående ange beräkningar etc. per 

budgetår. 
För budgetåret 1985/86 uppgick sjöfartsverkets resultat efter avskriv

ningar men före ränta på statskapitalet till 65.0 milj. kr.. motsvarande en 

avkastning om 297c· på det disponerade statskapitalet. Statens förränt
ningskrav uppgick till 12,25% eller 27 milj. kr. Resultatet påverkades 

positivt av en förändring i de statliga redovisningsprinciperna och bör, för 

att blij~imförbart med tidigare år. n:duceras med ca 10 milj. kr. 

Oavsett vilken beräkning man väljer. noterar jag med tillfredsställelse att 

sjöfartsverket för fjärde budgetåret i rad uppvisar ett positivt resultat. 

Detta resultat är väsentligt bättre än vad sjöfartsverket förutsåg i sin 

föregående anslagsframställning. vilket huvudsakligen förklaras av att in

täkterna av de allmiinna sjöfartsavgifterna. genom en bättre konjunkturut

veckling än väntat. kraftigt översteg prognosen. 
Under innevarande budgetår räknar emellertid sjöfartsverket inte med 

att kunna nå upp till statens förräntningskrav. En viss underförräntning 102 



under budgetåret 1986/87 skall dock ses mot bakgrund av att sjöfarts verket 
under de senaste fyra åren inlevererat överskofr\1töver fastställt avkast
ningskrav. Svårigheten att uppfylla avkastningskravet förklaras av det 
ökade hetalningsansvar för verket som blev följden av föregående års 
budgetproposition. 

De statliga sjöfartsavgifterna höjdes den 1 januari 1986 med 5 c;,.. mot av 
sjöfansvcrket begärda 6%·. I sin anslagsframställning har sjöfartsverkct 
aviserat och i en senare skrivelse till regeringen begärt att få höja avgif
terna med i genomsnitt 12% från och med den I januari 1987. Höjningen, 
som har fastställts av regeringen. motiveras av det ökade kostnadsansvaret 

för verket till följd av föregående års budgetproposition. Genom det posi
tiva resultatet för budgetaret 1985/86 har dock höjningens storlek kunnat 
begränsas. I övrigt riiknar sjöfartsverket med måttliga avgiftshöjningar 
under den kommande treårsperioden. 

I den nya affärsverksformen krävs fortlöpande insatser i rationalise
rande och effektiviserande syfte för att kunna erbjuda sjöfartens olika 
intressenter en god service och samtidigt hålla tillbaka avgiftshöjningarna 
så långt som möjligt. 

Vidare anser jag att det är mot bakgrund av de betydande inleveranserna 
utöver avkastningskravet under en rad år som man skall se sjöfartsverkets 
förslag att verkets ackumulerade avskrivningar utöver plan per den 30 juni 
1987 överförs till en resultatutjämningsfond till verkets disposition. De 
ackumulerade överavskrivningarna beräknas den 30 juni 1987 uppgå till ca 
340 milj. kr. Jag finner det rimligt att dessa avskrivningsmedel, som tidi
gare har belastat sjöfartsverkets resultat och därmed handelssjöfarten, får 
användas som en reserv för att under enstaka år jämna ut svängningar i 
sjöfartsverkets resultat. Resultatutjämningsfonden kan enligt min uppfatt
ning jämställas med ett eget kapital för verket och kommer därigenom att 
omfattas av det soliditetsmål som skall fastställas för verket. Jag har 
senare för avsikt att närmare behandla målsättningar och styrmedel 
sjöfansverkets verksamhet. 

Behov av nya styrformer m. m. 

I takt med att sjöfartsverkets verksamhetsform förändras och verket ges 
vidgade befogenheter är det väsentligt att statsmakternas styrning av ver
ket utvecklas för att bli mer ändamålsenlig. Styrningen bör bli mer övergri
pande och ta sikte på fastställande av ekonomiska mål och servicemål för 
verksamheten i stället för styrning genom anvisande av medel. 

Jag anser för min del att målstyrningen av sjöfartsverket skall utvecklas 
successivt. Verksamhets- och investeringsplaner bör upprättas och ekono
miska mål fastställas. 

Det bör ankomma på sjöfartwerkct att utarbeta underlag som möjliggör 
en mer övergripande styrning av verksamheten. Jag anser därvid att tre år 
iir en lämplig tidshorisont och jag förordar därför att sjöfarts verket övergår 
från årliga anslagsframställningar till att presentera rullande treårsplaner 
för verksamheten. Min uppfattning är att sjöfartsvcrket bör ges i uppdrag 
att i sin första treårsplan redovisa förslag till utformning av mål för verk-
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samheten vad gäller avkascning. ;:.oliditet, produktivitet. prissäctning och 
service samt strategier för att uppni·i dessa mål. 

l detta sammanhang vill jag nämna att sjöfarts verket har för avsikt att 
påbörja en översyn av sin organisation. Nuvarande organisation är i stort 
sett oförändrad sedan 20 ar tillbaka. l den nya affarsvcrksformen är det än 
mer angeläget att verkets organisa1ion anpassas till de nya förutsältningar
na för verksamheten och dess marknads- och affärsmässiga inriktning. 
Övcrsynsarbetet har vilat i avvaktan på ett ställningscagande i frågan om 
en eventuell gemensam organisation för sjöfartsverket och tullverkets 
kustbevakning. Ett slutbetänkande lämnades i utredningen av denna fråga 
i början av detta år. Efter slutlig utvärdering av frågan anser jag efter 
samråd med chefen för finansdepartementet och chefen för försvarsdepar
tementet att någon sammanslagning av kustbevakningen och sjöfartsver
ket inte bör genomföras. 

Farledsverksamhet 

Farledsverksamhet är den samlande benämningen för den del av sjöfarts
verkets verksamhet som avser farledsutmärkning och andra farledsåt
gärder, isbrytning, radionavigering. lotsväsendet, sjökartläggning. sjö
räddning m. m. Från inkomsterna hänförliga till farleds verksamheten beta
lar sjöfartsverket viss ersättning till Stockholms hamn, kostnader för vissa 
fyrar i Röda havet och för ispatrullcring i Norra Atlanten. 

Sjöfartsverkets anslagsframställning 

Sjöfartsverkets inkomster som kan hänföras till farledsverksamheten ut
görs av fyr- och farledsvaruavgiftcr. lotsavgifter. inkomster från försälj
ning av sjökort och publikationer samt från uthyrningsverksamhet och 
arrenden m. m. De farledsvaruavgifter som uppbärs av Trollhätte kanal
verk för Vänertrafiken kommer inte sjöfartsverket till del. Från inkomster
na skall sjöfartsverket betala bl. a. viss ersättning till Stockholms hamn. 
kostnader för vissa fyrar i Röda havet och för ispatrullering i Norra 
Atlanten. Vidare avräknas kostnaderna för handelsflottans kultur- och 
fritidsråds (HKF:s) verksamhet från fyravgifterna. Dessutom förekommer 
viss nedsättning av eller befrielse från avgift i vissa fall. nedsättningar som 
är affärsmässigt betingade och därmed fastställda av sjöfartsverket eller 
nedsättningar som har tillkommit av näringspolitiska skäl och efter beslut 

av riksdagen. 
Den del av intäkterna som tillfaller sjöfartsvcrket beräknas för budget

året 1987/88 uppgå till 523.2 milj. kr. För den verksamhet som inte skall 
belasta handelssjöfarten anvisades t.idigare medel över ett särskilt anslag -
E5. Övrig verksamhet. Sjöfartsverket föreslår att medel för denna verk
samhet i fortsättningen anvisas på ett anslag under respektive huvudpro
gram som ersättning till sjöfarts verket för vissa tjänster avseende Farleds
verksamheten respektive Fartygsverksamheten. För budgetåret 1987/88 
beräknar sjöfartsverket denna ersättning avseende farledsverksamheten 
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till 101,8 milj. kr. Bruttokostnaderna för farled.sverksamheten. inkl. an

slagsfinansierad verksamhet beräknas under· bmma år uppgt1 till 625.1 

milj. kr. 
I samband med övergången till en mer affärsmässig verksamhetsform 

har sjöfartsverket åter aktualisc61t frågan om finansieringen av HKF:s 

verksamhet. Kostnaderna för rådet avräkna~ i dag mot fyravgifterna. 

Sjöfarts verket anför bl. a. att verkets betalningsansvar endast bör avse 

sädan verksamhet som verket kan pt1verka. 

Sjöfartsverket redovisar i sin anslagsframställning ett huvudförslag som 

omfattar budgetåren 1987/88-1989/90. Huvudförslaget innebär en real be

sparing p:i 5C:'r• under treårsperioden med fördelningen 1.0%·. 1.81:'1: samt 

2.2 % på respektive budgetår. Arets anslagsframställning innebär ingen 

väsentlig förändring av sjöfartsverkets verksamhet, varken när det gäller 

omfattning eller kvalitet. 

De hesparingar som sjöfartsverket har föreslagit under den kommande 

treårsperioden utformades för att passa in då ett samgående med tullver

kets kustbevakning skulle realiseras. Då en sammanslagning. som tidigare 

nämnts, inte längre är aktuell kan vissa omkastningar i tiden bli aktuella. 

Även den planerade översynen av sjöfartsverkets organisation kan medfö

ra omprioriteringar. 

Inom lots väsendet möjliggörs det fortsatta rationaliseringsarbetet bl. a. 

av arbetstidsavtalet för lotsar som ger förutsättningar att bättre anpassa 

arbetstidsuttaget till trafikens variationer. Vad gäller båtmännen är det 

framför allt samordningen i båt- och farledstjänst inom Stockholmsområ

det och Öresundsområdet som ger besparingsmöjligheter. Under den kom

mande treårsperioden beräknas den mest påtagliga besparingseffekten 

inom fyrväsendet kunna uppnås genom utrangering av lotsdistriktsfartyget 

Vega. Inom sjökartläggningen planeras en besparing genom utrangering av 

sjömätningsfartyget Anders Bure. som är ett gammalt och omodernt fartyg 

med lag kapacitet. 

Besparingarna under budgetåret 1987/88 beräknas uppgå till sammanlagt 

4.8 milj. kr. Inom farleds verksamheten gäller den största besparingen 

isbrytningen där betydande besparingar beräknas kunna uppnås genom 

utarbetande av nya underhållskontrakt och förbättrade rutiner för aktiv 

uppföljning av underhållsarbeten. Utnyttjandet av lotsdistriktsfartygen 

Baltica och Scandica i isbrytningstjänst ger en besparing för såväl isbrytar

verksamheten som för lots- och fyrväsendet. 

lnvesteringsplanen för den kommande treårsperioden domineras av far

tyg och båtar. Detta beror bl. a. på anskaffningen av en ny isbrytare, där 

betalningen fördelas på tre verksamhetsår med början 1986/87, och inves

teringsplanerna på ett nytt sjömätningsfartyg, som ersättare för Anders 

Bure som utrangeras. De säkerhetshöjande åtgärderna i investeringspla

nen avser i första hand nybyggnad av fyrar samt anskaffning av racon och 

bojar. Investeringarna avser i allt väsentligt återanskaffningar. Under bud

getåret 1987 /88 beräknar sjöfarts verket den totala investeringsvolymen till 

ca 200 milj. kr. Förutom delbetalningen för den nya isbrytaren ligger 

tyngdpunkten i investeringsplanen för 1987/88 inom fyr- och lotsväsendet, 

där investeringar motsvarande ca 48 milj. kr. planeras. 
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När det gäller nuläget i den pågående isbrytaranskaffningen har sjöfarts- Prop.1986/87: 100 
verkd meddelat att anbud har lämnats av ett antal varv och att sjöfartsver- Bil. 8 
kel har för avsikt att under innevarande budget[ir lägga en bestiillning. 
Även långtidsförhyrning genom annan beställare kan komma att aktualise-
ras. 

Föredragandens överväganden 

I avvaktan på det underlag för en mer övergripande styrning av verksam
heten som sjöfartsvcrket föreslås lämna i den första treårsplanen, behand
lar jag i det följande sjöfartsverkets verksamhetsplaner för perioden 
1987/88-1989/90. 

Jag har inget att erinra mot de av verket redovisade investerings- och 

besparingsplanerna för den kommande treårsperioden och jag anser att 
planerna bör kunna utgöra en ram för planeringen av verksamheten under 
den kommande tre[irsperioden. Den nya affärsverksformen kräver ett fort
satt arbete i rationaliserings- och besparingssyfte för att kunna erbjuda 
sjöfartens intressenter en god service till så låga kostnader som möjligt. 
Verket bör vidare ha en fortlöpande beredskap för olika anpassningsåt
gärder för att klara de krav som gäller för verket i ekonomiskt hänseende. 

Sjöfartsverket har föreslagit att för den del av verksamheten som inte 
skall belasta handelssjöfarten skall medel anvisas genom anslag över stats
budgeten. Jag tillstyrker sjöfartsverkets förslag och jag har för avsikt att 
senare i min framställning redovisa mina beräkningar av anslagsbehovet. 

Sjöfartsverket yrkar att kostnaderna för HKF:s verksamhet, som i dag 
avräknas från fyravgifterna, skall föras bort från handelssjöfartens betal
ningsansvar och från den I juli 1987 finansieras genom anslag över stats
budgeten. Rådets uppgifter är att planlägga. samordna och genomföra 
kultur- och fritidsaktiviteter för sjöfolk. Jag anser för min del att denna 
verksamhet i första hand bedrivs i sjöfartens intresse. Jag aviserade i 
föregående års budgetproposition att en interdepartemental översyn av 
rådets verksamhet skulle genomföras. Resultatet av detta översynsarhete 
kommer att leda fram till vissa förslag till anvisningar för rådet inför den 
kommande anslagsframställningen. Detta avser jag att närmare hehandla i 
min föredragning under anslaget för HKF. Mot denna bakgrund har jag 
inte för avsikt att i nuläget föreslå någon ändring av gällande finanserings

form för rådet. 

Fartygsverksamhet 

Programmet fartygsvl!rksamhet omfattar främst den statliga fartygstill
~yncn, skeppsmätningsverksamheten, det förebyggande skyddet av miljön 

mot utsläpp m. m. från fartyg samt ;itgärder till de ombordvarandes skydd 
mot ohälsa och olycksfall i arbetet. I programmet ingår även sjömansregi
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Sjöfartsverkets anslagsframställning 

Den största enskilda intäktsposten under programmet fartygsverksamhet 

iir stämpelskatten som erläggs vid förviirv av registrcringspliktigt fartyg. 

Vidare erlägger fartygsiigare avgifter för olika periodiska besiktningar och 

andra förrättningar som ingår i den statliga fartygstillsynen eller i skepps

mätningsverksamheten. Enligt tidigare riksdagsbeslut avgiftsbeläggs inte 

arbetet med arbetsmiljöfrftgor ombord i fartyg eller med sjöfartssociala 

frågor m.m. För budgetåret 1987/88 beräknar sjöfartsvcrket att intäkterna 

från de olika förrättningsavgifterna kommer att uppgå till 9.3 milj. kr. 

Bruttokostnaden för fartygs verksamheten beräknar sjöfartsverket för bud

geti\.ret 1987/88 till 41.3 milj. kr. 

Sjöfartsverket föresl~ir i sin anslagsframställning att dagens system med 

resultatmässig avräkning av fartygsverksamheten mot stämpelskatten er

sätts av anslag över statsbudgeten. vari även innefattas den nu utgående 

kompensationen för intäktsbortfall som följer av att förriittningsavgifterna 

för mindre fartyg är reducerade med hänsyn till dessa fartygsredares. 

främst·}Tkesfiskare. ekonomiska bärkraft. 

Avräkningen mot stämpelskatten har. enligt sjöfartsverkets uppfattning. 
flera nackdelar. Skatten har ingen anknytning till den verksamhet som den 

finansierar och skatteuttaget bestäms från helt andra utgfmgspunkter. Vi

dare är skatten svår att prognosticera och vid övergången till den nya 

finansieringsformen för verket är det inte möjligt att föra över intäkterna 
till sjöfartsverket. 

Vidare pekar sjöfartsverket på den höga uppbörden av stämpelskatt 

under senare år, till följd av den omfattande omstruktureringen av den 

svenska handelsl1ottan. Därmed har förrättningsavgifterna hållits tillbaka 

under en följd av år varvid avgifternas roll att öka kostnadsmedvetandet 

och ge rationaliseringsinstrument försvagats betydligt. 

Dessutom skulle enligt sjöfartsverket ett förfarande där avräkningen mot 

stämpelskatten ersattes av anslagsmedel över statsbudgeten. ge statsmak

terna möjlighet att löpande ta ställning till hur stora resurser som skall 
sättas in på övervakning av efterlevnaden av gällande föreskrifter och 
siikerheten ombord på svenska fartyg och utländska fartyg i fart på Sverige 
liksom på det förebyggande miljöskyddet. 

Sjöfartsverkets förslag angående finansieringen av fartygsverksamheten 

skulle innebiira ett anslagsbehov för budgetåret 1987/88 på ca 32.0 milj. kr. 

Föredragandens övenäganden 

Enligt av riksdagen fastställda riktlinjer skall fartygsvcrksamheten bedri

vas med i princip full kostnadstäckning som mål. Intäkterna i verksamhe

ten kommer huvudsakligen från avgifter och ersättningar från svenska 

fartygsägare. Den största intäktsposten utgör i detta sammanhang den 

stämpelskatt som erläggs vid förvärv av registreringspliktigt fartyg. 

Bakgrunden till den resultatmässiga avräkningen av fartygsverksamhe

tcn mot stämpelskatten är - i enlighet med vad som lades fast i proposition 

1970: 119 - att någon motsvarighet till stämpelskatt inte finns inom andra 
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trafik.grenar. Med hänsyn till konkurrensneutraliteten mellan de olika Prop. I 986/87: I 00 

transportslagen bör stämpelskatten därför tillgodoräknas sjöfarten vid fast- Bil. 8 
ställande av betalningsansvaret för fartygsvcrksamheten. 

Jag anser för min del att en övergång till finansiering av denna verksam

het genom anslag över statsbudgeten inte skulle vara i linje med den i 

övrigt affärsmässiga inriktningen av verksamheten. Jag förordar diirför att 

den resultatmiissiga avriikningen av fartygsverksamhcten mot stämpel

skatten behålls. Eventuellt underskott föreslås avräknas mot sjöfartsavgif

terna. Avräkningen mot stämpelskatten bör inte hindra sjöfartsverket från 

att bedriva ett fortlöpande arbete i rationaliserings- och bcsparingssyfte 

iiven avseende fartygsverksamhcten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag förordat om sjöfarts verkets verksamhetsform 

och de av mig förordade riktlinjerna för finansiering av verksamhe

ten, 

2. godkänna vad jag anfört om inriktningen och omfattningen av 

sjöfarts verkets verksamhet och om verkets investeringar budgetåret 

1987/88, samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser där

ifrån, 

3. godkänna att sjöfartsverket övergår till redovisning per kalen

derår, 

4. bemyndiga regeringen att fastställa ram för sjöfartsverkets upp

låning i riksgäldskontoret. 

E l. Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster 

Nytt anslag 

1987 /88 Förslag 101406000 

För den del av sjöfartsverkets verksamhet som inte skall ingå i handels

sjöfartens betalningsansvar anvisas i dag medel under anslaget E5. Övrig 

verksamhet. Jag förordar, i likhet med sjöfartsverket. att denna verksam

het även fortsättningsvis finansieras genom anslag över statsbudgeten. 

Sjöfarts,·erkets anslagsframslällning 

Sjöfarts verket föreslår att som ersättning till sjöfartsverket för vissa tjäns

ter avseende farleds- och fartygsverksamhet anvisas 133.8 milj. kr. för 

budgetåret 1987 /88. Denna ersättning avser sådan verksamhet som inte 

skall ingå i handelssjöfartens betalningsansvar. 

Av sjöfartsverkets yrkande utgör 101.8 milj. kr. kostnader hänförliga till 

farleds verksamheten. Kostnadsposterna består bl. a. av bränslekostnader 

m. m. för isbrytningen. vissa kostnader för fritidsbåttrafik och yrkesfiske. 108 



sjösäkerhetsrådet. bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl samt vissa 
kostnader för bemanning av sjömätningsfartyg. 

Ersättningen till sjöfartsverket för vissa tjänster avseende fartygsverk

samhet bcriiknar verket för budgetåret 1987/88 till 32,0 milj. kr. I detta 
bdopp har sjöfarts verket bl. a. inkluderat ersättning för inspektioner och 
andra uppdrag. vissa kostnader för sjömansregistret samt deltagande i 
vissa internationella organisationers arbete. 

Föredragandens iiverväganden 

I föregående års hudgetproposition förordade jag att den överföring av 
medel från chefen för marinen för viss bemanning av sjömiitarfartyg som 

sjöfartsverket efter överenskommelse med chefen för marinen hade före

slagit i sin anslagsframställning skulle anstå i avvaktan på överbefälhava
rens stiillningstagande i frågan. Sjöfartsverket tar nu åter upp dessa medel 

som en anslagspost. 
ÖB har nu godkänt att medel för viss bemanning av sjömätaifartyg förs 

över från chefen för marinen till sjöfartsverkct. Något avtal om detta har 
dock ännu inte upprättats mellan sjöfartsverket och chefen för marinen. 
Det bör ankomma på regeringen att, när ett sådant avtal föreligger. besluta 
om överföring av dessa medel. Jag tar därför inte upp nf1gra medel för 
bemanning av sjömätningsfartyg avseende budgetåret 1987/88. 

Som redan framgått, delar jag inte sjöfartsverkets uppfattning att stäm

pelskatten skall ersättas av anslag över statsbudgeten. Jag föreslår därför 

att över statsbudgeten anvisas 1000 kr. Av de 28.2 milj. kr. som sjöfarts
verket beräknat för denna ersättning utgör 1.2 milj. kr. kompensation för 

intäktsbortfall till följd av att avgifterna för mindre fartyg är reducerade 
med hänsyn till dessa fartygsredares - främst yrkesfiskare - ekonomiska 
bärkraft. Enligt min uppfattning hör denna kostnad även fortsättningsvis 
finansieras genom anslag över statsbudgeten. 

I övrigt har jag gjort vissa justeringar i förhållande till sjöfartsverkets 

yrkanden hl. a. vad gäller kostnaderna för deltagande i vissa internationella 
organisationer. Pris- och löneomräkningen ger 4.2 milj. kr. Sammanfatt
ningsvis har jag beräknat kostnaderna för ersättning till sjöfarts verket för 
vissa tjänster till I 01406000 kr. Mitt förslag. exklusive pris- och löneom
räkning. fördelat pä delprogram framgår av följande sammanställning. 
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Delprogram 1986/87 Beräknat 1987/88 1 

Anvisat 
Verket Före-

draganden 

tusental kr. 

I. Radiotjiinst iit sjöfarten 1850 2037 2037 
... Omlokaliscring>kostnader 2916 2740 2740 
1. Bemanning av fyrar av regionalpoli-

tiska skäl :1356 1509 1509 
4. Deltagande i vissa internationella 

organisationers arbete 1150 1767 1208 
5. Vissa kostnader för fritidsbåttrafik 

och yrkesfokc 34346 347'2.6 35926 
6. Sjiisäkerhetsradet 2300 2735 2735 
7. Bränslekostnader m. m. för isbryt-

ning, fiirs/ag.11•i.1 47000 47000 47000 
8. Vissa kostnader för bemanning av 

sjömätningsfartyg 8264 
9. Vissa kostnader inom det hittillsva-

randc ekonomiska försvaret 1500 15002 

10. Ätg~irder mot vallenfororening från 
fartyg 
11. Särskild undersökningskommission 
vid sjöolyckor . .färs/agsvis 109 109 109 
12. Vissa kostnader för sjömansregi-
stret 2403 2403 2403 
13. Ersättning för inspektion och andra 
uppdrag 28200 

Summa anslag 94305 132 991 97169 

1 l 1986/87 års pris- och löneläge. 
2·rotalförsvarsfrågor kommer, efter förslag av 1984 års försvarskommitte, att be
handlas av riksdagen i vår. Då kommande ställningstaganden kan beröra funktio
nen Transp()rter, delfunktionen sjötransporter. avser jag att återkomma till riks
dagen i denna fråga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag anfört om överföring av medel för viss be

manning av sjömätarfartyg. 
2. till hsiittning till ~jöfartsverket för 1•issa tjänster för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag på I 01406000 kr. 

Övriga sjöfartsändamål 

E 2. Handelsflottans pensionsanstalt 1 

198.'i/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 
1 Ändrad anslagsbctcckning 

I 000 

I 000 
I 000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HPAJ handlägger ärenden om pensio

m:ring av sjömän enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (änd

rad senast 1980:432!. 
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Enligt lagen (1981:691 l om socialavgifter skall arbetsgivare som syssel- Prop. 1986/87: I 00 
sätter sjömän betala sjömanspensionsavgift. Bil. 8 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration betalas med dt::ssa 
avgifter. Av medlen tas ett sf1 stort belopp i anspråk till pensionsanstalten, 
som motsvarar summan av anstahens avlöningar och omkostnader med 
avdrag för I 000 kr. 

Föredragandens Ö\'enäganden 

1986/87 Beräknad ändring 1987 /88 

Utgifter. avlöningar och 
omkostnader 1534000 

Pensions
an;talten 

Före
draganden 

-43000 

Kostnaderna beräknas således till 1491000 kr.. varför till uppbörd under 
anslaget skall tas 1490000 kr. Över statsbudgeten anvisas oförändrat I 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l/andci.ljlottans pensionsanstalt för budgetåret 1987/88 

anvisa ett anslag på I 000 kr. 

E 3. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 1 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 
1 Ändrad anslagsbeteckning 

1000 
1000 
1000 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd <HKFl planlägger. samordnar och 
genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Rådets verksamhet 
inriktas på kulturell service som avses ge en hild av det svenska kulturut
budet genom distribution av böcker. tidningar och tidskrifter, inspelade 
TV-program, film m. m. Rädet ordnar även bl. a. idrottsarrangemang. Rå

det har ett omfattande samarbete med bl. a. motsvarande nordiska organi
sationer och med svenska kyrkan i utlandet samt med kommuner och 
id rottsorgani sationer. 

HKF:s anslagsframställning 

H KF beräknar mgifterna exkl. lilmverksamheten till ca 11.9 milj. kr. under 

budgetåret 1987 /88. 
Rådets verksamhet finansieras i dag genom att kostnaderna avräknas 

mot fyravgifterna. HKF föreslår ingen ändring av nuvarandt:: finansierings
form. 111 



Föredragandens överväganden 

Efter tillägg för pris- och löncomräkning beriiknar jag kostnaderna för 

d1dets kultur- och fritidsverksamhet till 12,4 milj. kr. budgetåret 1987/88. 

Dessa kostnader föreslår jag. i likhet med HKF. avräknas mot fyravgift

erna. Avräkningen hör dock inte utgöra mer än 9C,~ av fyravgifterna. 

Därutöver bör HKF få tillgodoräkna sig eventuellt överskott av rådets 

filmverksamhet. Uppstår underskott far resterande belopp tas från anslag

na medel för kultur- och fritidsverksamhet pa bekostnad av övrig verksam

het. Det förhållandet att fyravgifterna är trafikberoende kan medföra att 

avräkningen på högst 9% inte blir tillräcklig för finansiering av HKF:s 

verksamhet budgetåret 1987/88. Jag förordar därför att regeringen. om så 

krävs. får göra avsteg från den gällande procentavräkningen för finansi

eringen av HKF:s verksamhet för budget[iret 1987/88. 

I föregående budgetproposition meddelade jag att en översyn av rådets 

utlandsverksamhet skulle äga rum. Som ett resultat av denna översyn 

avser jag att i annat sammanhang föreslå regeringen att i besparingssyfte ge 

H KF i uppdrag att i sin nästa anslagsframställning redovisa förslag till en 

ändrad organisation av utlandsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkännna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd, 

2. till Handelsflottans kultur- och ji-itidsråd anvisa ett förslagsan

slag på I 000 kr. 

E 4. Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 1 

1985/86 utgift 

1986/87 Anvisat 

1987 /88 Förslag 

1000 

45600000 

47900000 
1 Ändrad anslagsbeteckning 

Från anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk och Vänerns segla

tionsstyrclsc enligt statsmakternas beslut om att slopa de särskilda passa

geavgifterna för Vänertrafiken (prop. 1978/79:24, TU6, rskr. 61). 

Föredragandens överväganden 

Kostnaden för ersättning till Trollhätte kanalverk och Vänerns seglations

styrelse uppgick budgetåret 1985/86 till 51.2 milj. kr., varav 43,6 milj. kr. 

avsåg kanalverket. Inkomsterna från farledsvaruavgifter inkl. distanstill

lägg som var hänförliga till trafiken på Trollhätte kanal och Vänern uppgick 

under budgetåret till ca 12.0 milj. kr. 

Trollhätte kanalverk har för budgetåret 1987/88 beräknat mcdelshehovet 

till ca 48.3 milj. kr., varav 7 ,5 milj. kr. utgör kostnader för ett tillfälligt 

driftstopp i kanalen hösten 1987. 

Tillfälliga kanalstopp för undt!rhållsarbeten m. m. genomförs vart sjunde 

år. Jag anser att kostnaderna för dessa driftstopp inte bör belasta ett enskilt 
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budgetår utan fördelas ut på den mellanliggande sjuårsperioden. Kostna
derna för kanalstoppet hösten 1987 föreslår jag finansieras genom upplå

ning. Det bör ankomma på regeringen att fastställa den närmare utform
ningen av denna lånefinansiering. 

Vid min beräkning av ersättning till kanalverket har jag inkluderat medel 

för amortering och kapitalkostnader för nämnda lån. Eventuella överskott 
i kanalrörelsen bör få användas för en snabbare amortering av lånet, som 

föreslås återbetala~ inom högst sju år. Jag har beräknat kostnaden för 
ersättning till kanalverket för budgetåret 1987/88 till 42,8 milj. kr. För 

Vänerns seglationsstyrelse har jag, i enlighet med seglationsstyrelsens 

förslag. beräknat 5, I milj. kr. I ersättningen till Vänerns seglationsstyrelse 

har jag inkluderat 0.6 milj. kr. för fritidsbåtutmärkning under år 1987. Det 
bör ankomma på regeringen att anpassa utbetalningarna fr<'rn anslaget till 

utvecklingen av övriga inkomster i verksamheten. Vid beräkningen av 
anslagsbehovet har jag utgått från att de inkomster av farledsvaruavgifter 
inkl. distanstillägg som iir hänförliga till trafiken i Trollhätte kanal och på 
Vänern. skall tillgodoräknas kanalverket respektive seglationsstyrelsen. 

Trollhätte kanalverk tillämpar kalenderårsredovisning. Regeringens be

slut om driftstat före kalenderårets början kommer därför att omfatta del 
av kalenderår för vilken riksdagen vid tidpunkten för beslut om driftstat 

inte anvisat något anslag. Jag förordar därför i likhet med tidigare år att 

regeringen inhämtar riksdagens godkännande att ersättningen från anslaget 

även i fortsättningen får beslutas för kalenderår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört i fråga om beslut om ersättning till 

Trollhätte kanalverk, 
2. medge att regeringen beslutar om formerna för lånefinansiering 

av kostnaderna för planerat driftstopp i Trollhätte kanalverk, 
3. till Ersättning till 1·iss kana/trafik m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag på 47900000 kr. 

E 5. Stöd till svenska rederier1 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

122956000 
50000000 
25000000 

1 Ändrad anslagsbcteckning 

Våren 1982 fattade riksdagen beslut om vissa sjöfartspolitiska frågor 
(prop. 1981/82:217, TU37, rskr. 437). Beslutet innebar bl.a. ett tidsbe

gränsat stöd till svenska rederier. Stödet grundas i normalfallet på den 

sjömansskatt som inbetalts åren 1982- 1985. Riksdagen har hösten 1982 

beslutat om att medge en tidigareläggning av stödet ett år förs. k. kustsjö

fartsfartyg. Stödet administreras av nämnden för rederistöd. 

Nämndens för rederistöd anslagsframställning 

Nämnden redovisar i sin anslagsframställning att 591 milj. kr. utbetalats i 
stöd t.o.m. halvårsskiftet 1986. Av beloppet avser 418 milj. kr. konsoli-

8 Riksdai;cn 1986/87. I wml. 1Vr 100. Bilai;a 8 
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deringsstöd och resterande belopp utvecklingsstöd. För budgetåret 
1987/88 beräknar nämnden medelsbehovet till 25 milj. kr. I detta belopp 

har nämnden inkluderat beräknad kvarvarande balans från kalenderåren 
1981-1985. Vidare har hänsyn tagits till att för utbetalningar avseende 

rederistöd som blir aktuella med 1984-1985 som kvalifikationsår gäller 

reducerat procenttal av inbetald sjömansskatt. Nämnden beräknar kostna

derna för administration m. m. till 675000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens övcnägandcn 

Jag förordar i enlighet med nämndens förslag ett anslag på 25 milj. kr. nästa 

budgetår. Jag godtar också nämndens beräkning av administrationskostna

derna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till svenska rederia för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag på 25000000 kr. 

Lån till den mindre skeppsfarten 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

14056000 

1000 
Reservation 71649000 

Anslaget för lån till den mindre skeppsfarten har till syfte att främja en 

från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets bestånd av mindre 

fartyg. Lån kan enligt förordningen ( 1971: 324) om lån till den mindre 

skeppsfarten (omtryckt 1980:462) beviljas svenskt rederiföretag för för

värv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg. Företräde till lån skall 

ges mindre rederier. Lån beviljas av lånenämnden för den mindre skepps

fanen. 

Lånenämndens anslagsframställning 

Under budgetåret 1985/86 beviljade lånenämnden två lån pä sammanlagt 
14,0 milj. kr. Lånen avsåg dels inköp av ett kemikalietankmotorfartyg, dels 
ombyggnad av ett tankmotorfartyg. 

Lånenämnden har beräknat kapitalförlusterna för budgetåret 1985/86 till 

ca 4 milj. kr. För innevarande budgetår kan den dåliga fraktmarknaden för 

framför allt torrlastfartyg komma att medföra risk för ytterligare förluster i 

samband med betalningsinställelser avseende sådana fartyg som under 

längre tid haft likviditetssvårigheter. 

Enligt lånenämnden är den ekonomiska situationen för den mindre 

skeppsfarten mycket besviirlig. Under de senaste åren uppges tre fjärdede

lar av dessa rederiföretag ha visat negativa resultat och likviditetssitua

tionen är mycket dålig. 

Lånenämnden anser vidare att det förhållandet att det statliga rederistö

det nu upphört kan leda till att situationen ytterligare försämras. 

Lånenämndens utlåningsränta fastställs för 21/2 år. vilket i en tid av 
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snabbt sjunkande riintor medfört en viss eftersläpning i lånenämndens 
räntor i förhållande till den allmänna räntenivån. Detta har medfört att 
efterfrågan på lånenämndens lfln har minskat. Uineniimnden anser att 
niimndens klientd borde komma i åtnjutande av statliga in>atser för att 

underlätta den nuvarande krissituationen och föreslår därför att räntan på 

li\n från nämnden fr.o.m. den I juli 1986 fastställs till högst 100·( under en 
treårsperiod för såväl befintliga som nya län. För befintliga lån beräknar 

nämnden att statens inkomster skulle sänkas med ca 3 milj. kr. till följd av 

en sådan åtgärd. 

Föredragandens överväganden 

Som tidigare niimnts arbetar en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet 

med en utvärdering av olika förslag till sjöfartspolitiska åtgärder. Låne
nilmndens förslag till räntestöd m. m. för den mindre skeppsfarten behand

las inom ramen för detta arbete. 
I föreg[1ende års budgetproposition framhölls att finansiering över stats

budgeten av utlåningen till den mindre skeppsfarten inte är en speciellt 
smidig finansieringsform och att möjligheterna till utlåning via skeppshy

potekskassan skulle undersökas. Lånenämnden har i sin anslagsfram
ställning ställt sig positiv till en sådan uppläggning. 

' Efter samråd med chefen för industridepartementet föreslår jag att låne
nämndens utlåningsverksamhet helt eller delvis övertas av skeppshypo

tekskassan. För att lånenämndens utlåning skall kunna ske via skeppshy
potekskassan krävs dock vissa lagändringar bl. a. vad giiller ändamålen för 
skeppshypotekskassans utlåning. Chefen för industridepartementet kom
mer att föreslå regeringen erforderliga lagändringar när det blir aktuellt. 
Det hlir sedan riksdagens sak att besluta om lagförslagen. 

Förluster på lånenämndens utestående lån finansieras över statsbudge
ten. De eventuella förluster som uppkommer på lån från skeppshypoteks

kassan till den mindre skeppsfarten föreslås även få belasta statsbudgeten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag anfört i fråga om utlåningsverksamheten för 
den mindre skeppsfarten. 
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F. Luftfart 
Luftfartsverkets uppgifter och mål 

Luftfartsverket har fyra huvuduppgifter nämligen att 

- driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och även ansvara 

för driften av stationsområden för civil luftfart vid militära flygplatser. 
- i fred svara för civil och militär flygtrafikledning, 

- ha tillsyn över tlygsäkerheten för den civila luftfarten. samt 
- utföra vissa trafikala myndighctsuppgiftcr. 

Luftfartsverkets övergripande mål som gäller den civila luftfarten är att 
främja en på sunda ekonomiska villkor grundad utveckling av luftfarten 

och verka för att en tillfredsställande tlygtransportförsörjning uppnås och 
vidmakthålls till lägsta möjliga kostnader. Verket skall självt, eller i sam

verkan med övriga intressenter i luftfartssektorn. vidta eller initiera sådana 
åtgärder som stärker sektorns långsiktiga konkurrenskraft. 

Verksamheten skall drivas med full kostnadstäckning. Därutöver skall 
luftfartsverket uppnå ett överskott som motsvarar statens avkastnings
ränta p~i statskapitalet. 

Luftfartsverkets treårsplan för budgetåren 1987/88-1989/90 

Genom tidigare genomförda organisatoriska förändringar har en grund 
lagts för att uppnå en ökad affärs- och marknadsorientering av luftfartsver
kets verksamhet. Med statsmakternas beslut våren 1985 om luftfartsver

kets investeringar m.m. (prop. 1984/85: 139. TU 26, rskr. 333) ersattes 

tidigare anslagsframställningar med treårsplaner. Verket har därigenom 
fått ett smidigare instrument för att anpassa såväl verksamhet som investe

ringar till förändringar i efterfrågan. Verket fick samtidigt vidgade möjlig
heter att finansiera investeringar utanför statsbudgeten. 

Genom de förslag som verket för fram i treårsplanen förstärks den 
affärsmässiga rörelsefriheten ytterligare. Luftfartsverket föreslår bl. a. att 
investeringarna fr. o. m. nästa budgetår helt finansieras utanför statsbudge
ten. Verket begär också ökade befogenheter att självt få besluta om inves
teringar och vidare en rätt att få fondera överskottsmedel för egenfinan
siering av investeringar och resullatutjämning. Jag återkommer till dessa 

förslag i det följande. 

Vcrksamhcte11.1· inriktning m. m. 

Lufcfartsverkets strategier för sitt agerande gentemot marknaden. enskilda 

kunder och övriga intressenter ligger fast. Verkets agerande tar sikte på att 

stärka flygtransportsektorns konkurrensförmåga. Förutom en stor följsam
het av tjiinsteuthudet till förändrade behov eller möjligheter gäller att 
flygbolagen skall kunna erbjudas möjlighet till hög regularitet. korta mark

uppehall och smidig trafikavveckling. Verket har vidare den ambitionen att 

tlygsiikerhetsstandarden liigst skall vara i nivå med den som finns i övriga 

väl ut vecklade luftfartsnationcr. 
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Luftfartssverkets marknad har utvecklats gynnsamt de senaste åren. 

Trafiktillväxten inom inrikesflyget och s~irskilt regionalflyget är markant. 

För regionalflygets del har ökningen under åren 1984 och 1985 legat på 

drygt 30S·( per år. Trots att inrikesflyget befordrar drygt 6 milj. passagerare 

gör verket den bedömningen alt tillväxtpotentialen är betydande. För 

närvarande utnyttjar endast 150000-200000 personer inrikesflyget för 
tjänsteresor och ca 400000 för privatresor. Verket räknar i sina prognoser 
med en ökning av passagerarantalet i inrikestrafiken på ca 8% per år 

mellan åren 1985 och 1990. För utrikestrafiken räknar verket med en 
ökning på 7')( under samma period. 

Inrikesflygets starka tillväxt och trafikens uppläggning med Arlanda som 

nav leder till kapacitetsproblem på framför allt Arlanda. Kapacitetsbrist 

inträffar även punktvis i flygtrafiklcdningen. Det är mot denna bakgrund 
viktigt, enligt verket, att den kapacitet som finns till hands i första hand 

utnyttjas för sådan trafik som har betydelse för att målet om en tillfreds

ställande flygtrafikförsörjning ska kunna uppfyllas. 

Kapacitetsutnyttjandet har stor betydelse inte bara för verkets ekonomi 

utan ocksä för verkets kunder. Uppbyggnad av ytterligare kapacitet skall 
därför enligt verket ske för en efterfrågan och trafikutveckling som kan 

överblickas med stor sannolikhet. Luftfartsverkets möjligheter att uppnå 
fastställda resultat- och lönsamhetsmål har avgörande betydelse i det sam
manhanget. 

Luftfartsverket avser under treårsperioden att vidareutveckla sin mark
nadsorientering. Åtgärder för att förbättra den interna effektiviteten full
följs. Möjligheterna till förbättrad lönsamhet genom kommersiella tjänster 

som riktar sig till resenärer. allmänheten och företag är ett annat område 
som verket ger fortsatt prioritet. 

De mål som luftfartsverket tidigare formulerat för olika produktgrupper 
som start- och landningstjänst. passagerartjänst. flygtrafiktjänst en route, 
ramp- och cxpeditionstjänst samt flygsäkerhetstjänst ligger fast även i den 

nya treårsplanen. Servicemålen som verket formulerar i treårsplanen är 
liksom i gällande plan samtidigt relaterade till krav på rimliga avgifter och 
till statens krav på lönsamhet och avkastning. 

Ekonomiska mål 

Luftfartsverket redovisar i treårsplanen mål för resultatutveckling. pris
sättning. produktivitet och soliditet. Verkets ekonomiska resultat påver
kas i hög grad av de stora investeringar som gjordes under andra hälften av 
1970-talet. Det bedömdes vid den tidpunkten orimligt att direkt göra nöd

vändiga taxehöjningar för att det nya statskapitalet omedelbart skulle 

kunna förräntas fullt ut. I stället lade~ en resultatutjämningsplan upp som 
innebar att underförräntning i början av perioden skulle kompenseras med 
överförräntning under periodens senare del. Räntor på de kommunala 

investeringshidragen skulle behandlas på samma sätt. Återbetalningen till 
kommunerna beräknas vara avslutad under innevarande budgetår. 

För budgetåret 1985/86 uppgick luftfartsverkets inlevererade överskott 
till JO 1.7 milj. kr. Resultatet innebär att det statliga förräntningskravet 
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kunde uppfyllas till ca 55 %·. För budgetåret l 98fi/87 är målet att nf1 ett 

resultat som uppg{lr till ca 809i av full förräntning. Enligt det förslag som 

verket redovisar i treårsplanen skall under budgetåret 1987/88 full förränt

ning nås och därutöver ett överskott på ca 85 milj. kr. Överskottet innebär 

en påbörjad återbetalning till staten av tidigare ackumulerad underför

räntning som under innevarande budgetår uppgi1r till ca 650 milj. kr. Enligt 

gällande resultatutjämningsplan skall återbetalningen vara avslutad senast 

budgetåret 1991 /92. 
Målen för ekonomiskt resultat och prissättning enligt gällande treårsplan 

baseras på en årlig investeringsvolym på ca 200 milj. kr. i 1984 års prisnivå. 

Verket framhåller i årets treårsplan att denna förutsättning numera är 

orealistisk. För kommande treårsperiod bedömer verket med ledning av de 

krav som flygföretagen fört fram att investeringar på sammanlagt 1,7 

miljarder kronor i genomförandepris behöver göras. I nvesteringstakten 

kommer enligt verket att vara fortsatt hög även under de närmast följande 

åren. 

Till grund för den investeringsplan som verket redovisar ligger bedöm

ningen att trafiktillväxten är ca 1 %0 högre i genomsnitt per år än enligt 

tidigare prognoser. Förutom en ökning av investeringarna bedömer verket 

att personalresurserna behöver ökas med ca 2.5% per år och att övriga 

driftkostnader kommer att öka med något mer. ca 3 % per år. Produktivi

tetsförbättringen under treårsperioden anges till ca 3 % per år. 

Den nya efterfrågesituationen som verket avser att möta med bl. a. 

omfattande investeringar gör också att luftfartsverket föreslår ändrade mål 

för ekonomiskt resultat och prissättning. Luftfartsverket redovisar två 

alternativ för investeringsnivå. ekonomiskt resultat, prissättning och soli

ditet. I de båda alternativen har verket förutsatt en möjlighet att få fondera 

överskottsmedel för egenfinansiering av investeringar. 

Alternativ 1. som verket förordar. utgår från en investeringsvolym under 

budgetåren 1987 /88- 1989/90 på 1. 7 miljarder kronor i löpande priser. 

Enligt den resultatutvecklingsplan för perioden 1986/87-1991/92 som ver

ket redovisar förutsätts att statsmakterna medger att en del av verkets 

intjänade bruttoöverskott får avsättas och behållas för finansiering av 

investeringar. Avsättningarna är beräknade till 555 milj. kr. Med dessa 

avsättningar redovisas en ackumulerad underförräntning gentemot staten 

på 309 milj. kr. budgetåret 1991/92. Luftfartsverket anser att en sådan 

insats från ägarens sida är skälig med tanke på de stora investeringarna. 

Detta är vidare enligt verket en nödvändig förutsättning för att taxehöjnin

garna skall kunna hållas på en rimlig nivå och för att en acceptabel soliditet 

skall kunna bibehållas. Avsättningarna är beräknade så att de tillsammans 

med beräknade avskrivningsmedel skall kunna svara för en egenfinansier

ing på ca 30%. 

Som mål för prissättningen föreslås att taxorna får höjas årligen med 

högst 0.5 t:;(, över den allmänna prisökningen och att den fasta avgiften i 

tvådelad tariff fär höjas med ledning av de ökade kapacitetskostnader som 

följer av investeringarna för inrikesflyget. Verket framhåller att prismålet 

inte till fullo överensstämmer med statens åtagande enligt det s. k. SILA

protokollet. Enligt detta skall staten verka för att luftfartsverkets taxehöj-
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ningar. när full förriintning nåtts, dvs. fr.o.m. budgetåret 1987/88, sker i 

l;'.ingsammare takt iin tidigare och understiga den allmänna rrisutvcckling

en. Verket pekar pä den målkonflikt som ligger i att tillgodose ökade 

investeringsbehov med de begränsningar på taxeomri'1det som följer av 

SILA-rrotokollet och statens krav på att tidigare underforräntning skall 

vara återbetald senast budgetåret 1991/92. Soliditeten bör enligt verket i 

detta alternativ inte understiga ca 45 <;;; under treårsperioden. 

I alternativ 2 uppgår investeringarna till ca 1 miljard kronor under 

treårsperioden. Med denna investeringsvolym kan enligt verket statens 

åtagande enligt SlLA-protokollet och vidare gällande resultatmål tillgo

doses. Soliditeten skall enligt detta alternativ ligga mellan 45 och 50% 

under treårsperioden. 

Den lägre investeringsnivån enligt alternativ 2 innebär att färdigställan

det av den nya inrikesterminalen och den tredje banan på Arlanda skjuts på 

framtiden. Verket framhåller att detta alternativ kommer att medföra akuta 

kapacitetsproblem pil Arlanda. I den prioritering av trafiken som då hlir 

nödväpdig anser luftfartsverket att en begränsning av regionalflygets an

vändning av Arlanda under morgon och kväll bör övervägas. En annan 

åtgärd som enligt verket blir nödvändig är att flygplan regelbundet måste 

ställas upp på avstånd från terminalen och att passagerarna måste trans

porteras till och från flygplanen med buss. 

Konsekvenserna av olika restriktioner blir enligt verket en sänkt servi

cenivå på start-. landnings- och passagerartjänst vilket inte är i överens

stämmelse med luftfartsverkets mål att stärka luftfartens konkurrenskraft. 

/m·e s ter i ngsplan 

Den investeringsplan verket redovisar för treårsperioden 1987/88-1989/90 
tar, som redan framgått. upp investeringar för ca 1.7 miljarder kronor i 

löpande priser enligt följande fördelning. 

Verkets fön.lag 
Gällande plan 

1986/87 
385 
223 

Treårsplan 

1987/88 
480 
204 

1988/89 
550 
183 

1989/90 
630 

Skillnaden i beräknat utfall jämfört med gällande plan för innevarande 

budgetår beror dels på att ca 50 milj. kr. för investeringar under föregående 

budgetår faller ut under budgetiiret 1986/87, dels på att regeringen med 

stöd av finansfullmakten anvisat 53 milj. kr. för utbyggnad av Umeå och 

Kiruna flygplatser. Dessutom föreslår verket en tidigareläggning av bl. a. 

en ombyggnad av inrikesterminalen vid Landvetters flygplats som ökar 

investeringsutgiften under innevarande budgetår med ca 50 milj. kr. Total

kostnaden för investeringen är beräknad till ca 120 milj. kr.. varav ca 70 
milj. kr. avser inrikesterminalen. ca 14 milj. kr. kontorslokaler och reste

rande belopp ett parkeringshus. Av utgiften för utbyggnaden av inrikester-
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minalen avser ca 42 milj. kr. åtgärder för SAS behov för vilka också SAS 
påtagit sig ett kostnadsansvar. 

Jämfört med tidigare redovisad treårsplan har även andra förändringar 
genomförts av investeringsprogrammet. Inrikesterminalen på Arlanda har 
byggts till for ca 26 milj. kr. En utbyggnad påbörjades våren 1986 av 
stationsplattan vid Ängelholms flygplats genom meclfinansiering från kom
munen och AMS. En utbyggnad av tlygstationen i Ronneby för ca 7 milj. 
kr. planeras under innevarande budgetår vilket innebär en tidigareläggning 
från ar 1990/91. Investeringen finansieras med lån från Blekinge läns flyg
platskommittc. Under innevarande budgetår planeras även en utbyggnad 
av inrikeshallen och utbyte av ett bagageband vid Sturups flygplats för ca 
6.5 milj. kr. I en särskild överenskommelse påtar sig SAS kostnadsansva
ret för luftfartsverkets merkostnader. 

När det gäller kommande treårsperiod ingår i planen den nya inrikester
minalen på Arlanda med ca I 00 milj. kr. år 1987 /88 och med 165 resp. 170 
milj. kr. de två följande åren. En tredje bana på Arlanda ingår i planen med 
55 milj. kr. under år 1988/89 och med 200 milj. kr. år 1989/90. Verket 
räknar med samma belopp följande år intill en totalt beräknad kostnad på 
mellan 800 och 900 milj. kr. För Arlandas del räknar verket vidare med ca 
60 milj. kr. i investeringar för att ytterligare höja kapaciteten på taxibane
systemet och ca 22 milj. kr. för viss ombyggnad av Arlanda lnternational 
och för utbyggnad av fordonsverkstad och fältgarage. 

För att möjliggöra en framtida expansion på Jönköpings flygplats plane
ras investeringar för ca 17 milj. kr. som gäller utbyte av befintligt elkraft
syslem. På Sturups flygplats planeras bl. a .. beroende på trafikutveckling
en. investeringar i ytterligare loungcr och passagerarbryggor för ca 16 milj. 
kr. och utbyggnad av stationsbyggnaden med kontorslokaler för ca 13 milj. 

kr. 
Fordonsinvestcringar ingår i planen med ca 150 milj. kr. Under treårs

perioden planerar verket vidare att investera ca 50 milj. kr.. varav försva
ret debiteras ca 35%, i tre sekundärradarstationer och ytterligare ca 20 
milj. kr. i teknisk utrustning för i1ygtrafikledning. 

I treårsplanen tar verket upp också frågan om Arlanda Centrum. Syftet 
med projektet är att uppföra en byggnad som bl. a. förbinder inrikes- och 
utrikesterminalerna. Härigenom kan enligt verket 
- servicenivån för flygresenärerna, företag och anställda på flygplatsen 

höjas, 
- Arlandas profil och attraktionskraft som storflygplats stärkas, 
- flygresandet och därmed följande intäkter ökas, 

- luftfartsverket erhålla intäkter genom exploatering av befintliga mark-

områden och infrastruktur. 
Arlanda Centrum avses att drivas med eget resultatansvar. Detta inne

bär enligt verket att verksamheten inte kommer att belasta flygtrafiken 
annat än i de delar som fyller rent trafikala funktioner. Kommersiella 
verksamheter kommer att få vara med att ekonomiskt stärka flygplatsens 
konkurrenskraft. 

Arlanda Centrum avses att byggas och förvaltas i egen företagsform och 
därmed ekonomiskt avgränsat från luftfartsverkets övriga verksamhet. De 
villkor verket ställer för projektet är 
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- stor möjlighet att kunna påverka vilka verksamheter som skall bedrivas. 
- liten ekonomisk risk. 
- god avkastning. 

För närvarande påg.år en arkitekttävling för att finna en bra utformning 
och disposition av Arlanda Centrum-anliiggningarna. 

Finansicri11gsfrägc1r 

Verket liigger i sin treårsplan ocksfi fram förslag om ändrade regler för 
finansiering av investeringar samt om vidgade befogenheter för verket att 
besluta om investeringar och finansieringssätt. 

Sedan budgetåret 1985/86 finansieras infrastrukturella investeringar -
investeringar i banor. byggnader m. m. - överstigande I milj. kr. utom 
fordon. maskiner och utrustning med i huvudsak anslagsmedel. Den domi
nerande finansieringskällan för andra infrastrukturella investeringar är lån 
från riksgäldskontoret. Förutom med medel över statsbudgeten och riks
ghldslån kan investeringsobjekt oavsett typ även finansieras helt eller 
delvis med finansieringsbidrag eller lån från kommuner. kunder, andra 
intressenter samt med egna rörelsemedel eller kapital från delägare. Avtal 
med kommuner och andra intressenter om finansiering som överstiger 25 
milj. kr. skall underställas regeringen för godkännande. En gräns på 6 milj. 
kr. gäller vidare för utnyttjande av rörelsemedel för investeringar. Beträf
fande leasing gäller en ram på 10 milj. kr. Verket föreslår i treårsplanen att 
nu gällande begränsningar för beslut om investeringar, finansieringsavtal, 
finansiering via rörelsemedel, leasing och riksgäldskontoret tas bort. 

Remissyttranden 

Linjeflyg AB !LINJ, Scandinavian Airlines System (SAS) och statens pris
och kartellnämnd <SPK) har yttrat sig över luftfartsverkets treårsplan. LIN 
framhåller att man i allt väsentligt delar luftfartsverkets bedömningar om 
behovet av investeringar och verkets förslag till nya finansieringsformer. 
LIN tillägger att bolaget är berett att med bl. a. verket diskutera även 
andra finansieringsformer. LIN understryker angelägenheten av att beslut 
snarast fattas om att bygga en ny inrikesterminal och en tredje start- och 
landningsbana på Arlanda. 

SAS framhåller för sin del att den viljeinriktning som luftfartsverket ger 
uttryck för, att föra en dialog med sina kunder, flygbolagen, om produkt -
pris bör påskyndas. I takt med att konkurrensen hårdnar blir det enligt 
SAS allt viktigare att alla betalar de kostnader som respektive part förorsa

kar systemet. 
SAS stöder luftfartsverkets förslag beträffande finansiering av investe

ringar. Den viktigaste frågan i treårsplanen för att avhjälpa den kapacitets
brist som råder på Arlanda under 3,5 timmar per dag. byggandet av en 
tredje bana. bör enligt SAS bli föremål för en gemensam utredning. Då 
denna investering blir betungande för flyget genom ökade avgifter anser 
SAS att en gemensam utredning bör tillsättas för att pröva alternativa 
lösningar inom ramen för befintligt system. 
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SAS framhttller vidare att inriktningen vad gäller luftfartsavgiftcr enligt 
SILA-protokollet bör bibeht1llas. Detta bör vara möjligt med de finansic
ringsformer som föreslås kombinerat med en hflrd prioritering av föreslag
na investeringar. 

Både SAS och LIN avstyrker att planerna på Arlanda Centrum fullföljs 
med nuvarande inriktning. 

SPK framhåller i sitt yttrande bl. a. att nuvarande principer för luftfarts
verkets taxesiittning innebär att resenärerna under treårsperioden får beta
la både redan gjorda investeringar och den utbyggnad som görs under den 
aktuella perioden för den planerade resandeökningen i framtiden. 

Föredragandens över\'äganden 

Under de senaste åren har llygrcsandet ökat markant. Under år 1984 ökade 
t.ex. inrikestrafiken med ca 15% mätt i antal passagerare. Utan hänsyn till 
arbetsmarknadskonfliktens effekter skulle ökningen år I 985 ha uppgått till 
i storleksordningen 10%. Samtidigt har tillväxten inom sekundärtrafiken 
varit än mer markant. drygt 30% per år. Den snabba expansionen har 
samtidigt haft sina komplikationer. Pilotbristen är ett kännetecknande 
inslag. Under viss tid fanns även kapacitetsproblem när det gällde tillgång
en på flygplan. För luftfartsverkets del har den nya efterfrågesituationen 
medfört att omfattande standardförbättringar och kapacitetsutbyggnader 
genomförts inom flygplatssystemet. 

Med den dynamik som präglar utvecklingen inom flyget är luftfartsver
kets marknadsmässiga agerande en viktig förutsättning när det gäller att 
snabbt och smidigt kunna möta ökningen i efterfrågan. De strategier verket 
formulerat tar sikte på att på olika sätt stärka flygets konkurrenskraft. En 
nära dialog eftersträvas bl. a. med flygbolag. kommuner och andra berörda 
intressenter om inriktningen och omfattningen av såväl service som inves
teringsåtgärdcr. Treårsplanen lämnar också konkreta exempel där finansi
ell samverkan mellan verket. flygbolag, kommuner och andra intressenter 
möjliggjort en tidigareläggning av investeringar. 

Det marknadsanpassade synsättet - viljan att tillgodose kundernas krav 
på investeringar och en bra service - måste samtidigt vägas mot verkets 
kostnader för att driva verksamheten och kundernas vilja att betala dessa 
kostnader. Förutom önskemål från kunderna om rimliga avgifter skall 
hänsyn också tas till statens krav på ekonomisk avkastning. Möjligheten 
till ett marknadsorienterat agerande styrs samtidigt av de regler som gäller 
för verket i fråga om finansiering. Genom statsmakternas beslut våren 1985 
fick verket bättre möjligheter att tidsmässigt anpassa sina investeringar till 
marknadens behov. Verket fick dessutom vidgade möjligheter att finansi
era sina investeringar utanför statsbudgeten. 

Som framgått föreslår verket i årets treårsplan ytterligare åtgärder för att 
öka den finansiella rörelsefriheten. Förslagen innebär dels att de ramar 
som gäller för riksgäldsupplåning. leasing och att utnyttja rörelsemedel för 
investeringar slopas. Vidare föreslås att verket självt får besluta om inves
teringar inom ramen för den inriktning av verksamheten som statsmak
terna lägger fast. Genom att verket dessutom föreslar att nuvarande stats-
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kapital omvandlas till ett fast statskapital kan också avskrivningsmedel Prop. 1986/87: 100 

användas för finansiering av investeringar. Detta innebär att anslagsmedel Bil. 8 

försvinner som normal finansieringskälla. 

I förra årets budgetproposition framhöll jag att verket när man uppnått 

full förräntning bör kunna fä ett vidgat ansvar när det gäller att besluta om 

investeringar och att den gällande beloppsgränsen för infrastrukturella 

investeringar. för närvarande 1 milj. kr.. på sikt bör kunna höjas kombine

rat med att olika mål successivt preciseras. Verket beräknar under kom

mande budgetår att passera gränsen för full förräntning. Genom att stats

makterna godkänner mål för verksamheten. investeringarnas totala om

fattning och verksamhetens inriktning anser jag att nuvarande snäva be

loppsgräns i princip bör kunna slopas. 

Regeringens möjligheter till trafikpolitiskt och ekonomiskt-politiskt age

rande motiverar att det även fortsättningsvis sätts vissa gränser för verkets 

egen beslutanderätt. Jag anser följaktligen att gränsen för verkets egna 

beslutshefogenheter bör omfatta investeringar vars totalkostnad under

stiger 50 milj. kr. Samma gräns hör gälla för finansieringsavtal som verket 

träffar med kommunala eller enskilda intressenter för särskilda investe

ringsohjekt. 

Tanken med treårsplanen var att uppnå en både långsiktig och samtidigt 

smidig hantering av investeringsfrågorna. Luftfartsverket kan för närva

rande efter regeringens godkännande göra omfördelningar i treårsplanen 

utan att överskrida planens totalbelopp. Det nuvarande systemet med 
olika finansieringskällor, an slagsmedel. riksgiildsupplåning, leasing m. m. 

och med de ramar som gäller för dessa begränsar den finansiella handlings

friheten. Om verket skall ha en reell möjlighet att göra omfördelningar i 

tiden av olika investeringar bör också finansieringssystemet vara anpassat 

till detta. Eftersom anslagsmedel normalt beviljas för endast ett år i taget 

blir samtidigt möjligheten att tidigarelägga en investering i infrastrukturen, 

som enligt gällande principer i normalfallet skall finansieras med anslags

medel. närmast teoretisk. Genom att lägga fast resultat-. pris- och solidi
tetsmäl och en total ram för investeringarna under treårsperioden bör det 
vara investeringarnas lönsamhet som blir styrande. 

Förslaget att omvandla nuvarande statskapital till ett fast statskapital 

innebär att statens avkastningskrav. för närvarande 12%. utgår på det 
kapital som redovisas i verkets balansräkning per den 30 juni 1987. Det 
fasta statskapitalet skall vara amorteringsfritt. vilket innebär att avskriv

ningarna på motsvarande tillgångar får behållas i luftfartsverkets rörelse 

för investeringar. Genom att samtidigt tillgodose verkets förslag om möj

lighet att fondera överskottsmedel får verket en betydande finansiell rörel

sefrihet och därmed ökade möjligheter till ett marknadsanpassat agerande. 

Scm framgått av både LIN:s och SAS remissyttranden ser flygbolagen 

klara fördelar med de förslag som verket presenterat. Med de förändringar 

jag nu förordar följer att nuvarande anslag för investeringar i Flygplatser 

m. m. kommer att slopas. 

En annan viktig fraga i årets trearsplan gäller investeringsomfattningen 

den kommande treårsperioden och de konsekvenser i fråga om ekonomiskt 

resultat och prissättning som följer av denna. Gällande treårsplan utgår 1:!3 



från verkets bedömning att flygtransportsektorn kunde bära en kostnads
påverkan av nya investeringar på hogst ca 15 milj. kr. per år vilket motsva
rar en årlig investeringsvolym på ca 200 milj. kr. i prisläge den I januari 

1984. Det förslag som verket nu redovisar som huvudalternativ, investe
ringar på ca 1,7 miljarder kronor i löpande priser under kommande treårs
period inneblir följaktligen en radikal nivåhöjning. Även verkets alternativ 

2. som omfattar investeringar på ca I miljard kronor, innebär en avsevärd 
nivåhöjning jämfört med gällande treårsplan. 

Luftfartsverket framhåller att nuvarande investerings volym inte rymmer 
några kapacitetshöjande investeringar. Den fortsatta trafiktillväxten och 
de krav som flygbolagen fört fram om nya investeringar bildar utgångs
punkt för verkets förslag till nytt investeringsprogram. Den kraftiga ök

ningen förklara~ till stor del av att investeringar i en tredje bana och ny 
inrikes terminal på Arlanda lagts in i investeringsplanerna. Att senarelägga 

Arlandainvestcringarna, vilket är innebörden av investeringsalternativ 2. 
medför enligt verket att olika slags restriktioner måste tillgripas för styr

ning av trafiken på Arlanda. 
Jag är väl medveten om Arlandas roll som ett nav för det samlade 

inrikesflyget och att flygplatsen är hårt utnyttjad under några timmar 

morgon och kväll. Men de omfattande investe!'ingar som verket nu avi
serar innebär samtidigt avvikelser från gällande resultat- och prismål. I 

förra årets budgetproposition framhöll jag att en noggrann avvägning av 
kraven på nya åtaganden är särskilt viktig med hänsyn till luftfartsverkets 

fortsatta resultatutveckling. De omfattande investeringar som gjordes un
der 1970-talet påverkar som framgått fortfarande verkets resultat. 

Enligt den resultatutjämningsplan som verket arbetar efter skall full 

förräntning nås under nästa budgetår. Enligt samma plan skall tidigare 

underförräntning vara återhämtad senast budgetåret 1991/92. Det förslag 
verket nu redovisar innebär att återbetalningstidpunkten förskjuts till för
mån för nya investeringar. Jag anser att den fortsatta utvecklingen av den 
civila luftfarten måste ske på sunda ekonomiska villkor. Jag är mot den 
bakgrunden inte beredd att förorda att staten gör avsteg från gällande 
resu\tatutjämningsplan. 

Verkets huvudalternativ innebär vidare att luftfartsverkets taxor årligen 
skulle behöva höjas något, ca 0,5%, över den beräknade inflationstakten 
och att den fasta avgiften i tvådelad tariff får ökas så att de kostnadsök
ningar i luftfartsverket som föranleds av att inrikesflygets kapacitetskrav 

blir täckta. En sådan prishöjningstakt skulle som verket också framhåller 

strida mot statens åtagande enligt det s. k. SILA-protokollet. Enligt detta 

skall staten verka för att luftfartsverkets avgiftshöjningar efter det att full 

förräntning nåtts understiger den allmänna prisutvecklingen. 

SAS och LIN har inte i sina yttranden redovisat en enhetlig syn på 

investerings volymen och dess effekter. SAS anser t. ex. att prismålet 

enligt SILA-protokollet bör bibehållas och att frågan om en tredje bana på 

Arlanda tills vidare bör anstå i avvaktan på att närmare utredningar görs 

om alternativa åtgärder inom befintlig kapacitet och att även möjligheten 
till omprioriteringar belyses. 

Det finns ett självklart samband mellan investeringsomfattning och av-

Prop. I 986/87: l 00 
Bil. 8 

124 



gifter. Med tanke på att flygbolagen redan nu ägnar luftfartsverkets taxe
höjningar stor uppmärksamhet bör de avgiftskonsekvenser som följer av 

verkets investeringsförslag diskuteras ingående med dessa innan investe

ringarna genomförs. LIN hart.ex. i sitt remissyttrande uttalat ett intresse 

att diskutera alternativa finansieringsförslag. Mot bakgrund av de investe

ringar luftfartsverket redovisat i sin trefirsplan har regeringen den 13 no
vember t 986 uppdragit åt luftfartsverket att utarbeta förslag till principer 

for att inom avgiftssystemet täcka de kostnader som följer av investeringar 

i flygplatser. 
Sammanfattningsvis är jag inte beredd att föreslå regeringen att ompröva 

gällande resultat- och prismål förrän luftfartsverket redovisat uppdraget 
rörande framtida avgifter. Dessutom vill jag peka på att någon färdig 

dispositionsplan för Arlanda ännu inte redovisats för regeringen. Det fak

tum att flygbolagen, trots uttalad vilja, ännu inte kunnat bidra till en ökad 

utbildning av civila piloter vid trafiktlygarhögskolan i Ljungbyhed påver
kar indirekt - genom en ökande osäkerhet om tillgången till civila piloter 
- också utbyggnadsbchovct vid Arlanda. Jag är följaktligen inte nu beredd 

att förorda luftfartsverkets investeringsaltcrnativ på 1,7 miljarder kronor. 

Detta bör emellertid inte utgöra något hinder för att planeringsarbetet kring 

en ny inrikesterminal och en tredje bana drivs vidare. 
Jag har heller inte något att erinra mot att luftfartsverket i kontakt med 

berörda flygförctag fortsätter arbetet med Arlanda Centrum under förut

sättning att de trafikala behov som hänger samman med en tredje och en 
fjärde bana fysiskt kan tillgodoses och att Arlanda Centrum anpassas så att 

detta blir möjligt. 
Mitt förslag överensstämmer följaktligen med luftfartsverkets alternativ 

2 vilket i sig innebär en kraftig höjning av investeringsnivån från föregåen
de treårsplan pä ca 600 milj. kr. till ca I miljard kronor under kommande 

treårsperiod i löpande priser. Den ungefärliga fördelningen mellan budget
åren framgår av följande uppställning. 

Beriiknat Treårsplan 

I 000 kr. 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 

Summa 385000 375000 330000 260000 

Detta alternativ innebär följaktligen att medel för en ny inrikesterminal 
och en tredje bana på Arlanda utgår. Huvuddelen av investeringarna. drygt 
80%. gäller investeringar i flygplatser. Bland större nyinvesteringar som 
ingår i planen kan nämnas kapacitetshöjningar på befintligt bansystem på 

Arlanda. ca 60 milj. kr.. ombyggnad av Arlanda Intcrnational. ca 10 milj. 

kr. och en utbyggnad av fordonsverkstad och fordonsgaragc för ca 12 milj. 

kr. 
I planen ingår vidare en ombyggnad av inrikesterminalen, nya kontorslo

kalcr och parkeringshus på Landvetter. Den totala investcringskostnaden 

är beräkm1d till ca 120 milj. kr. varav ca 70 milj. kr. gäller inrikestermina
len. Jag förordar i likhet med verket att åtgärderna pabörjas redan under 
innevarande budgetår. Regeringen har denna dag höjt luftfartsverkets 
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gräns för uppl{ming i riksgLildskontoret med 50 milj. kr. för innevarande 
budgetår. 

Bland övriga investeringar kan nämnas ca 17 milj. kr. för uthyte av 
elkraftssystem på Jönköpings nygplats. För Sturups del ingår i planen 
investeringar i bl. a. stationsbyggnaden på mellan 20 och 40 milj. kr. 
beroende på trafikutvecklingen. Investeringarna inom flygtrafiktjänsten -
främst radarstationer - ingår med ca 75 milj. kr. Treårsplanen omfattar 
också investeringar i fordon på ca 150 milj. kr. 

Finansieringen av investeringarna utgår från de nya förutsättningar jag 
tidigare redovisat. Jag räknar med ett upplåningsbehov i riksgäldskontoret 
på ca 420 milj. kr. under treårsperioden varav ca 185 milj. kr. under nästa 
budgetår. Därutöver bör luftfartsvo:rket få låna högst 20 milj. kr. i riks
gäldskontoret för investeringar vid trafiknygarhögskolan i Ljungbyhed. 
Jag återkommer till denna fråga senare. Luftfartsverkets kostnader för 
denna kredit skall täckas från det anslag, Civil trafi~fly[.!arutbildninR. som 
jag kommer att behandla senare i min föredragning. I likhet med inneva
rande budgetår anser jag att verket från samma konto i riksgäldskontoret 
bör få disponera 40 milj. kr. för kortfristig upplåning av likviditetsförsörj
ningsskäl. Det bör ankomma på regeringen att ge luftfartsverket nödvän
diga bemyndiganden för upplåningen i riksgäldskontoret. För finansiering
en i övrigt räknar jag med ca 330 milj. kr. från avskrivningsmedel, ca 180 
milj. kr. i rörelsemedel och ca 35 milj. kr. i kommunala finansieringsbidrag. 

Som mål för soliditeten bör under perioden gälla att denna inte under
stiger 45%. 

Jag anser sammanfattningsvis att den verksamhetsinriktning som verket 
redovisat och den plan för investeringar samt de mål för ekonomiskt 
resultat. prissättning och soliditet jag förordat bör läggas till grund för 
verksamheten under treårsperioden. 

Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om rcsultatutjämning mellan statliga 
och kommunala nygplatser. I förra årets budgetproposition behandlades 
ett förslag till rcsultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser 
som utarbetats av luftfartsverket. Till det resultatutjämningssystem som 
gäller för de statliga flygplatserna skulle enligt förslaget även föras nygplat
serna i Borlänge, Gällivare. Kramfors, Kristianstad, Trollhättan och 
Växjö. Kostnaden för förslaget beräknades till ca 12 milj. kr. i 1984 års 

priser. 
Vid min föredragning av frågan framhöll jag att det skulle vara principi

ellt olämpligt att luftfartsverkets resultatansvar skulle omfatta sådan verk

samhet som ligger utanför verkets eget ansvarsområde och påverkansmöj
ligheter. Jag pekade vidare på innebörden i SILA-protokollet som sätter 

gränser för möjligheterna att höja luftfartsavgifterna. 
Riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag (prop. 

1985/86: 100, bil. 8. TU 15. rskr. 2261 utmynnade i en begäran om förnyade 
överväganden kring ett resultatutjämningssystem. Riksdagen betonade 
därvid fhlgan om sambandet mellan ett resultatutjämningssystem och re

gional utveckling. 
I det trafikpolitiska utvecklingsarbete som nu pågår inom kommunika

tionsdcpartementet kommer gränsdragningsfrågor som gäller statens an-
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svar för infrastrukturen inom transportsektorn rent allmiint att behandlas. 

Det är i det sammanhanget naturligt att huvudmannaskapsfrågor som 

gäller flygplatser berörs. 
Med den tonvikt pil förnyade övervLigandcn som riksdagen uttalat i 

frågan och den ambition regeringen deklarerat när det gäller att avhjälpa 
regionala obalanser anser jag det motiverat att redan nu ta upp ett särskilt 
anslag för bidrag till kommunala flygplatser av regionalpolitiska skäl. Med 

en sådan uppliiggning faller också den huvudinvändning jag tidigare fram
hållit. nämligen effekterna på luftfartsverkets taxor och ekonomiska resul

tat. 
Med den regionalpolitiska inriktningen bör bidrag endast komma i fråga 

för flygplatser i skogsliinen. Förutom de flygplatser som omfattades av 

luftfartsverkets förslag - Borlänge. Gällivare och Kramfors - bör bidrag 

också kunna utg;l för andra flygplatser i skogslänen med linjetrafik av 
regionalpolitisk betydelse. Det sammanlagda bidraget till dessa flygplatser 

bör inte överstiga JO milj. kr. Bidragen som bör avse verksamhetsåret 1987 
kan lämpligen beräknas utifrån den regionalpolitiska betydelsen som de 
enskilda flygplatserna har. Beslut om bidrag bör fattas av regeringen efter 

förslag från luftfartsverket. 
Inom ett totalt anslag på 15 milj .. kr. bör resterande 5 milj. kr. kunna 

användas för bidrag till i första hand investeringar i befintliga flygplatser i 

skogslänen i de fall sådana bedöms ha avgörande betydelse för att etablera 
eller utveckla befintlig reguljär tlygtrafik. Med en sådan inriktning av 
stödet skulle t. ex. visst bidrag kunna utgå till Vilhelmina och Lycksele 
kommuner för tlygplatsinvesteringar. Med den regionalpolitiska inriktning 
jag nu förordat följer att det stöd som nu utgår via luftfartsavgifterna till 

Växjö och Kristianstad flygplatser bör upphöra med utgången av inneva
rande budgetår. 

Inom det angivna beloppet, 5 milj. kr., bör vidare ett bidrag utgå till 
huvudmännen för Svegflyget mellan Sveg-Arlanda-Umeå. Flygtrafiken 
etablerades som en följd av riksdagens beslut om att Jämtlands län skulle 

föras över från Uppsala till Umeå sjukvårdsregion. Med hänsyn till kostna
derna för trafiken har ett stöd utgått till huvudmännen inom ramen för 
busshidragssystemet. Eftersom bussbidragssystemet successivt avvecklas 
bör fortsatt stöd till Sveg-flyget utgå inom ramen för det av mig nu förorda
de anslaget. Jag anser att ett bidrag bör utgå under en treårsperiod med 

600 000 kr. per år. Underskottet i trafiken för innevarande år har av 
företrädare för Sveg-flyget beräknats till ca 1.3 milj. kr. 
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Anslagsfrågor 

F I. Beredskap för civil luftfart 1 

' Ändrad anslagsbctcckning 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 

för tlygtransportledning, flygplatsdrift och tlygtransportvcrksamhet under 

heredskapstillstånd och krig. 

Föredragandens överväganden 

Luftfartsverket har beräknat medels behovet till 17, I milj. kr. Anslagsfrå

gan kommer att behandlas inom ramen för kommande försvarsbeslut. I 

avvaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

F 2. Ersättning för särskilda rabatter vid flygtrafik på 
Gotland 1 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

14 500000 

14500000 

14500000 
1 Ändrad anslagsbetc<.:kning 

Sedan budgetåret 1973174 har riksdagen beviljat ersättning till Linjeflyg 

AB för särskilda rabatter vid tlygtrafik till och från Gotland. Sedan budget

året 1981 /82 har stödet givits en ny utformning med syfte att en tillfreds

ställande tlygtrafik skall kunna upprätthållas. 

Luftfartsverket bedömer att syftet med stödet kan uppnås genom en 

ersättning av oförändrad omfattning. Luftfartsverket beräknar anslaget för 

nästa budgetår till 14.5 milj. kr. 

För att skapa ett ökat handlingsutrymme också för nya trafiklösningar 

bör anslaget ges en generell benämning, Ersättnin1: för särskilda rabatter 
l'id flygtra}lk på Gotland. Jag förordar i likhet med luftfartsverket ett 

anslag på 14.5 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

F 3. Bidrag till kommunala flygplatser m. m. 

Nytt anslag 

1987 /88 Förslag 15000000 

Ett nytt anslag tas upp för budgetaret 1987/88 avseende regionalpolitiskt 

stöd till huvudmännen för kommunala flygplatser i skogslänen. Bidrag från 

anslaget bör. som jag tidigare redovisat, kunna utgå inom en ram av JO 
milj. kr. till huvudmännen för Borliinge, Gällivare och Kramfors flygplat

ser samt till övriga kommunala flygplatser i skogslänen med regionalt 

betydelsefull linjetrafik. Resterande belopp under anslaget disponeras dels 

för bidrag till i första hand investeringar i befintliga flygplatser i skogslänen 
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för att etablera eller utveckla befintlig reguljär ilygtrafik. dels för bidrag till Prop. I 986/87: 100 
huvudmännen för Sveg-flyget. Bil. 8 

f"öredragandens överväganden 

Jag förordar för nästa budgetår ett anslag på 15 milj. kr. för bidrag till 
flygplatshuvudmän och till Sveg-flyget enligt de principer jag redovisat 

tidigare i min föredragning. 

F 4. Civil trafikflygarutbildning 

Nytt anslag 

1987/88 Förslag 39000000 

Från det nya anslaget föreslås att ersättning utbetalas till chefen för 
flygvapnet <CFV) för civil pilotutbildning vid trafikflygarhögskolan vid 
Ljungbyhed <TFHS). Vidare föreslås att från anslaget utbetalas bidrag för 

sådan civil pilotutbildning som bedrivs i privata skolor enligt förordningen 

1986:682. 

Fiiredragandens överväganden 

Kostnaden för den civila pilotutbildningen vid trafikflygarhögskolan i 
Ljungbyhed har tidigare finansierats från försvarsdepartementets anslag 

DI. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet. Efter samråd 
med chefen för försvarsdepartementet bör uppdraget till CFV i fortsätt

ningen ges av kommunikationsdepartementet som ansvarigt för den civila 
tlygtrafiken och kostnaden fortsättningsvis betalas från ett nytt anslag 
utanför försvarsramen under kommunikationsdepartementets huvudtitel. 
För ändamålet har som en ren anslagsteknisk omläggning 21.4 milj. kr. 
förts över från försvarsdepartementets verksamhetsområde. De medel 
som jag tar upp under anslaget, 39 milj. kr.. avser att täcka kostnaderna för 
en utbildning av 60 elever på årsbasis. Med hänsyn till de svårigheter som 
trots samarbetsavtalet mellan SAS och staten för närvarande råder beträf
fande tillgång på lärare och instruktörer räknar jag med en utbildningsvo
lym för nästa budgetår på ca 30 elever. I likhet med vad som gäller för 
innevarande år bör de medel som inte förbrukas vid TFHS få utnyttjas för 
att understödja annan civil pilotutbildning. Bl. a. räknar jag efter samråd 

med chefen för utbildningsdepartementet med att 500000 kr. kan föras 

över till högskolan för lärarutbildning i Stockholm för ökad dimensionering 
av utbildningen av flyglärare. 

För att möjliggöra investeringar att ta emot 60 elever bör TFHS få 
disponera 20 milj. kr. i investeringsmedel genom luftfartsverkets försorg. 

För det ~indamålet har jag som tidigare framgått förordat all luftfartsverket 
får en vidgad upplåningsram i riksgäldskontoret. Luftfartsverkets kostna
der i samband med detta skall belasta anslaget. Jag förordar följaktligen ett 
anslag på 39 milj. kr. för nästa budgetår. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om inriktningen och omfattning

en av luftfartsverkets verksamhet och om verkets investeringar 

under perioden 1987 /88-1989/90 samt bemyndiga regeringen att be

sluta om avvikelser därifrån, 

2. godkänna vad jag har anfört om att omvandla luftfartsverkets 

stats kapital till ett fast stat 5kapital. 

3. godkänna vad jag har anfört om finansiering av luftfartsverkets 

investeringar och om fondering av överskott, 

4. i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Beredskap för 

ci1·il luftJiirt för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag på 

12 900000 kr.' 

5. till Ersättning ji"ir siirskilda rahaller vid flygtrafik på Gotland 

för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag på 14500000 kr., 

6. till Bidrag till kommunala flygplatser m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag på 15000000 kr.. 

7. till Cii·i/ trqfikflygaruthildning för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag på 39000000 kr. 

F 5. Statens haverikommission 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion ( 1978: 555) all

varliga luftfartsolyckor och tillbud till sådana inom civil och militär flyg

verksamhet enligt bestämmelser i luftfartslagen <1957:297), luftfartskun

görelsen (! 961: 558) och kungörelsc~n ( 1966:436) om undersökning av mili

tära luftfartsolyckor. Från och med budgetåret 1982/83 utreder kommis

sionen även mindre allvarliga olyckor och olyckstillbud. Haverikommis

sionen skall vidare följa den nationella och internationella utvecklingen på 

de områden som omfattas av kommissionens verksamhet och samarbeta 

med berörda säkerhetsmyndigheter i deras haveriförebyggande verksam

het. 
Luftfartsverket nch chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militära haverier och 

resursii.tgången för all utreda havc!rierna skall ligga till grund för fördel

ningen av kostnaderna. På statsbudgeten upptas därför endast ett formellt 

anslag. 

Haverikommissionen har med himvisning till att nuvarande organisation 

för utredning av sjöolyckor är föremål för utredning inte fort fram förslag 

om ändrad resurstilldelning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hm·crikommissivn för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

an slag pil I 000 kr. 
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G. Postväsende 

1 Postens uppgifter 

Postverkets (postens) huvuduppgift ar att svara för landets postservice. 

inklusive postgiroverksamheten. Verksamhetens omslutning beräknas 

uppgå till ca 12 miljarder kronor för år 1986. 
Posten skall förmedla försändelser. li1t1are gods och betalningar på ett 

snabbt och säkert säll inom hela landet och till och från utlandet. Posten 

utför ocksa mot ersättning uppdrag för statens räkning (ex. distribution av 

blindskriftsförsändelser och utbetalning av barnbidrag. pensioner m. m.) 

och åt PKbanken och andra banker. Till postkoncernen hör ocksi1 ett antal 

siirskilda resultatenheter och bolag. Inom dessa bedrivs verksamheter som 

är ett naturligt komplement till den egentliga post verksamheten. En annan 

viktig uppgift är att bedriva utvecklingsarbetc inom områden där posten 

har naturliga förutsättningar. Detla päverkar positivt postens långsiktiga 

förmåga att uppriitthålla en god postservice i landet. Verksamheten skall 

bedri"'.as inom ramen för de ekonomiska mål och servicemål som stats

makterna ställer upp. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1984185: I 00. TU IL rskr. 203) infördes 

nya former för statens styrning av posten fr. o. m. den I juli 1985. Stat:o.

makternas styrning av postens verksamhet sker genom att servicemål och 

ekonomiska mål fastställs på grundval av rullande treårsplaner. 

2 Postens treårsplan 1988-1990 

2.1 Förändrat räkenskapsår 

Fr. o. m. den I januari 1986 började post verket tillämpa kalenderår som 

räkenskapsår. Övergång till kalenderär i treårsplaneringen innebär att den 

nu framlagda treårsplanen i praktiken även omfattar andra hal varet 1987. 
De två huvudkrav som statsmakterna ställer på postverket - krav på 

service och avkastning - har varit styrande för postens planering av 
perioden. 

2.2 Organisation 

Postkoncernens organisation per den I juli 1986 framgår av följande dia
gram. 
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Huvudafförsomr6det 
Brev och Paket 

Styrelse 

Verkschef med 
staber 

Regioner 

Resultatenheter 

Huvudafförsomr6det 
Giro och Kossa 

Bo log 

2.3 Trender och tendenser som påverkar postens utveckling 

Postens tre viktigaste verksamhetsområden är informationsöverföring, 
varudistribution och betalningssystem. Trender och tendenser i samhället 
påverkar marknadsutvecklingen inom dessa områden. För informations
överföringens del kan konstateras att informationsmängden växer starkt, 
uppskattningsvis med ca 10 % per år. En allt större andel av informations
överföringen sker emellertid datormässigt. Informationstillväxten är dock 
så stor att den medför en betydande utveckling också för brevburen 
information. Postens bedömning för den aktuella treårsperioden är en 
volymtillväxt på minst 3 % per år för brev buren information. 

Även för varudistributionen förviintas en volymtillväxt i storleksord
ningen 3 % per år. Ett drag i samhällsutvecklingen är här företagens ökade 
marknadsinriktning. Denna har bl. a. lett till en snabbare produktutveck
ling med kortare serier och fler produkter vilket i sin tur drivit på utveck
lingen av materialadministrationen. I kombination med ökad medvetenhet 
om lagerhållningskostnader och allt mer avancerade system för produk

tionsplanering har detta medfört en kraftig tillväxt av lättgodstrafiken. 
Postens bedömning är att denna trend sannolikt kommer att fortsätta 

eftersom allt mera utvecklade planeringssystem växer fram och konkur

rensen driver på produkt utvecklingen ytterligare. 
Utvecklingen av bctalningssystemen har om möjligt varit ännu snabbare 

än inom de ovan berörda områdena. Bankomater. allt mera utvecklade 
girosystem, kontokortens utbredning m. m. är exempel pli den snabba 
utvecklingen. För samhällets infra~truktur har effektiva och väl fungeran
de bctalningssystem stor betydcls1~. Internationella jämföreber visar att 
Sverige intar en tät position när det gäller effektiva betalningssystem. Detta 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 8 

132 



ger svenska företag ökad konkurrenskraft. Tillväxten inom området. där Prop. 1986/87: 100 
posten har en stor marknadsandel. är god. Samtidigt är konkurrensen Bil. 8 

myi.:ket stark vilket kommer kunderna till godo. Den utmaning som ligger i 

utvei.:klingen för postens del är att kunna vidmakthålla ett omfattande nät 

av postkontor och lantbrevbäringslinjer samtidigt som datautvecklingen 
medför minskade hetalningstransaktioner inom linjeorganisationen. 

2.4 Internationell jämförelse 

Svensk postservice står sig väl i ett internationellt perspektiv enligt en 

undersökning av ett antal OECD-länder gjord av postens internationella 
sekretariat v~iren 1986. Undersökningen visar på att Sverige har en hög 

andel inrikes normalbrev som övernattbefordras. Sverige ligger också bra 
till vid jämförelsen av realportot i 15 olika OECD-länder. Realportot för 

20-grams inrikes normalbrev har i Sverige sjunkit med 12 %. mellan åren 

1976-1986. 

Postens roll i betalningsförmcdlingen är ocksa betydande jämfört med 
några övriga europeiska länder. I den gjorda jämförelsen som omfattar åtta 

länder har Sverige den högsta kontotätheten, mätt i antal girokonton per 

I 000 invånare. Kontotätheten i Sverige är mer än dubbelt så hög som i 
något av de andra undersökta länderna. Även när det gäller användningen 

av Postgirot för betalningstransaktioner intar Sverige en tätposition. mätt i 
antal transaktioner per invånare i respektive land. 

2.5 Attitydundersökningar om postens verksamhet 

Få verksamheter i Sverige har en så frekvent kontakt med en så stor 

kundkategori som posten. Bland hela den vuxna befolkningen besöker 8 av 
10 posten någon gång per månad eller oftare - var tredje svensk besöker 

posten minst någon gång per vecka. Även stora och små företag har täta 

kontakter med posten. 
Posten är även ett omtyckt företag. Detta framgår av flera undersökning

ar som posten har gjort i samarbete med externa konsulter. Undersökning
arna visar att posten får starkare positiva omdömen än de flesta andra 
verksamheter i Sverige. 

Som underlag för fortlöpande anpassning av tjänsteutbudet till de olika 
kundgruppernas behov genomförs olika typer av marknadsundersökning
ar. Posten har bl. a. gjort en omfattande servicemätning bland privatper
soner för att ta reda på deras synpunkter beträffande postutdelningen och 

kassaservicen. Under hösten 1986 genomfördes omfattande marknadsun
dersökningar bland olika kundgrupper inom näringslivet. 

2.6 Verksamhetens inriktning 

Allmänt 

Statsmakternas krav på service och avkastning har varit styrande för 

postens planering av treårsperioden. Posten anger bl. a. servicemål för 133 



post befordran och mål för tillgänglighet till kassaservice. Planen bygger 
vidare pa att posten under perioden kan uppfylla statens fastställda krav på 
ränta och avkastning. 

Posten aktualiserar i treårsplanen på nytt förslag om ändrade regler för 
postens rätt till prissiittning och placering av överlikviditet. Dessa föränd
ringar till ökad självstandighet skulle enligt posten medföra möjlighet till 
ökad effektivitet i verksamheten. 

Posten har i föreliggande treårsplan även föreslagit mål för lönsamhet 
och konsolidering. Postens bedömning är att god lönsamhet och finansiell 
styrka utgör en nödvändig föruts::ittning för att övriga mål, t. ex. mål för 
portoutvecklingen. skall kunna niis. En god lönsamhet skall innebära att 
intäkterna i verksamheten skall täcka kostnaderna och ge avkastning på 
utnyttjat kapital. Därutöver skall resultatet ge utrymme för nödvändiga 
investeringar och konsolidering. Postverket bedömer att, för att klara 
avkastningskraven och konsolideringsbehovet bör resultatet före avsätt
ningar motsvara ca 5 c>J,:, av omsättningen. Resultatet före avsättningar 
avser postverket i första hand använda till avskrivningar utöver plan 
genom fortsatt avskrivning på återanskaffningsvärdet för fastigheter och 
bussar. I andra hand föreslås avsättningar fä göras till en resultatutjäm
ningsfond för räntefluktuationer. Förändringar i omvärlden. t. ex. fallande 
räntor samt postverkets förväntade investeringsbehov ser postverket som 
två viktiga orsaker till det redovisade konsolideringsbehovet. 

För att nå de övergripande målen beträffande service och ekonomi har 
konkreta strategier formulerats för de olika affärsområdena som presente
ras närmare i det följande. 

Humdaf(iirsområdet Bre1· och Paket 

Huvudmålet för Brev och Paket är att på ett rationellt sätt distribuera 
försändelser och lättare gods. Servicebegreppet har för Brev och Paket två 
dimensioner: servicenivå och tillförlitlighet. För normalbrev är målsätt
ningen att sc! gott som samtliga normalbrev skall erhålla övernattbeford
ran. Post verket har också idag el! transport- och distributionsnät som näst 
intill klarar denna målsättning. Endast mellan några mindre. avsides be
lägna orter kan denna målsättning inte nås. Brevströmmarna till och mel
lan dessa orter utgör emellertid mindre än I % av den totala brevvolymen. 
Tillförlitligheten beträffande distributionen av normalbrev ligger på 95 %. 
Att tillförlitligheten inte kan uppgå till 100 % beror bl.a. på knappa tids

marginaler i transportnätet och >:tärningar i flyg- och järnvägstrafiken. 
Postverket anser emellertid att tillförlitligheten ligger på rätt nivå då en 

ökning skulle innebära exceptionellt höga merkostnader. 
För ekonomibrevet är målsäl!ningen att 98 % av den totala volymen 

skall delas ut på 3:e vardagen efter inlämning. Produktionssystemet är 
uppbyggt och anpassat till denna målsättning. Målet för tillförlitligheten är 
här 100 % och uppnås. Under är 1985 har ett nytt systern för mätning av 

servicckvaliteten tagits i bruk. Systemet är rikstäckande och innebär att ca 
6000 normalbrev och ca 6000 ekonomibrev vai:je kvartal sänds till alla 
delar av landet. Testerna sker i samverkan med företag, föreningar och 
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privatpersoner. Mätresultakn rapporteras kontinuerligt i postens direk- Prop.1986/87: 100 
tion. Bil. 8 

Förutom servicemrtl finns for huvudaffarsomrildet ekonomiska mål. Det 

övergripande ekonomiska malet - att uppnå den lönsamhet som medför 

möjlighet till konsolidering och att faststiillt avkastningskrav tillgodoses -

skall enligt posten nås genom följande delmål: 

- försilndelscvolymen skall öka med lägst 3 % per [1r. 

- personalproduktiviteten skall öka med minst 3 % per år och 

- för Brev och Pakets tjänster skall marknadsprissättning tillämpas. För 

20-grams normalbrev är målsiitcningen emellertid att begränsa prishöj

ningar till högst inflationstakten i samhället. 

Marknadtn för ajfärskommunikation utgörs av affärslivets efterfrågan 

på löpande skriftlig kommunikation till enskilda mottagare eller massbud

skap till en grupp mottagart. Den totala marknaden växer d{i informations

miingden i samhiillet stadigt ökar. Samtidigt ökar konkurrensen från andra 

media. Postens strategier för att få så stor andel av marknaden som möjligt 

är bl. a. att arbeta för kontinuerligt hög kvalitet i postbefordran. höja 

adresskvaliteten samt förbättra brevets effektivitet som kommunikation~

medel genom förenklade taxeringsfö1faranden och speciella serviceätagan

den i företagens postrutiner. 

Marknaden för företagsdistrihution omfattar den del av transportmark

naden som avser små- och styckegods. Det är en växande marknad med 

stort inslag av konkurrens. 

Posten har för närvarande en dominerande marknadsandel beträffande 

postorder men konkurrensen skärps. Postens mål är att öka sin marknads

andel. 
Produkterna på pri\'l1tpersonmarknaden utgörs främst av brev. vykort 

och paket. Tendensen är att brevets betydelse för kontakt mellan männi

skor ökar. Som exempel kan nämnas att enklare personliga hälsningar 

t. ex. via julkort och andra kort ökar. 
Beträffande tidninRar är de största kunderna dagstidningar och stora 

förlag. Postens mål är bl. a. att öka andelen abonnerade veckotidnings- och 
organisationsexemplar samt behålla dagstidningsvolymen. 

H11F11daf(iirsområdct Giro och Kassa 

Giro och Kassa har sina väsentligaste verksamheter inom marknaderna för 

bctalningsförmedling och banktjänster. Inom Giro och Kassa finns ingen 
monopolverksamhet utan konkurrens råder bäde för betalningsförmedling 

och banktjänster. Posten har emellertid väl kunnat hävda sig i konkurren

sen. Som entreprenör för Post- och Kreditbanken utför posten kassa- och 

bankscrvicc över hela landet. Postgirot omsatte år I 985 86 %·av den totala 

giromarknaden. 

Huvudm{ilet för betalningsförmedlingen är att befästa och utveckla post

girots roll för bf1de företag och privatpersoner. Beträffande banktjänsterna 

skall inriktningen enligt posten vara att utveckla och långsiktigt uppehålla 

kompetensen för banktjiinster inom posten. För att nå huvudmålen är det 

viktigt att nil de uppställda servicemålen bade beträffande tillgängligheten 135 



till kassaservicen och snabbheten och säkerheten i förmedlingen av betal
ningar. Förutom servicemålen finns för huvudaffärsområdet det ekonomis
ka målet: att nå en stabil ekonomisk utveckling. Krav på avkastning skall 
kunna tillgodoses och en konsolidering inom huvudaffärsområdet skall 
kunna ske. Medlen för en stabil ekonomisk utveckling är marknadsmässig 
avgiftssättning. rätt att agera pä penning- och kapitalmarknaderna. över
trasseringsrätt på postgirokonton ~amt en ökning av rationaliseringsgra
den. 

De övergripande målen beträffande service och ekonomi för Giro och 
Kassa kan delas upp i mål för de ingående affärsområdena. Affärsområdet 
kassaservice omfattar idag ca 2200 postkontor och s. k. postställen samt ca 
2700 lantbrevbäringslinjer. Kassaservicen domineras av hanteringen med 
bank- och betalningsuppdrag. Idag sker en allt snabbare övergång från 
kontantbetalningar i kassa till överföringar mellan konton. Dessutom ökar 
användningen av olika former av betalkort. Kontantuttag i automater sker 
i allt större utsträckning. Behovet av "traditionella" postkassatjänster 
minskar därför successivt. För att kunna bibehålla och utveckla nätet sker 
därför en fortsatt utbyggnad av kompletterande tjänster. 

Servicemålet för kassaservicen består i mål för kundens tillgänglighet till 
servicen. Tillgängligheten till kassaservicen har två dimensioner: kunder
nas geografiska närhet till posten samt öppethållanden. Beträffande den 
geografiska närheten kan konstateras att postkassanätet är rikstäckande. 
Mycket få hushåll saknar idag tillgång till daglig postkassaservice. Kon
torsnätet anpassas vidare till bebyggelseförändringar m. m. Några större 
förändringar av postkassanätet planeras inte ske under perioden. 

Postgirot eftersträvar med olika medel att öka produktivitet och säker
het och att förbättra kundservicen. 1 postgirokontoret sker fram till år I 990 
investeringar i ny utrustning och på alla större postkontor kommer byte till 
nya postkassamaskiner att ske. Den nya tekniken som innebär en integre
ring av postkassa- och girosystemen möjliggör en decentralisering av kon
tovård till postkontoren. Härigenom kommer posten närmare kunderna i 
frågor om information, reklamationer och övrig kundkontakt. Jämsides 
med de stora investeringarna på det tekniska området intensifieras arbetet 
med personalutveckling. 

Affärsområdet betalningsmarknad består av betalningar som hanteras 
inom postgirosystemet och betalningar som hanteras utanför postgirosys
temet. Av landets samtliga girotransaktioner har postgirosystemets andel i 
stort varit oförändrad de senaste årr~n. De betalningar som hanteras utan
för postgirosystemet (t. ex. utbetalning av pensioner och barnbidrag) har 
successivt minskat i antal för posten. Förklaringen ligger i att marknaden i 
allt högre grad önskar få dessa betalningar direkt insatta på lönekonton. 
Denna utveckling ger kortsiktigt negativa konsekvenser för posten då 
posten har begränsade möjligheter till anpassningar av personalvolymerna. 
Posten satsar emellertid på en fortsatt hantering av privatpersonsbetal
ningarna för PKbanken och sparbankerna samt att öka företagens betal
ning över postgiro. 

Målet för affärsområdet bankmarknad och data är att erbjuda fullständig 
bankservice åt privatpersoner. Exempel på nya tjänster är att ca 350 
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postkontor nu kan hevilja vissa typer av lån och att rcscvalutaförsiiljning 

har införts på ca 500 postkontor. 

Affärsområdct j/nansriirelsen ansvarar för de likvida medel som finns 
inom posten. Genom det höga ränteläget som vi haft i Sverige under de 

senaste åren har företagens intresse för att tjäna pengar p[1 pengar blivit allt 

större. Detta intresse för s. k. cash management har också inneburit en 
snabbare genomströmning av medel i postgirosystemet. Detta har i sin tur 

inneburit att ränteersättningen på de pengar som finns i girosystcmct har 

blivit mer betydelsefull för postens ekonomi. Det är bakgrunden till pos
tens begäran att få möjlighet att fritt placera sin överlikviditet på markna

den. Posten bedömer att detta skulle ge bättre förräntning till samma 
säkerhet och likviditet än för närvarande då överlikviditeten är placerad 

som specialinlåning i PKbanken. 

Postens ho/ag 

Inom postkoncernen finns for närvarande två bolag, Postbolagen AB och 

fastighetsaktiebolaget Certus. Postbolagen AB är ett helägt dotterföretag 

till posten vars främsta uppgift är att vara moderföretag i en dotterbolags

koncern som bestfir av Tidningstjänst AB, Postens Transporttjänst AB. 
Hultberg Inrikes Transporter AB, Swedpost Consultancy Service AB och 
Swedpost International Transport AB. Postbolagskoncernen budgeterar år 

1986 en årsomsättning på 538 milj. kr. 

Cirka 60 % av omsättningen är hänförlig till Tidningstjänst AB. Verk
samheten består i utdelning av dagstidningar. Postens bilbudsverksamhet 
bedrivs i Stockholm. Göteborg och Malmö av Postens Transporttjänst AB. 
På övriga orter är bilbudsverksamheten integrerad i den ordinarie post
verksamheten. Hultberg Inrikes Transporter AB ombesörjer tidningstrans
porter och lättgodsdistribution. Swedpost Consultancy Service AB ansva

rar för export av posttjänster. I Swedpost International Transport AB sker 

internationell kurirpost i samverkan med Federal Express. Fastighetsak
tiebolaget Certus är helägt av posten och har till uppgift att förvärva och 
förvalta fastigheter där posten är delägare tillsammans med andra bolag 

eller där andelen extern uthyrning är stor. 

Postens särskilda resultatenheter 

Inom postkoncerncn finns vidare åtta särskilda resultatenheter, nämligen 
postens adressregister. postens frimärksavdelning, postens diligenstrafik. 
postens industrier, postens tryckt!ri. poskns inköpscentral. postens fas

tighetsenhet och en enhet för administrativ service. 
Samtliga resultatenheter har nyligen varit föremål for en översyn i syfte 

att bättre marknadsanpassa verksamheten. 

Postens investeri11Rs11tveckling 

Postens totala investeringar för treårsperioden 1988-1990 beräknas till 

drygt 3 miljarder kronor. En bedömning av investeringarnas fördelning på 
kalenderåren framgår av följande tabell. 
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Postens im·estcringar !löpande pri~crl. milj. kr. 

1980 1987 1988 1989 \990 
Budget Prognns 

Trciirsplan 

Posthu~ m. m. 819 710 715 595 :'.95 
Motorfordon \09 75 70 80 80 
Maskiner och inventarier 491 235 610 440 175 

1419 1020 1395 1115 550 

Postens planerade investeringar i utrustning och lokaler under treårs

perioden är ett viktigt medel att n{1 de uppställda servicemålen. Investe
ringar i posthus (ca I 600 milj. kr. för treårsperioden J omfattar bl. a. tre 
större projekt: postterminalcrna Göteborg Ban etapp Il, Boras Ban och 
Stockholm Årsta, vilka skall bidra till att klara de fastställda servicemålen 
samt förväntad volymtillväxt för brev och varudistribution på 3 r,·(;. per år. 

Även investeringarna i maskiner och inventarier syftar till att klara fast

ställda servicemål inom de tvft huvudaffärsområdena. 

3 Föredragandens överväganden 

De viktigaste mål som statsmakterna hör ställa upp för postverket rör 
service. prisutveckling och resultatnivi1. Mål bör fastställas för serviceni
v{m, tillförlitligheten och prisutvecklingen beträffande normalbrev samt 
för tillgängligheten till kassaservice. Därutöver bör inför den kommande 

treårsperioden fastställas ett nytt milt för postverkets resultatnivå. Kraven 

på ränta på statslånet och avkastning på postens statskapital skall givetvis 

ligga fast. 
Jag tillstyrker den allmänna inriktningen av verksamheten som innebär 

en fortsatt kundorientering. Kundernas efterfrågan inom områdena infor
mationsöverföring. varudistribution och betalningssystem hör vara styran
de för postens insatser. Verksamheten skall syfta till att till rimligt pris och 
med god servicekvalitet betjäna såväl stora som små kunder i hela landet. 

Sen·iccmål utvecklas dels för de båda huvudaffärsområdena och dels för 
de olika affärsområdena. Posten strävar efter att utveckla servicemål som 
är mätbara över tiden och som kan specificeras i form av fasta scrviceilta

ganden. Posten strävar också efter att produkter och priser ytterligare skall 

differentieras för att ännu bättre kunna tillgodose olika kunders önskemål. 

Den servicenivå för normalbrev som redovisas för huvudaffärsområdet 

Brev och Paket är tillfredsställande. Ett transport- och distributionsnät 

som medger övcrnatthefordran och utdelning måndag-fredag i hela landet 

av praktiskt taget alla normalbrev fyller högt ställda krav pt1 postscrvice. 

Tillförlitligheten att uppnå de fastställda servicemålen i posthefordran skall 
upprätthållas på en hög nivå. Det är av stor vikt att åtagandena gentemot 

kunderna kan uppfyllas. Som posten har framhållit är det emellertid pil 

grund av små tidsmarginaler i transportnätet inte rimligt att kräva 100 c;;., 
tillförlitlighet i distrihutionen av normalbrev. En siidan tillförlitlighet skulle 
kriiva omfattande och svårgenomförbara föriindringar av transport- och 
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distrihutionsnätet. Det skulle också medföra avseviirda kostnader. Jag 

anser säledcs att m~det. 95 1/r tillförlitlighet. är tillräckligt med hänsyn 

tagen till detta. Enligt de mätresultat som föreligger för de tre första 

kvartalen år 19~6 har tillförlitlighctsmi"ilet uppnåtts. 

Servicemålet inom huvudaffärsomriidet Giro 01.:h Kassa är att kassaser

vicen via postkontor 01.:h lantbrevbärare skall varn rikstäckandc. Mycket 
fä hush[1ll - något hundratal hushiill i omdden utan dagliga kommunika

tioner - saknar idag tillgång till daglig postkassaservice. Att täcka 100 '!( 

av hushållen med daglig service skulle vara mycket kostnadskriivande. Jag 

delar postens uppfattning att den nuvaramk höga tilckningsgraden vad 

avser geografisk tillgänglighet skall bibehållas. Det bör även framgent 

ankomma pt1 posten att avgöra om denna tillgiinglighet i det enskilda fallet 

skall tillgodoses genom fast postkontor, lantbrevhäring eller postväskeser

vice. 

Posten försöker på olika sätt förbättra tillgängligheten till kassaservicen i 

tätorterna. Som exempel kan nämnas att öppethiillandena fortlöpande 

anpassas till kundernas behov och att väntetiderna ständigt uppmärksam

mas. Ett system för mätning av väntetiderna pil ca 250 postkontor med hög 

och varierande kundfrekvens har införts. På vissa postkontor har åtgärder 

redan vidtagits för att komma till rätta med problemen. Posten söker också 

öka tillgängligheten genom att flytta kontoren till bättre affärslägen. An

strängningarna för att förbättra tillgängligheten hör fortsiitta. Jag vill sär

skilt peka på vikten av att väntetiderna på postkontoren upplevs som 

acceptabla av kunderna. De återkommande mätningarna av betjäningsti

der och attitydstudier som posten genomför bör tillsammans med persona

lens kundkontakter kunna ge ett gott underlag till denna anpassning. 

Målet beträffande priserna för normalbrev bör vara att de skall utveck

las högst i takt med den allmänna prisutvecklingen. För att på lång sikt 

säkerställa en stabil ekonomi i kombination med en lugn portoutveckling 

krävs en fortlöpande förbättring av postens produktivitet. Vid en bedöm

ning av produktivitetsutvecklingen måste beaktas att posten är mycket 

personalintensiv och har begränsade rationaliseringsmöjligheter i stora 
delar av verksamheten. Jag noterar med tillfredsställelse att posten efter
strävar att öka personalproduktiviteten med 3 <;;:. per år också under den 

kommande treårsperioden. Beträffande de mål för det ekonomiska resulta

tet som postverket redovisat i treårsplanen vill jag anföra följande. Den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden påverkar i hög grad 
cfterfrågeutvccklingen för postens tjänster. Utvecklingen i form av sänkt 

inflation. minskade budgetunderskott och fallande räntor kan bidra till en 

hög aktivitetsnivå i samhället och därigenom fortsatt stabil efterfrågeut

veckling för postens tjänster. Postverket möter emellertid också flera 

utmaningar till följd av den ekonomiska utvecklingen. Som exempel kan 

nämnas postverkets problem med att anpassa sin på kort sikt relativt 

opåverkbara huvudverksamhet till en fallande räntenivå då postverkets 

resultat ~ir mycket känsligt för ränteförändringar. Postverket har de när

maste åren också stora investeringsbehov. Investeringarna som i huvud

sak är av långsiktig karaktär bör inte finansieras med medel från den 

kortsiktiga postgiroinlåningen utan i första hand med postens internt gene
rerade medel. 
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Det ekonomiska resultatet för postens sambde verksamhet skall kunna 

garantera ett långsiktigt ekonomiskt oberoende. dvs. att inga subventioner 
över statsbudgeten skall behöva tillföras verksamheten. V crksamheten 
skall själv täcka sina kostnader och inbetalningen till statsbudgeten av 
räntor på postens statslån och avkastningen på statskapitalet skall säkras. 
Resultatet skall också bidra till att nå en erforderlig grad av konsolidering. 
Konsolideringsbehovct hänger bl. a. samman med att postens verksamhet 

är arbetsintensiv och att det ekonomiska resultatet i hög grad är beroende 

av lönckostnadsutvecklingen. Därutöver beror resultatet till största delen 
på ränteutvecklingen. Några tal kan illustrera detta: hela 2/3 av intäkterna i 
betalningsformcdlingen består av ränteintäkter. En förändring av räntan 
med en procentenhet påverkar postens räntenetto med 100 milj. kr. vilket 

ocksä bör beaktas vid en bedömning av konsolideringshehovet. Resultatni

vån bör också kunna medge en hög grad av självfinansiering av postens 
investeringar så att endast en mindre del behöver finansieras genom att 

posten tar i anspråk postgiromedel. Resultatet före avsättningar hör där
för. i enlighet med postens förslag, motsvara ca 5 9(.. av omsättningen för 

att klara avkastningskraven och konsolideringsbehovet. Jag räknar med att 
en sådan resultatnivå är förenlig med målet för portoutvecklingen. 

Det uppställda målet för det ekonomiska resultatet möjliggör att stats
makternas ställningstagande till mål för postverkets service och ekonomi 

nu kan ske mera samlat. Riksdagen bör ges tillfälle att godkänna den 

inriktning av verksamheten och de resultat-. prisnivå- och servicemål som 

jag har förordat. En fortsatt diskussion och prövning av vilka mål som bör 
användas i statsmakternas övergripande styrning av postverket bör ske. 
Jag avser att återkomma till regeringen i den frågan. 

När det gäller frågan om postv~rkcts förslag till ändrade regler för 

placering av överlikviditet får jag hänvisa till vad chefen för finansdeparte
mentet anför angående postverket och PKbanken i bilaga I till budgetpro
positionen under avsnittet Särskilda frågor. 

G 1. Ersättning till postverket för befordran av 
tjänsteförsändelser 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

534011000 

553000000 

586000000 

En översyn av det nuvarande tjänstebrevsrättssystemet i syfte att öka 

kostnadsmcdvetandet hos myndigheterna i användandet av tjänstebrevs

rätten och därigenom successivt kunna avlasta tjänstebrcvsanslaget har 

inletts. Regeringen gav sålunda den JO juli 1986 postverket i uppdrag att 
mäta postmängder och däremot svarande kostnader hos ett 40-tal myndig

heter. När resultatet av mätningarna föreligger kan förändringar för de 
aktuella myndigheternas användning av tjänstebrevsrätten bli aktuella. Jag 

avser att återkomma till regeringen i frågan. Anslaget för budgetåret 
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1987/88 bör beräknas på samma sätt som hittills. Posten har beräknat 

ersättningsbehovel budgetilret 1987/88 till 586,0 milj. kr. Verket räknar inte 

med någon volymförändring jiimfört med 1986/87. Jag ansluter mig till 

postens beräkning och föreslår att 586 milj. kr. anvisas till ändamftlet. 

G 2. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

36000000 

30000000 

30000000 

Riksdagens beslut fprop. 1975176: 127. Tl.J 22, rskr. 301) om en successiv 

avveckling av särkostnadsundcrskottet i postens tidningsrörelse t. o. m. år 

1991. innebiir att den ersättning fran statsbudgeten som post verket varje år 

erhåller som bidrag till att täcka särkostnadsundcrskottet i verksamheten, 

successivt skall avvecklas under en 15-årsperiod. En höjning skall samti

digt ske av de avgifter som postverkct tar ut i tidningsrörelsen så att den 

andel av siirkostnaderna som täcks av avgifter successivt ökar. Avgifterna 

regleras i den postala tidningskungörclsen och baseras i princip på avtal 

mellan postverket och organisationer som företräder tidningsutgivare. 

Med hänsyn till intresset av att begränsa prisstegringarna i ekonomin har 

avgifterna under ilr 1986 höjts i något långsammare takt än som motsvarar 

minskningen av särkostnadsunderskottet. För att i viss mån undvika att 

postens övriga kunder belastas med en större del av tidningsrörelsens 

kostnader för år 1986 än vad riksdagsbeslutet syftade till bör ersättningen 

till postverket för tidningsdistributionen tas upp med oförändrat belopp i 

förhållande till innevarande budgetår. 

4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av postverkets 

verksamhet under perioden 1988- 1990, 

2. godkänna att post verkets verksamhet skall inriktas på de resul

tat-. prisnivå- och servicemål som jag har förordat för perioden 

1988-1990. 

3. till Ersii1111i11g till postl'erket fiir befordran ai· 1jiins1efiirsiin

de/scr för budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag på 586000000 

kr.. 

4. till Ersiitt11ing till post\'erket.får tidningsdistrih11tio11 för budget

året 1987/88 anvisa ett anslag pt1 30000000 kr. 
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H. Transportstöd m. m. 

H I. Transportrådet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

16231000 

16857000 
17404000 

Transportrådet (TPR) har enligt sin instruktion <SFS 1979: 1037, ändrad 
senast 1985: 1077) uppgifter inom i huvudsak följande områden 
,::-> trafikplanering 

r:, handikappanpassning av kollektiva färdmedel 
::; riksfärdtjänst 

':.' energihushållning inom transportsektorn 
-. beredskapsplancring inom transportsektorn 
··, drivmedelsransonering 

·::; statsbidrag till kollektivtrafik 
,:; yrkestrafikfrågor 

c transportstöd 

TPR leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören. sex leda

möter som företräder riksdagen och näringslivet samt två personalrepre
sentanter. Till TPR är knutet två rådgivande delegationer. nämligen en för 
riksfärdtjänst och handikappanpassning samt en för beredskapsplanering 
m. m. Vidare finns olika samrådsgrupper bl. a. för yrkestrafikfrågor och 
trafikplaneringsfrågor. 

TPR:s arbetsuppgifter på yrkestrafikområdet finansieras delvis genom 
avgifter. Avgifterna redovisas på statsbudgetens inkomstsida och beräknas 
uppgå till ca 2.7 milj. kr. för nästa budgetår (1985/86 1,8 milj. kr.). 

TPR:s anslagsframställning 

Det trafikpolitiska målet är att erbjuda medborgarna och näringslivet i 
landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta sam
hällsekonomiska kostnader. Denna målsättning och utvecklingen inom 
transportområdet har inneburit att ökade krav har kommit att ställas på 

TPR:s verksamhet. 
I det samhällsekonomiska synsättet på trafikpolitiken ligger att trafikpo

litiken skall utformas så att den bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i 

samhället som helhet. Detta medför att samordningen mellan olika sam

hällssektorer måste säkerställas vilket TPR söker främja genom olika 

planeringsaktiviteter. TPR fångar vidare genom bl. a. trafikpolitiska analy

ser upp viktiga strukturförändringar inom näringslivet och samhället och 

deras framtida konsekven~er för transportsektorn. 

Ef(ektivitctsmålct i trafikpolitiken innebär att resurserna inom transport

sektorn skall utnyttjas så rationellt som möjligt. Det iir nödvändigt med en 

samordning mellan trafikgrenarna så att onödig överkapacitet inom enskil
da trafikgrenar inte uppstår. Genom planeringsunderlag. modellstudier 

m. m. initieras genom TPR:s försorg en trafikplanering i länen med inrikt-
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ning mot sysselsättnings- och niiringslivsfrågor. Samarbete sker därvid Prop.1986/87: 100 

med länsstyrelser, herörda kommuner samt med de regionala utvecklings- Bil. 8 
fonderna. Syftet med pr()iektverksamhetcn är att identifiera problem t. ex. 

flaskhalsar i trafikförsörjningen och utarbeta åtgärdsprogram för att för-

bättra transportförhållandena för enskilda och näringsliv. 

Det trafikpolitiska millet har ocks{1 en .fi"irdelning.1pofitisk inriktning. En 

tillfredsställande transportförsö1jning ses som en förutsättning för att upp

nå en balanserad befolkningsutveckling i skilda delar av landet. TPR:s 

verksamhet är niir det gäller bl. a. transportstöd knuten till att uppfylla 

denna målsättning. I begreppet tillfredsställande trafikförsöi:_jning ligger 

ocks{t att handikappade och äldre skall så långt möjligt kunna delta i arbete 

och samhällsliv på samma villkor som andra medborgare. En viktig uppgift 

för TPR är dä1for att göra de kollektiva färdmedlen mer tillgängliga och att 

utveckla riksfärdtjänsten. 

Förutom de uppgifter som ålagts TPR enligt instruktionen har TPR av 
regeringen tilldelats en rad siirskilda uppdrag. Under det senaste aret har 

TPR diirvid slutfört uppdragen att utreda drivmedclsförsör:jningen vid 

elavbrott i fred, Taxi-80-systcmet. den liingväga busstrafiken. den framtida 

gotlandstraliken och vissa frågor om riksfärdtjänstens framtida utform

ning. 

TPR konstaterar att rådets verksamhet på en rad sätt bidrar till att skapa 

förutsättningar för effektiva och rationella transporter i enlighet med de 

trafikpolitiska målen. Vidare framhålls att statsmakternas strävan att för

bättra resursutnyttjandet och effektiviteten i transportsektorn innebär att 

kraven på TPR:s verksamhet fortlöpande har ökat. 

TPR:s förslag för budgetåret 1987/88 kan sammanfattas enligt följande: 

I. Huvudförslaget innebär för en treårsperiod en besparing med 800000 

kr. Rådet anser att besparingsmålet kan uppfyllas genom följande åtgärder 

- en handläggartjänst på utredningssektionen återbesätts inte vid eventu

ell vakans (200000 kr.). 
- ändrade avtalskonstruktioner samt revisionsinsatser gentemot SJ rese

byrå, kommundata m. m. vad gäller riksfärdtjänsten medför en bespa
ring på anslaget H 4. 1850 000 kr.). 

- ökade intäkter genom avgifter för tillstånd till internationella vägtrans
porter 1400000 kr.). 

I sammanhanget framhäller TPR vidare att rådet har i uppdrag att utföra 
en rad utredningar som medför ett ytterligare utnyttjande av den kapacitet 

som finns inom rådet. Det ekonomiska värdet av detta anser TPR väl kan 

tiicka en betydande del av besparingsmålet. Om dessa besparingar inte 

anses tillräckliga är den enda äterstående besparingsmöjligheten enligt 

TPR en nedskärning av verksamheten inom energihushållningsområdet. 

~- På trafikplaneringsområdet tar TPR fram underlagsmaterial och gör 

prognoser pit nationell nivå. I detta arbete har TPR kontinuerlig kontakt 

med länsstyrelserna och därmed kan viktig information tillföras det he

dömningsundcrlag som skall utnyttjas i den gemensamma investerings

planeringen. Inom TPR har redan inletts ett projekt med en samordnad 

investeringsplanering inom ramen för oföriindrade personalresurser. TPR 
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budgetåret 1987/88 om inte annat arbete skall behöva trappas ned alltför 
mycket. TPR begär därför 300000 kr. i form av konsultmedel. 

3. TPR räknar med att sätta in stora arbetsinsatser vad gäller utarbetan
det av prognoser över gods- och p1~rsontrafiken fram till år '.!000. För att 

kunna vidareutveckla dessa prognoser begär TPR 200000 kr. i projektme

del. 
4. För informationsverksamhet inom energihushållningsarbetet begärs 

att 800000 kr. överförs från statens energiverks medel för informations
verksamhet. 

5. För industri- och regionalpolitiska insatser begär TPR 500000 kr. i 
projektmedel som överförs från industriverkets anslag C4. 

6. TPR planerar att övergå till databaserad tillståndsgivning för interna

tionell lastbilscrafik. Denna verksamhet är helt avgiftsfinansierad. TPR 
begär efter samråd med statskontoret 500000 kr. för dataanskaffning och 
programmeringsarbete. Genom avgiftshöjning för tillstånd till internatio
nell trafik kommer motsvarande belopp att tillföras statskassan under 

budgetåret 1987 /88. 
7. TPR begär 100000 kr. för att utveckla prognosmodeller inom det 

forsknings- och utvecklingsarbcte som rådet bedriver. 

8. För särskilda åtgärder inom det civila totalförsvaret begär TPR ett 
engångsanslag på 10075000 kr. Merparten av medlen föreslås användas 

för åcgärdcr att begränsa verkningarna av elavbrott på drivmedelsförsörj
ningen (9360000 kr.). I förslaget ingår vidare utbildning av beredskaps

planläggande och krigsplacerad personal (75000 kr.), datalistor med for
donsuppgifter (15000 kr.), statistik för landsvägsfordon (75000 kr.). under
hållsavtal för radioutrustning i30000 kr.), datorprogram för uppgifter från 
centrala bilregistret (200000 kr.) samt för konsultmedverkan till översyn 
av betalningssystem vid drivmedelsransonering (320000 kr.). 

9. TPR beräkmir att kunna sälja datamaterial. konsulttjänster, rapporter 
m. m. inom trafikplaneringsområdet under budgetfiret 1987/88 och föreslår 
därför att ett förslagsanslag på I 000 kr. inrättas för redovisning av verk
samhetens intäkter och utgifter. De priser som kommer att uttas avses 
beräknas efter principen om full kostnadstäckning. 

TPR har vidare i samband med sin anslagsframställning redovisat rege
ringsuppdraget att följa upp nya personbilars bränsleförbrukning och de 
förändringar som sker på personbilsmarknaden. Denna information är av 
värde när avtalstiden för TPR:s överenskommelse med fordonslcverantö
rerna har löpt ut. TPR bedömer att den tekniska utvecklingen kommer att 

leda till fortsatta lägre bränsleförbrukningstal framöver men i en relativt 

långsam !akt. 

Föredragandens tivcrväganden 

Jag kan konstatera att TPR:s verksamhet bidrar till att skapa förutsättning
ar för effektiva och rationella transporter i landets olika delar. TPR med

verkar därmed till att förverkliga den trafikpolitiska målsättningen. Rådets 
verksamhet ger också på tlera siitt upphov till statsfinansiella och sam

hällsekonomiska besparingar. I det trafikpolitiska utvecklingsarbetet som 
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påbörjats inom kommunikationsdepartcmentet kommer också TPR:s 

utredningsresurser delvis tas i anspräk. Jag bedömer dock ändå att en viss 

besparing bör vara möjlig att genomföra vid rådet under nästa budgetår. 

Pris- och löneomräkning beräknas till 937000 kr. 

1986187 Bcriiknad ändring 1987/88 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(diirav lönt:kostnaderl 

Lokalkostnader 
Engilngsknstnader 

lJ ppbtirdsmcdel 

Ersiitlning for uppdrag 

52 

14227000 
(10221000) 

1920000 
710000 

() 

16857000 

TPR 

0 

+ 2400000 
() 

0 
+ 9365000 

0 

+11765000 

Före-
draganden 

0 

+ 1091000 
1.+ 574000) 
+ 165000 
- 710000 

I 000 

+ 547000 

Jag anser det viktigt att TPR kan fullgöra sin del i arbetet med den 

samordnade im·esteringsplaneringen. Jag räknar dock med att detta skall 

kunna göra5 inom ramen för tillgängliga resurser och är därför inte beredd 

att tillstyrka att särskilda medel anvisas. 

Jag är inte heller beredd att tillstyrka TPR:s förslag om särskilda medel 

för att vidareutveckla vare sig prognosmetodik eller prognoser för gods

och persontransporter. Detta medelsbehov får vägas mot andra insatser 

inom ramen för TPR:s disponibla resurser. 

Vad gäller TPR:s förslag om ökade insatser för energihusluWning kan 

konstateras att det är mycket viktigt att åstadkomma energibesparingar på 

transportområdet. Därmed är det möjligt att öka effektiviteten i transport

systemet, förbättra energimedvetenheten. reducera energiförbrukningen 

samt minska oljeberoendet. Ytterligare effekter av arbetet för en effektiv 

energianvändning är förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Sedan ett 

par år har energiverket och TPR samarbetat rörande åtgärder som syftar 

till att minska energiförbrukningen på transportområdet. Jag anser att 

detta samarbete är mycket värdefullt och räknar med att det skall kunna 

fortsätta även nästa far. I denna fråga har jag samrått med chefen för miljö

och energidepartementet. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att 

särskilt uppräkna TPR:s anslag för ändamålet. 

TPR:s arbete med projektverksamhet inom länen för att främja trans

portförutsättningarna och därmed även sysselsättningsläget är betydelse

fullt för deh regionalpolitiska mälsättningen. Jag anser dock efter samråd 

med chefen för industridepartementet att det samarbete som redan sker 

mellan TPR och industriverket i olika projekt bör kunna fortsätta och 

förstärkas. Jag är således inte beredd att föreslå särskilda medel för regio
nala projektinsatser. 

Vad gäller TPR:s förslag om utrikes /astbilstillstånd finner jag det viktigt 

att den svenska transportnäringen och vfirt näringslivs möjligheter att göra 

10 Riksda1,•e11 J986i87. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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sig gällande på det internationella omriidet främjas. Det är också av stor 
betydelse att trafiken över gränserna kan ske smidigt och rationellt. Jag 
bedömer därför TPR:s förslag om en effektivisering av tillståndsgivningen 
genom övergång till databaserad verksamhet som angeläget. Förslaget 
medför en ökad service åt transportföretagen och minskar byråkratin för 
bl. a. näringslivet och tullverket. Jag godtar således TPR:s förslag att 
500000 kr. anvisas för dataanskaffning. Som en följd av detta skall motsva
rande avgiftshöjning göras i samråd med riksrevisionsvcrket. 

Chefen för försvarsdepartementet har för avsikt att våren 1987 förelägga 
regeringen förslag till proposition om ett nytt försvarspolitiskt beslut. I 
avvaktan härpå har jag, efter samråd med chefen för försvarsdepartemen
tet. beräknat ett oförändrat anslag for åtgärder inom totaUor.n·arets civila 
del med avdrag för den engångsanvisning som TPR disponerar för inneva
rande budgetår. 

Jag är positiv till TPR:s förslag att ta ut avgifter för viss konsult- och 
.försii/jnini;n·erk.rnmhet. Jag förutsätter att verksamheten kan redovisas 
under en delpost för anslaget H I. 

Med hänsyn till den avlastning av arbetsuppgifter som beslutet att av
veckla statsbidraget till kollektivtrafik innebär för TPR, effektivitets
vinster inom riksfärdtjänsten samt den förväntade intäkt som den nya 
försäljningsverksamheten kan komma att ge anser jag att TPR:s anslag 
H l. bör reduceras med 180000 kr. inför budgetåret 1987/88. Därmed anser 
jag att TPR uppfyllt huvudförslaget. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Transportrådet för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan
slag på 17404000 kr. 

H 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1985/86 Utgift 
l 986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

205733000 
251100000 
242100000 

Från anslaget ges stöd för att utveckla näringslivet i de norra delarna av 

landet genom bidrag till godstransporter och - fr.o.m. år 1986 - till 

persontransporter och datakommunikation. 
Godstransportstiidet syftar till att minska de merkostnader för transpor

ter som näringslivet i stödområdet har. Det ges i form av fraktbidrag i 

efterskott till företagen. Bidrag lämnas för järnvägs- och landsvägstrans
portcr i yrkesmässig trafik. Det gäller för transporter av dels varor som 
förädlats inom stödområdct till hel- eller halvfabrikat samt vissajordbruks
och livsmedelsprodukter som kommer från stödområdet. Stödet omfattar 
även råvaror och halvfabrikat som anskaffas av företag i stödområdet inom 
vissa bestämda näringsgrenar. 
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Transportstödet lämnas för transporter över 250 km med 1 O till 50'/i· av 

nettofraktkostnaden beroende på transportsträckans längd och var företa

get ligger inom stödområdet. Ett särskilt bidrag lämnas för transporter som 

skett till hamnar vid Norrlandskusten, vid Mälaren eller vid Vänern. 

Pasontrwzsportstödet syftar till att minska de norrländska företagens 

kostnader för nödvändiga personkontakter med södra och mellersta Sve

rige. Stödet gäller tjänsteresor med flyg och tåg för personal anställd vid 

företag som hänförs till viss industri- och uppdragsverksamhet. 

Stödet lämnas med 20 till 40';T av reskostnaden beroende pil var företa

gen är belägna i stödområdet. 

Stiidet ti{{ dutakummunikation gäller under en treårig försöksperiod som 

p:ibörjades i januari 1986. Stödet innebär en kraftig reducering av avgif

terna för datakommunikation med dataföretag belägna i Gällivare, Kiruna 

och Pajala kommuner. 

TPR:s anslagsframställning 

TPR har i sin anslagsframställning angett att bidragsbehovet för godstrans

port stödet är beroende av dels de stödberättigade transporternas omfatt

ning, dels förändringar i transportkostnaderna. 

Det totala stödbeloppet för bidragsåret 1985 uppgick till 205,7 milj. kr. 

Med denna utgångspunkt och med hänsyn tagen till merkostnader för 

hamntransportstödet om 4 milj. kr.. beräknad volym- och fraktprisökning 

om 3 resp. 3 %· samt bortfall av stöd för järn- och stålprodukter beräknas 

behovet av godstransportstöd att uppgå till 222,5 milj. kr. för budgetåret 

1987/88. 

Reglerna för person transportstöd har utformats så att det totala stödbe

loppet för innevarande budgetår skall uppgå till högst 24.6 milj. kr. Med 

hänsyn till en prognostiserad taxehöjning om 3 % beräknas medels behovet 

för budgetåret 1987/88 uppgå till 25,3 milj. kr. 

Försöksverksamheten med stöd till datakommunikation med Malmfäl

ten skall enligt riksdagens regionalpolitiska beslut våren 1985 bedrivas 

inom en kostnadsram på I milj. kr. per år. TPR har därför beräknat 

anslaget till I milj. kr. också för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att godstransports/ödet är ett viktigt regionalpolitiskt medel av 

stor betydelse för företagen inom stödområdet. 

I föregående års budgetproposition behandlades stödets utformning med 

hänsyn till vissa möjliga besparingsåtgärder som TPR redovisat. Det stats

finansiella läget gjorde det därvid nödvändigt att bromsa kostnadsutveck

lingen varför stödet slopades till järn-, stål- och metallverken. 

Med hänsyn till godstransportstödets betydelse anser jag att inga ytterli

gare förändringar av stödreglerna bör göras. Jag ansluter mig därmed till 

TPR:s anslagsberäkning och beräknar medelsbchovct till 222,5 milj. kr. 

Jag anser att stödreglerna bör bibehållas oförändrade även för person
transportstiidet. Enligt vad jag erfarit kommer dock medelsåtgången under 
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innevarande budgetår att bli lägre än vad som tidigare har antagits. Jag 

beräknar därför att medelsförbrukningen nästa budgetår kommer att bli 

18.6milj. kr. 
Stiid till datakommunikation i malmfältskommunerna har utgått sedan 

januari 1986. Det är ännu för tidigt att ut värdera försöket. Jag anser därför 

att reglerna för stödet bör vara oförändrade och ansluter mig till transport

rådets anslagsberäkning om I milj. kr. för ändamålet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag på 242100000 kr. 

H 3. Transportstöd för Gotland 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

60741000 

59000000 

52000000 

Från anslaget ges statsbidrag för trafiken till och från Gotland. Trans

portstödet omfattar såväl person- som godsbefordran i färjetrafiken på 
Gotland och är inbyggt i den taxa som Rederi AB Gotland tillämpar. 
Vidare ges från anslaget ett bidrag till vissa transportföretag för att täcka 

de merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstillägget. 

TPR:s anslagsframställning 

Transportrådet beräknar kostnaderna under anslaget för färjetrafiken till 

45 milj. kr. Kostnaden för det särskilda statsbidraget till lastbilsföretagen 

beräknas till 7 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslagsberäkningarna utgår från de riktlinjer för färjetrafiken som angavs i 

riksdagens beslut med anledning av prop. 1985/86: 105 <TU 26. rskr. 347) 

om färjetrafiken till Gotland. Jag vill samtidigt nämna att regeringen i 

februari 1986 gav transportradet i uppdrag att ta upp överläggningar om 

den framtida Gotlandstrafiken. För nästa budgetår beräknar jag kalkylmäs

sigt i likhet med transportrådet ett anslag på 52 milj. kr., varav 7 milj. kr. 

avser särskilt statsbidrag till lastbilsföretag. Till följd av dagens låga olje

priser kan anslagshelastningen komma att bli väsentligt lägre. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till fransportstiidför Gotland för budgetåret 1987i88 anvisa ett 

förslagsanslag pa 52000000 kr. 
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H 4. Riksfärdtjänst 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

46802000 

57 400000 

63300000 

Från anslaget ges stöd till riksfärdtjänst. Syftet med riksfärdtjänsten är 

att göra det möjligt för svårt handikappade att göra längre resor inom 

landet till normala kostnader. Berättigade till riksfärdtjänst är personer 

som på grund av handikappet och otillgängligheter i trafikmedlen måste 

resa på ett dyrare sätt än normalt. Riksfärdtjänstresor kan ske med flyg, 

tåg. taxibil eller med specialfordon till ett pris som motsvarar vad det 

kostar att åka andra klass tåg. 

TPR:s anslagsframställning 

Alltsedan riksfärdtjänsten infördes år 1984 har antalet resor ökat snabbt. 

TPR:s prognoser visar dock för budgetåret 1987/88 att antalet nytillkom

mande resenärer inte väntas bli lika stort som under tidigare år. TPR 

beräknar att 21 600 resenärer kommer att göra 38 900 riksfärdtjänstresor 

under nästa budgetår. 

Kostnaden per resa beräknas öka med 3 % till drygt I 600 kr. i genom
snitt. Medelkostnaden påverkas i hög grad av valet av färdmedel. Taxibil 

eller specialfordon används i 75 C/(.. av det totala antalet resor. För övriga 

resor används flyg och tåg samt i mindre omfattning buss. Med hänsyn till 

den höga taxiandelen anses det angeläget med ett effektivare utnyttjande 

av fordonen i form av ökad samåkning. Genom informationsinsatser räk

nar TPR med att kunna öka andelen tåg- och flygresor. 

TPR har framfört ett besparingsförslag om att införa I 00 kr. i egenavgift 

för de som åker hela sträckan i taxi eller specialfordon. Besparingseffekten 

har skattats till 2,7 milj. kr. per år. TPR anser det önskvärt att därigenom 

kunna uppnå kostnadsneutralitet mellan olika färdmedel. De som gör en 
riksfärdtjänstresa med tåg eller flyg måste nämligen för närvarande betala 
en egenavgift till kommunal färdtjänst för sina anslutningsresor medan de 
som åker taxi hela vägen inte betalar någon egenavgift. Förslaget moti

veras även med att man erhåller ett större bidrag till de höga administra

tionskostnaderna som förknippas med resor i taxi och specialfordon. TPR 

beräknar bidragsbehovet med hänsyn till besparingsförslaget därmed till 
60,6 milj. kr. för nästa budgetår. 

Som en dd i arbetet med att begränsa kostnadsutvecklingen för riksfärd

tjänsten har TPR i sin anslagsframställning vidare visat att behov föreligger 

av att minska antalet korta resor. Dessa resor sker till allra största delen 

med taxi eller specialfordon och blir dä1for förhållandevis dyra. Egenavgif

ten som resenären betalar är låg eftersom den motsvarar vad en andra 

klass resa med tåg skulle kostat på jämförbart avstånd. Utvecklingen inom 

riksfördtjänstcn har visat att det är en förhållandevis stor del - i genom

snitt ca 221'~ och i vissa län upp till hälften - av resorna som är regionala. 

TPR framhåller att det knappast torde ha varit riksdagens mening att 
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riksfärdtjänsten skulle användas till korta resor. Enligt TPR:s mening talar 
dessa förhållanden för att administrationen av inomlänsresorna bör ligga 
på länsnivå. Fördelarna med en sådan decentralisering är bl. a. att beslut 
och kostnadsansvar kan ligga på samma organ. Med en ökad lokalkänne
dom om transportförhållandena torde också kollektivtrafikmedlen kunna 
utnyttjas mer samtidigt som taxi och specialfordonsresor kan samordnas 
genom exempelvis länsbeställningscentraler. Enligt TPR:s mening bör frå
gan om administrationen av inomlänsresorna utredas. TPR föreslår att 
regeringen ger rådet ett uppdrag att ta upp frågan i överläggningar med 
Svenska Kommunförbundet, lands.tingsförbundet samt Svenska Lokaltra
fikföreningen. 

Föredragandens överväganden 

I det trafikpolitiska målet om en tillfredsställande trafikförsörjning ligger 
att handikappade och äldre så långt möjligt skall kunna delta i arbete och 
samhällsliv på samma villkor som andra medborgare. En viktig förutsätt
ning härför är att de kollektiva färdmedlen görs mer tillgängliga. Genom de 
föreskrifter som transportrådet utfärdat efter regeringens bemyndigande 
handikappanpassas nu bussar, tåg, flyg och fartyg. Av både tekniska och 
ekonomiska skäl sker anpassningen successivt. I och med denna anpass
ning torde behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst minska i framtiden. 

Regeringen har uppdragit åt TPR att pröva olika åtgärder i syfte att 
begränsa riksfärdtjänstens kostnadsutveckling och öka effektiviteten. 
Uppdraget skall redovisas slutligt senast år 1987. 

Mot denna bakgrund bör reglerna för riksfärdtjänsten ligga fast tills 
vidare. Jag är därför inte beredd att föreslå någon höjning av egenavgiften 
för direkta resor med taxi eller specialfordon. Med hänsyn till färdmedels
valets betydelse för kostnaden är det angeläget att rådet fortsätter sitt 
arbete med att påverka res valet mot ett ökat resande med tåg och flyg. Jag 
vill vidare i sammanhanget framhålla vikten av att riksfärdtjänsten funge
rar smidigt och utan onödigt krångel. De handikappades behov av trans
porter tas upp i det trafikpolitiska översynsarbetet. Resultatet av detta 
arbete kommer att redovisas för riksdagen under år 1988. 

Jag beräknar därmed medelsbehovet för riksfärdtjänsten under nästa 
budgetår till 63,3 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föresHtr riksdagen 
att till Riksflird(jiinst för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag på 63300000 kr. 
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H 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

315054000 
253100000 
117000000 

Från anslaget ges statligt stöd till kollektivtrafik som tillgodoser all
männa trafikbehov och som utförs för att trygga en tillfredsställande lokal 
och regional trafikförsörjning. Våren 1986 beslutade riksdagen att detta 
stöd skulle avvecklas under en tvåårsperiod. För att trygga kollektivtrafi
ken i glesbygden kommer 70 milj. kr. att utbetalas i extra kommunalt 
skatteutjämningsbidrag till skogslänen och Gotland. Under den tid halva 
statsbidraget kvarstår utbetalas 35 milj. kr. i extra kommunalt skatteutjäm
ningsbidrag. 

Från anslaget ges även statligt stöd till skärgårdstrafik med fartyg och till 
fjällflygtrafik. Riksdagsbeslutet om avveckling av stödet under en tvåårs
period gäller även dessa bidragsformer. Ett särskilt statsbidrag utgår vi
dare i fem år till sådan trafik som ersätter nedlagd järnvägstrafik. Detta 
bidrag ingår inte i det stöd som skall avvecklas under en tvåårsperiod. 

TPR:s anslagsframställning 

På grund av riksdagsbeslutet våren 1986 har stödet till lokal och regional 
kollektiv persontrafik för innevarande år halverats och skall avvecklas helt 
fr. o. m. bidragsåret 1987/88. För budgetåret 1987/88 erfordras 67 milj. kr. 
som slutligt bidrag till den under bidragsåret 1986/87 utförda trafiken. För 
skärgårdstrafik och fjällflygtrafik beräknar TPR att 500000 kr. kommer att 
betalas ut under nästa budgetår för bidragsåret 1986/87. 

Statsbidraget till ersättningstrafik för nedlagd järnvägstrafik utgör för 
innevarande budgetår 48,4 milj. kr. Bidraget utgår under fem år och skall 
anpassas till prisutvecklingen i kollektivtrafiken. TPR har med denna 
utgångspunkt och med en beräknad kostnad sökning på 3 % beräknat ett 
medelsbehov på 49 .5 milj. kr. för budgetåret 1987 /88. 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar transportrådets beräkning och föreslår därför att 117 milj. kr. 
anvisas för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättninf;{ till lokal och regional kollektiv persontrafik för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag på 117000000 kr. 
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H 6. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

0 
I 000 
I OOll 

Från anslaget betalas kostnaderna för buss- och taxivärderingsnämn
den5 verksamhet. Nämnden prövar frågor om inlösen av trafikrörelser 
enligt 3 kap. 7s yrkcstrafiklagen (1979:559) och enligt 5~ lagen (1985:449) 

om riitt att driva viss linjetrafik. 
Nämnden består av tre ledamöter med ersättare som utses av regering

en. Nämndens kostnader förskotteras av staten och belastar slutligt den 
som förvärvar tillståndet genom utdebitering efter varje värdering. TPR 
svarar för nämndens kanslifunktion. 

TPR:s anslagsframställning 

TPR förordar att anslagsbeloppet under nästa budgetår förblir oförändrat 
med 1000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag ansluter mig till TPR:s bedömning och föreslår att anslaget under nästa 
budgetår förs upp med ett formellt belopp om I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för visst värderingsji"ir.farande för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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I. Transportforskning 
Föredragandens överväganden 

I regeringskansliet hi;reds för n~irvarande vissa frågor om inriktning av den 
framtida forskningspolitiken. Arhete bedrivs med sikte pii att en proposi
tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under vttren 1987. 

I avvaktan pt1 att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom 
området förs upp med oförändrat belopp. 

I I. Statens väg- och trafik.institut 

!98.'i/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

Hemställan 

1000 

l 000 
I 000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan på särskild proposition 1 amnet. till Bidrag till 

Statens 1·iig- och trafikinstitut för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
reservationsanslag på 35011 000 kr. 

I 2. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

Hemställan 

34441000 

35011000 

35011000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

482000 

att. i avvaktan pä särskild proposition 1 amnet, till bidrag till 
Statens 1·äg- och traJi/.:institut för budgetåret 1987 /88 anvisa ett 
reservationsanslag på 3.5011000 kr. 

I 3. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

Hemställan 

449000 

.500000 

500000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

272000 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens l'iig

oclz trqfi/.:institut: Utmstning för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser
vationsanslag på .500000 kr. 
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I 4. Transportforskningsberedningen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

Hemställan 

32491000 
26853000 

26853000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

7843 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Transpor~forsk

ninf?sheredningen för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsan

slag på 26853000kr. 
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J. Övriga ändamål 

J I. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

0 
1000 
I 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SM H I) är central 
förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanogra

fiska ärenden. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också tillämpad forskning 
och utveckling. 

SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem 
ledamöter som utses av regeringen. I styrelsens uppgifter ingår främst att 
svara för viktigare författningsfrågor. frågor om institutets organisation 
och arbetsformer samt frågor av större ekonomisk betydelse. 

SMHJ:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge
ten, dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets 
myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck
ning. 

I följande sammanställning redovisas utfallet för verksamheten för bud
getåret 1985/86, budgeten för 1986/87 och den prognosticerade verksamhe
ten för 1987/88. 

Utfall Budget Prognos 
1985/86 1986/87 1987/88 
tkr. tkr. tkr. 

Intäkter 
Myndighetsuppgifter 105549 104500 105800 
l)ppdragsvcrk~amhet 66694 76000 80000 
Ovrigl 3868 3000 2500 

176111 183500 188300 

Kostnader 173645 181500 186300 

Resullllt före avskrivningar 2466 2000 2000 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut (TU 1980/81:27, rskr. 334) med anledning av 
prop. 1980/81: 149 om SMHI:s verksamhet och organisation fastställdes att 
den andel av SMHI:s verksamhet som finansieras med avgifter, uppdrags
verksamheten, skall öka. Avgifterna för uppdragsverksamheten skulle sät
tas så att de endast täckte de direkta särkostnaderna samt en skälig andel 
av kostnaderna för den centrala administrationen. Härigenom skulle eko
nomisk balans i uppdragsverksamheten lättare kunna uppnås. Sedermera 
har SMHI uppnått ekonomisk balans och full kostnadstäckning eftersträ
vas nu i enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1985 års budget
proposition, dvs. den uppdragsfinansierade verksamheten skall även be
lastas med en skälig andel av de totala samkostnaderna. Ändringen genom-
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förs i den takt som uppdragsverksamheten expanderar och kan belastas 
med de tillkommande kostnaderna. Som framgår av nedanstående diagram 
har den uppdragsfinansierade delen successivt ökat under de senaste åren 
och beräknas för budgetåret 1987/88 komma att utgöra ca 42 % av SMHI:s 

totala verksamhet. 

% 
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Här kan också nämnas att regeringen har utsett SMHI att ingå i den 

fortsatla försöksverksamheten med treåriga budgetramar. Regeringen har 
därför uppdragit åt SMHI att under våren 1987 redovisa en resultatanalys 

och framtidsbeskrivning som underlag för statsmakternas prövning av 
verksamhetens inriktning under åren efter budgetåret 1987/88. Denna pröv

ning bör ske i samband med nästa års budgetproposition. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·erigcs rnet('(Jrolofl,i.d:.a och hydrologiska institut för hud
getåret 1987 /88 anvisa ett förs lagsanslag pf1 I 000 kr. 

J 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 

1985/86 ll tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

105549000 

101593000 

105800000 

Reservation 

1 varav 5130000 kr. avser det s. k. Promb-projcktet. 

61300001 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHl:s myndighetsuppgifter. 

SMHl:s anslagsframställning 

Enligt tidigare anvisningar har SMHI redovisat ett huvudförslag som inne
bär ett pris- och löneomriiknat anslag med en besparing på 5 % under tre 

år. För SMHI:s del utgör treårsperioden budgetåren 1985/86-1987/88. 156 



SMHI har för treårsperioden beräknat de totala besparingarna till ca 4,9 

milj.kr. i 1984 års prisnivf1. Uppdelat på budgetår angavs de totala bespa

ringarna till följande. 

1985/86 
tkr. 

1159 

1986/87 
tkr. 

2337 

1987/88 
tkr. 

1399 

För att innehålla 1987/88 års besparingar planerar SMHI bl.a. att göra 

vissa rationaliseringar i stationsnäten, att ytterligare förllinga utnyttjandet 

av telekommunikationssystemet ATESTO samt att föra över kostnader för 

stationsnätet till den uppdragsfinansierade verksamheten. 

För budgetåret 1987/88 hemställer SMHI om utökade anslagsramar för 

drift av en väderradar på Gotland och en obscrvationsboj på Midsjöban

karna. lnvesteringsmedel för dessa anläggningar har SMHI begärt under 

utrustningsanslaget. SMHI har vidare hemstiillt om medel för att bygga 

och driva tio vattcnföringsstationer samt föreslagit vissa redovisningstek

niska ändringar. 

Föredragandens öven•ägandcn 

Anslaget för nästa budgetår bör beräknas i enlighet med SMHl:s bespa

ringsplan. Härutöver föreslår jag att medel beräknas för ändamål som 

riksdagen tidigare beviljat medel för via tilläggsanslag under budgetåret 

1985/86. Detta gäller t. ex. fortsatt åretrunthemanning av vissa ut sjö

platser. 

De senaste årens höga flöden och översvämningar har visat på behov av 

ytterligare vattenföringsstationer i både reglerade och oreglerade älvar. 

Dessutom innebär den nya plan- och bygglagen ( 1985/86: 1) samt lagen 

(! 985/86: 3J om hushållning med naturresurser m. m. krav pä ökad vattcn

föringsinformation. Mot denna bakgrund anser jag att ytterligare 150000 

kr. hör tillföras för drift av vattenföringsstationsnätet. Jag har i denna fråga 
samrått med bostadsministern samt miljö- och energiministern. 

Dessutom bör 130000 kr. föras över från andra huvudtitelns anslag E 2. 

Kriminalvårdsanstalterna till SMHI i samband med att institutet inför ett 

eget nytt ekonomisystem och därmed inte längre tar vissa av kriminal

vårdsstyrelsens tjänster i anspråk. Jag har i denna fråga samrått med 

justitieministern. 

SMHI bör således för budgetåret 1987/88 ges ett pris- och löneomräknat 

anslag minskat med en besparing på 1399000 kr. uppräknat till aktuell 

prisnivå samt härutöver tilldelas medel enligt vad jag har förordat. Anslag

et för 1987/88 blir då enligt följande plan. 
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Förvaltningskostnader 1 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Plan 
1986/87 

93693 
(66500) 

7900 

101593 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

3891 
(2104) 

316 

4207 

1 Häri ingår bidrag m. m. till vissa internationella organisationer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till S1•eriges meteorologiska och hydrologiska insti

tut för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag på 
105800000 kr. 

J 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Utrustning 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

14610000 
104000002 

104000002 

Reservation 

1 Varav 2876000 kr. avser det s. k. Promis-projektet. 

91810001 

~ Varav minst 2.6 milj. kr. för investeringar inom uppdragsverksamheten. 

Anslaget helastas med utgifter för SMHI:s investeringar vars värde per 

objekt i princip är minst 5000 kr. och vars livslängd är minst tre år. 

SMHI :s anslagsframställning 

SMHI har för nästa budgetår hemställt om drygt 18 milj. kr. för investe
ringar som avser den anslagsfinansierade verksamheten. varav 5.8 milj. kr. 
för en väderradar på Gotland och en observationsboj på Midsjöbankarna. 
SMHI har vidare hemställt om 2676000 kr. för att kunna göra erforderliga 

investeringar i uppdragsverksamheten. 

F iiredragandens i)venäganden 

Innevarande års anslag uppgår till 10.4 milj.kr., varav minst 2,6 milj.kr. 

avser investeringar i uppdrags verksamheten. 
För att inte försvåra SMHI:s möjlighet att åta sig uppdrag bör institutet 

anvisas särskilda medel för investeringar i uppdragsverksamheten. Även 
för budgetåret 1987/88 har jag räknat med att minst 2600000 kr. används 
för sådana investeringar. Räntor och avskrivningar för dessa investeringar 
skall i sin helhet belasta uppdragen och återföras till statsbudgetens in
komstsida. Jag har i övrigt räknat med att ett oförändrat utrustningsanslag 
för nästa budgetår tillgodoser institutets mest angelägna behov. 
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Bl. a. bör medlen medge en viss utbyggnad av vattenföringsstationsnätet 

för att nägot förbättra den översiktliga vatteninformationen. Jag har därför 
räknat med att anslaget ger utrymme för att bygga tre nya stationer nästa 
budgetår. 

Jag är inte nu beredd att föreslå särskilda medel för väderradar och 
observationsboj. SMHI:s utvärdering av stormen över Östersjön somma

ren 1985 visar dock att det meteorologiska observationssystemct har vissa 

brister och att ett bättre observationssystem skulle möjliggöra bättre var

ningsprognoser. Insatser för en förstärkt väderövervakning över Östersjön 

är därför motiverade. Möjligheterna att minska behovet av anslagsmedel 

för sådana insatser bör dock undersökas ytterligare innan slutlig ställning 

tas till deras genomförande. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydroloRiska institut: Utrust

ning för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag på 
10400000 kr. 

J 4. Statens geotekniska institut 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

0 

1000 

1000 

Statens geotekniska institut ( SG I) är central förvaltningsmyndighet för 

geotekniska ärenden. SGI bedriver geoteknisk forskning och utvecklar och 
utprovar geoteknisk utrustning samt nya metoder för grundläggning, jord

förstärkning, m. m. SGI skall också inventera och värdera efterfrågan på 
geoteknisk forskning samt systematiskt samla. bearbeta och offentliggöra 
resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet verka för spridande av 
geoteknisk kunskap samt främja undervisningen inom sakområdet. SGI 
utför undersökningar och utredningar på uppdrag av myndigheter, kom
muner och enskilda. 

SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår överdirektören och fem leda
möter som utses av regeringen. I styrelsens uppgifter ingår främst att svara 
för viktigare författningsfrågor, frågor om organisation och arbetsformer 

samt frågor av större ekonomisk betydelse. 
SGI :s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, 

dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets myn
dighetsuppgifter. U ppdragsverksamheten ~kall ge full kostnadst~ickning. 

I följande sammanställning redovisas utfallet för verksamheten för bud

getåret 1985/86, budgeten för 1986/87 och den prognosticerade verksamhe
ten för 1987/88. 
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lntiiktl'r 

Myndigh<:!tsuppgifter 
lJ ppdrags verksamhet 
()vrigt 

Kostnader 

Resultat fi"ire avskrirningar 

Föredragandens öven·äganden 

Utfall 
1985/86 
tkr. 

%04 
16017 

69 

25690 

25226 

464 

Budget Prognos 
1986/87 1987/88 
tkr. tkr. 

9150 9395 
16146 15890 

110 I IO 

25406 25395 

24580 25195 

826 200 

Chef för SGI är en överdirektör. Jag ser ingen anledning till att benämning
en på chefen för institutet bör avvika från vad som normalt gäller för 
statliga myndighetschefer. Benämningen bör därför ändras till generaldi
rektör. Formellt bör detta tillgå så att det inrättas en tjänst som generaldi
rektör samtidigt som tjänsten som liverdirektör dras in. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 
I. till Statens geotekniska institut för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 
z. bemyndiga regeringen att hos statens geotekniska institut inrät

ta en ordinarie tjänst som generaldirektör med beteckningen p. 

J 5. Bidrag till statens geotekniska institut 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

9604000 
9150000 
9395000 

Reservation 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter. 

SGI:s anslagsframställning 

530000 

SGI begär i sin anslagsframställning ett pris- och löneomräknat anslag utan 

nedskärning enligt det s. k. huvudförslaget. För finansiering av institutets 
skredrådgivningsverksamhet hemställer SGI att 970000 kr. tillförs institut

et i form av ett nytt anslag. 

Föredragandens överväganden 

Sedan slutet av 1960-talet har SGI till uppgift att övervaka stabilitetsförhål
landena längs Göta älv. I slutet av år 1977 inträffade det s. k. Tuveskredet. 
Som en följd härav uppdrog regeringen åt SGI att kartlägga områden där 
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risk för skred föreligger. SGI har sedermera kartlagt omrt1den inom Göte- Prop.1986/87: 100 
borgs och Bohus Hin samt Älvsborgs län. Denna kartliiggning har resulterat Bil. 8 
i behov av information och rådgivning niir det gäller plan- och hyggnads-

lovsärenden i kommuner i dessa liin. Sf1dan radgivningsverksamhet sker i 

allt väsentligt som en del av institutets uppdragsverksamhet. 

Regeringen har hittills efter siirskilda framställningar anvisat medel till 

berörda länsstyrelser för finansiering av geoteknisk experthjälp vid gransk

ning och prövning av plan- och byggnadsärenden. Särskilda medel har 

även anvisats för geoteknisk övervakning av vissa stabilitetsförhållanden. 

För budgetaret 1987/88 har medel för bl. a. geoteknisk experthjälp beräk

nats för statens räddningsverk under fjärde huvudtiteln. Några särskilda 

medel diirutöver är jag inte beredd att förorda. 

Den anslagsfinansierade verksamheten och uppdragsverksamheten har 

ett nära samband. Institutets utveckling av nya metoder för grundläggning 

och jordförstärkning finansieras med anslagsmedel. Dessa metoder utgör 

ofta basen for uppdragsverksamheten. Det är diirfor angeläget att institu

tets anslagsfinansicrade verksamhet kan bedrivas i tillräcklig omfattning 

för att uppdragsverksamhetcn skall ha förutsättningar att gå ihop. Mot 

denna bakgrund har jag utgått från att SGl hör ges ett pris-och löneomräk

nat anslag med viss besparing för budgetfiret 1987/88. Jag förordar därför 

att institutet tilldelas medel enligt nedanstående plan. 

Förvaltnings kostnader 
(diirav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

Hemställan 

Plan 
1986/87 

7627000 
(6260000) 
1523000 

9150000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

lkräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

256000 
1218000) 
-11000 

245000 

att till Bidrar:: till statens geotekniska institut för hudgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag pil 9 395 000 kr. 

J 6. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

l 987/88 Förslag 

242000 
311 ()()() 

330000 

Reservation 67000 

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per objekt 

överstiger 20000 kr. och vars livslängd överstiger tre år. 

SGI:s anslagsframställning 

Den anslagsfinansierade verksamheten och uppdragsverksamheten är in

timt sammanfogade. Detta leder till att all utrustning används inom hela 
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institutets verksamhet. När det gäller t.ex. mätutrustning har investering

ar inte kunnat göras i önskvärd omfattning utan vissa projekt har fått 
skjutas på framtiden. SGI har i vissa fall tvingats tacka nej till uppdrag på 
grund av att relevant utrustning saknats. Institutet begär därför en ökning 
av anslaget med 170000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För att SGI skall kunna ta tillvara den specialistkompetens som institutet 
har krävs tillgång till tekniskt avarn:erad utrustning. De investeringar som 
behöver finansieras över utrustningsanslagct är, förutom nyinvesteringar, 
vissa ersättningsinvcsteringar bl. a. inom datorområdet där utvecklingen 
går mycket snahbt. Reparationer och kompletteringar av äldre utrustning 

inom detta område blir därför omöjliga. 

För att tillgodose SGI:s mest angelägna investeringsbehov föreslår jag 
att anslaget för nästa budgetår beräknas till 330000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stmens 1-:eotekniska instit111: Utrustning för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag på 330000 kr. 

J 7. Viss internationell verksamhet 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

4262000 
2765000 
2815000 

Friin anslaget betalas resor. medlemsavgifter och bidrag till vissa inter

nationella sammanslutningar. 

I. Förhandlingar rörande luftfarten 
2. Förenta Nationernas ekonomiska 

kommission för Europa (ECEJ 
3. Europeiska transportminister

konferensen (CEMTl 
4. Internationella järn vägsför

draget (COTIFJ 
5. Internationellt samarbete rörande 

sjöfarten samt Internationella 
sjöfartsorganisationt:n (I MO) 

6. Diverse internationell verksamhet 

Summa kr. 

1 Redovi,as dclvi' under littera E. Sjöfart. 

Anvisat 
1986/87 

250000 

690000 

300000 

20000 

1320000 
185000 

2765000 

Beräknad ändring 
1987/88 

50000 

-140000 

100000 

40000 

50000 
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Nordiskt .rnmarhcte 

Det nordiska samarbetet på trafik- och transportomd1det är väl utvecklat. 

Den nordiska ämbetsmannakommittcn för transportfrågor. NÄT. har till 
uppgift att följa ut vecklingen inom transport- och kommunikationsområdet 
och ta fram arbetsuppgifter som är lämpliga för samarbete mellan de 
nordiska bnderna. I NAT:s regi drivs ett flertal projekt, i allt väsentligt 

finansierade över nordiska ministerr{idets budget. Vägforskning har tidi

gare varit det dominerande inslaget i NÄT:s projektverksamhet. De senas
te åren har även den kknologiska utvecklingen pii kommunikationsområ
det blivit ett centralt ämne. 

Nordiska tr<11iksäkerhetsrådet <NTR) har för att effektivisera det nordis

ka samarbetet p;i traliksäkerhetsområdet utarbetat förslag till en långsiktig 

handlingsplan. Arbetet har bedrivits i nära kontakt med Nordiska rf1dets 
kommunikationsutskott. Handlingsplanen syftar till att skapa en helhets

syn under den niirmast liggande tioårsperioden vad gäller åtgärdsprogram. 

utrednings- och forskningsverksamhet samt övrig verksamhet av central 

betydelse. 

/mcnwtiondla ji-ågor 

Under år 1985 och 1986 har viktiga beslut fattats inom EG för att på 
transportomdldet förverkliga beslutet om att en gemensam marknad med 

fri rörlighet for personer. varor och tjänster skall ha upprättats inom EG år 
1992. Detta gäller såväl för flyget som för sjöfarten och landsvägstrafiken. 

Beslut har således fattats om att frfm år 1992 skall trycket på lastbilarnas 
drivaxel ej överstiga 11.5 ton. boggitrycket vara 18 ton och att maximivik
ten för ett fordon med den maximala längden 18 m ej överstiger 40 ton 

såvida inte transporten gäller odelbart gods då vikten får uppgå till 44 ton. 
För Irland och Storbritannien har ett icke tidsbegränsat undantag medgi
vits att dessa båda länder alltjämt ej medger högre axeltryck än 10,5 ton. 

Beträffande arbets- och vilotider för fordonsbesättningar gäller från 
st:ptember 1986 nya regler inom EG som avviker från de bl. a. för Sverige 
genom anslutningen till den s. k. AETR-konventionen gällande reglerna. 
Beslut har även fattats om väsentliga höjningar - kumulativt med 40 % 

varjt: år - av den s. k. multilaterala kvoten för landsvägstrafik mellan 
medlemsländerna i syfte att i praktiken en fri marknad för sådana transpor
ter därmed skall ha upprättats år 199'.!. Beträffande den viktiga frågan om 
utformningen av den framtida väg- och fordonsbeskattningen inom EG har 
kommissionen i december 1986 framlagt ett memorandum härom som 
kommer att behandlas av ministerrådet år 1987. 

För att undvika att dessa olika ätgiirder inom EG leder till försämrade 
konkurrensvillkor för Sverige har pft svenskt förslag den Europeiska trans
portministerkonfcrensen <CEMTl - i vilken de tolv EU-länderna ingår -

beslutat undersöka förutsättningarna för ingående av ett multilateralt avtal 
om landsviigstrafiken. 

Landtransporter 

Inom Europeiska transportministerkonferensen !CEMTJ deltar Sverige 

aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska frågor. Frågor som 
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behandlas inom organisationen gäller t. ex. de europeiska järnvägarnas 
situation och möjligheter till utökat internationellt samarbete, finansiering
en av infrastrukturkostnader. harmonisering av skatter och avgifter inom 
transportsektorn, liberalisering av den internationella lastbilstrafiken. kol
lektivtrafik, trafiksäkerhet och möjlig anv:indning av tele och data inom 
transportväsendet. Med hilnsyn till den väntade transportpolitiska utveck
lingen inom EG utgör organisationen ett mycket viktigt kontaktforum 
mellan de enskilda EG-länderna. EG-kommissionen och övriga västeuro

peiska icke EG-länder. 

Sedvanliga överläggningar i transportfriigor har ägt rum med företrädare 
för EG-kommissionen. Förhandlingar om ett eventuellt avtal med EG och 
vissa andra liinder om liberalisering av villkoren för kombinerade transpor

ter pågår alltj;iml. Förhandlingar beträffande ett avtal om internationell 
pendeltrafik med buss (chartertrafik) har påbörjats men t.v. ajournerats i 

avvaktan på nya interna EG-regler. 

Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska kommission för Euro
pa (ECEl fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och 
med harmonisering av de internationella reglerna för landtransporter. Sär
skilt intresse från svensk sida tilldrar sig det arbete som ECE satt igång för 

att kartlägga trafikströmmarna genom transporterna. 

L1{/~fart 

På luftfartens området har Sverige under år 1986 tillsammans med Dan
mark och Norge fört gemensamm<i förhandlingar med Storbritannien, Ke
nya, Japan. Singapore. Indonesien, Argentina och Indien rörande trafik

rättigheter. 
Som resultat av en överenskommelse i maj 1986 mellan trafikministrarna 

i Danmark, Norge och Sverige har de danska och svenska parlamenten 
förelagts förslag om förlängning från år 1995 till år 2005 av det skandinavis
ka Juftfartssamarbetet. Motsvarande förslag heriiknas föreläggas det 
norska stortinget i mitten av januari 1987. Förslagens innebörd är en 
bekräftelse av SAS ställning som gemensam primär utövare av internatio
nell reguljär flygtrafik men samtidigt också lättnader i koncessionsgivning
en till s. k. sekundärlinjebolag och lättnader på fraktflyg- och på charter
området. Riksdagen har i december 1986 behandlat förslaget för svensk 

del. 

Sjöj{irt 

I sjöfartskommitten inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling <OECD\ har arbetet fortsatt med att utforma en gemensam 

sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet för den internationella 

sjöfarten. Ett gemensamt dokument som bl. a. behandlar grunderna för 

OECD-ländernas sjöfartspolitik, förhållandet till icke OECD-länder. linje

trafik och offshore kommer att föreläggas OECD:s råd i början av år 1987. 

Inom ramen för de diskussioner som förts mellan den s. k. Consultative 
Shipping Group (CSGl - bestående av de västeuropeiska staterna samt 
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Japan - och USA, har parterna i april 1986 i en förklaring fastlagt riktlinjer 

för hur CSG-länderna och USA genom gemen.samma åtgärder skall kunna 
tillförsäkra handelssjöfarten största möjliga frihet under kommersiella vill

kor. 

I början av år 1986 antogs vid en av UNCTAD ffN:s konferens för 

handel och utveckling) anordnad diplomatkonferens en konvention om 

villkoren för registrering av fartyg. frågan om Sveriges tillträde till kon

ventionen är under beredning inom regeringskansliet. Under året höll 

UNCTAD:s sjöfartskommitte sitt tolfte möte och en expertgrupp om sjö
panträtt och skcppshypotek sitt första möte. Expertgruppens möte är det 

första i en rad möten i ämnet som anordnas i samarbete mellan UNCT AD 
och IMO (Internationella sjöfartsorganisationcn - FN:s fackorgan för 

tekniska sjöfartsfrågorl. 
Under år 1986 har arbetet inom IMO fortsatt med aktiv medverkan från 

svensk sida. I september antogs av IMO tekniska riktlinjer för att förhindra 
olagliga handlingar mot passagerare och besättningar ombord på fartyg. I 

november beslutades att arbete på en ny konvention om rättsliga åtgärder 

mot terrordåd mot fartyg skall sättas igång. Förhoppningen är att arbetet i 
en nära framtid skall leda till en diplomatkonferens på vilken konventionen 

kan antas. Under året har det förberedande arbetet på en ny bärgningskon

vention fortsatt och i allt väsentligt slutförts. Vidare har under året förut
sättningarna uppfyllts för ikraftträdande den 6 april 1987 av 1985 års 

ändringar i havsföroreningskonvention MARPOL 73178. 
Under år 1986 har sedvanliga konsultationer ägt rum inom ramen för det 

svensk-sovjetiska sjöfartsavtalet. Under året har även en regeringsöver
enskommelse ingåtts med Tyska demokratiska republiken om samarbete 

för räddning av människoliv på Östersjön. 

Föredragandens överväganden 

Den höjning som gjorts av anslagsposterna I, 3 och 6 är en anpassning till 

de reella kostnaderna för verksamheten. I anslags posten 6 ingår bl. a. 
kostnader för visst internationellt trafiksäkerhetsarbete, vissa förhandling
ar om te le-. satellit- och vädertjänstfrågor samt förhandlingsmöten rörande 
vägtransporter med EG. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till \/iss internationell verksamhet för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett förslagsanslag på 2815000 kr. 
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Särskilda frågor 

Telekommunikationer 

I Televerkets uppgifter 

Som statens instrument för att åstadkomma bra telekommunikationer har 
televerket ett övergripande ansvar för telekommunikationerna i landet. 
Verket skall tillgodose vårt behov av säkra telekommunikationer med god 
kvalitet och till lågt pris. Sociala och regionalpolitiska hänsyn skall därvid 
tas. Vid planeringen och genomförandet av verksamheten i fred skall de 
krav som totalförsvaret ställer beaktas. Verksamheten skall bedrivas inom 
ramen för de ekonomiska krav och de servicemål som statsmakterna 
ställer upp. 

Telefon och andra tjänster inom området talkommunikation är basen för 
verksamheten. Därutöver arbetar televerket med teleanknutna informa
tionssystem för data. text och bild. Verket sköter distributionen av Sveri
ges Radios radio- och TV-program och ansvarar för hushållningen med 
radiofrekvenser. Verket har ett ansvar för och skall medverka till att det 
inom landet bedrivs en sådan forskning och utveckling att Sverige kan 
behålla sin framträdande ställning inom 1.elekommunikationsområdet. 

Verket bedriver verksamhet både inom verkets ram och i bolagsform. 
Den verksamhet som bedrivs i verkets bolag skall vara ett naturligt stöd 
och komplement till televerkets egen verksamhet och vara inordnad i en 
koncernstrategi. 

2 Televerkets treårsplan 1988-90 

2.1 Organisation - verk och bolag 

Televerkskoncernen består av en verksdel och en bolagsdel. Med undan
tag av utvecklingsbolaget Ellemtel och satellitbolaget Notelsat ägs och 
styrs bolagsdelen via Teleinvest AB. Verksdelen består av huvudkontor, 
fyra centrala avdelningar. tre divisioner samt 20 geografiska teleområden. 
Teleinvestgruppens bolag är inordnade i televerkskoncernens strategi ge
nom att Teleinvest AB skall utveckla affärsideer och verksamheter som är 
förenliga med televerkskoncernens affärsstrategi och som förutsätter flexi
belt. snabbt och affärsmässigt effektivt handlande i konkurrensmiljö. Des
sa utvecklingsinsatser kanaliseras till befintliga dotterbolag, nybildade fö
retag eller förvärvade företag och verksamheter. 

2.2 Sverige telefontätast i världen 

Telefontätheten i Sverige ligger - enligt internationell statistik - högre än 
i något annat land och sedan lång tid tillbaka intar Sverige en tätposition 
när det gäller antal anslutningar till telefonstationer. Den höga telefontät
heten har stor betydelse när det gäller att med kraft och bredd tillgodose 
växande behov av data- och textkommunikation. Sverige har också många 
fler dataanslutningar per invånare än något annat land i Västeuropa. Tele
taxorna är internationellt sett låga. 
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2.3 Koncentration på nätkvalitet 

TrafiktillvLixten har varit oviintat hög under de senaste två åren. vilket 

medfört otillfredsställande framkomlighet. Dessutom har felfrekvensen 

varit alltför hög. Omfattande åtgärder har därför vidtagits för att höja 

service och kvalitel i telenätet till fostsUillda mttl. Investeringsnivån har 

höjts kraftigt. Åtgärder som medför bättre framkomlighet har givits högsta 

prioritet. T elenätct måste dimensioneras så att det har kapacitet att klara 

trafiktoppar med en mycket liten andel avvisade anrop. 

Prioritering av huvuduppgifter kommer att vara ledstjärnan för plane

ringsperioden. 

- Investeringar måste bättre styras till flaskhalsarna i telenätet resp. till de 

nättjänster som är mest kostnadseffektiva. 

- Nättjänsterna skall klart definieras håde vad avser tekniskt innehåll oc.:h 

i fråga om servicdtaganden så att pris och kostnader för televerkets 

prestationer bättre kan värderas både av televerkets kunder och av 

televerket. 

- Produktsortimentet skall klarare inriktas mot telekommunikation. 

Kärnan i verksamheten är nättjänsterna och den dominerande produk

tionsresursen är telenätet. I prioriteringssituationer skall åtgärder som 

leder till utökat och effektivare nyttjande av nätet sättas främst. En god 

framkomlighet för teletrafik i alla delar av landet skall säkras. 

Priorirc1sord11i11g 

I) Televerkets nättjänster. 
2) Tjänster och produkter i egen regi. 
31 ..\terförsiiljning av nyckelprodukter i eget namn. 
4) Kommunikationsstödiande verksamhet. 
51 Tilläggssortiment. · 

Figur I : Tele•·erkets marknadsoricntcring 

\ 

/ 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 8 

167 



Förslaget till trdrsplan för 1988-1990 inneb:ir inga större förändringar i 

förhållande till föreg[1ende plan. Servicemålen och soliditetsmålen ligger 

fast liksom den planerade prisutvecklingen. lnvesteringsvolymen är i stort 

sett densamma som i föregiiende plan. Den viktigaste förändringen är att 

televerket föreslår att kraven på räntabilitet skall höjas avseviirt för att 

bl. a. klara soliditetsmåkt. 

2.4 Kraftig utbyggnad och digitalisering 3\' telenätet 

Teletrafiken ökade under år 1985 betydligt mer iin under tidigare år på 

1980-talet. En avgörande orsak är att olika former av datakommunikation 

ökar med ca 30 procent per <lr. Telefontrafikens ökningstakt är relativt sett 

mycket lägre !ca 5 r,,:;,) men av >tor omfattning i absoluta tal. Trafiken 

beräknas fortsätta öka kraftigt under de närmaste åren. Totalt beriiknas 

trafiken i det gemensamma nätet växa med 10 % per år under perioden 

fram t. o. m. ar 1990. De senaste årens utbyggnader har huvudsakligen 

avsett långdistansniitet. dar klara förbättringar har skett. Brister föerstår i 

första hand inom delar av det konväga nätet. 

Med en förväntad fortsatt hög trafiktillväxt under perioden 1988-1990 

är de planerade investeringarna i ny kapacitet absolut nödvändiga för att 

säkra en acceptabel framkomlighet i telenätet. Trafiktillväxten innebär att 

lokallinjenätet m:'iste byggas ut med ca 3.5 % per år och rikslinjenätet med 

ca 15 c;~. per år. Av de totala investeringarna i telenätet på 17000 milj. kr. 

under perioden 1988-1990 utgör 50 % investeringar i kapacitetsutökning. 

Pågående satsningar på stödsystem för trafikmätning. nätplanering etc. ger 

effekt i form av bättre utnyttjande av befintlig och ny kapacitet. 

Utvecklingen inom tc\ekommunikationssektorn kiinnetecknas av över

gången från analog till digital teknik. som pfi sikt innehär viktiga kostnads

fördelar samt flexibilitet vad giiller att kunna överföra inte enbart tal, utan 

också data. text, bild och dokument med likartad teknik. Vidare kommer 

driftsäkerheten att förbättras genom den nya tekniken. Den nya tekniken 

ger också möjlighet att tillhandahålla nya tjänster. Utvecklingsinsatserna 

för den fortsatta uppbyggnaden av telenätet är mot denna bakgrund helt 

naturligt inriktade på digitaltekniken och dess tillämpning inom tclekom

munikationsområdet. 

Digitaliseringen har nu kommit så långt att Sverige som första land i 
världen får ett sammanhängande rikstäckande digitalt telenät. Detta har 

lett till att televerket under iir 1987 kan inleda provverksamhet med kopp

lade 56/64 Kbit/s förbindelser. Detta ger en illustration av digitalteknikens 

potential eftersom de nya kommunikationsmöjligheterna - främst koppla

de förbindelser med kapaciteten 56/64 Kbit/s - inte kräver nagra nämn

värda investeringar utöver dem som är nödvändiga för utökad kapacitet 

och förbättrad kvalitet. 

Den hittillsvarande utvecklingen har innehurit att televerket fått ett rikt 

utbud av tjänster men med den begränsningen att åtkomsten till varje 

gn 1dtjänst i princip förutsätter en separat ledning (huvudledning) från 

kunden fram till respektive funktionellt nät !därmed menas ungefär att 

t. ex. datanäten. telcxnäten etc. har egna vtixlar eller stationer dit huvud-
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ledningarna dras). Redan idag finns emellertid vissa möjligheter till samtra

fik mellan de funktionella näten och fler sådana funktioner kommer att 

introduceras under de niirmaste {iren. Dii minskar behovet av siirskilda 

huvudledningar för olika tjänster vilket kan medföra stora besparingar. 

D1:nna utveckling i kombination med telefonnätets modernisering/digi

talisering kan ses som t:tt led i övergången till ett helt tjänsteintegrt:rat nät 

diir kunden i .::n och samma jack pri sikt kan fä tillgång lill alla idag 

förekommande tjiinstcr liksom också nya som planeras. Tekniskt sett talas 

hiirvi<l om introduktionen av ett ISDN ~om stiir för lntegrated Services 

Digital Network. 

Det digitala och tjänsteintegrerade nätet utvecklas således ur telefonnä

tet genom att detta digitaliseras och förses med nödvändiga funktioner för 

att kunna hantera också data-. text- och på längre sikt även bildkommuni

kation rm:d de krav pi1 överföringsh;1stight:tt:r etc. som detta för med sig. 

Dt:tta innebär dock inte att de funktiondla niiten står inför sin snara 

avveckling. Friin marknadssynpunkt kommer de att bt:stii ännu t:n l:'ing tid 

framöver iiven om de samtidigt och tekniskt sett snarast blir att betrakta 

som delar i ett framväxande ISDN. 

2.5 Högre framkomlighet i telenätet 

De viktigaste servicemåtten är mätt på framkomlighekn och driftsäkerhe

ten i nätet samt leveransprecision. Kostnad, pris och kvalitet hänger ihop. 

Televerket eftersträvar därför inte i alla liigen högsta möjliga service utan 

en sådan kombination av service och pris som tillfredsställer kundernas 

önskemi"il. 

Som servicemål för framkomligheten giiller för närvarande att i genom

snitt minst 97 ~;-~.al' alla försök att koppla upp rikssamtal under dagtid skall 

lyckas. Trafikintensiteten varierar under dagen och medför helt naturligt 

att ller samtal misslyckas under högtrafiktid. 97 9( framkomlighet under 

dagen kan pä sina hilll innebiira att vart tionde försök att ringa rikssamtal 

into: lyckas under rusningstid. dvs. framför allt mellan 10 och 12 pfa förmid

dagar m{mdag till fredag. Genomsnittligt för hela landet uppgar framkom

ligheten för närvarande till 97 .S c;,;- och överträffar därmed nuvarande mål. 

Stora variationer förekommer dock mellan olika delar av landet. Dock 

uppfyller alla telt:omr~iden 97 %,-målet. 

Kritiken mot bristamle framkomlighet bt:ror dock inte enbart pi't de 

nämnda geografiska och tidsmiissiga variationerna. Som framgår av före

gående trearsplan har televerket därför beslutat höja framkomligheten. 

Kostnaderna för erforderliga åtgiirder är inräknade i trdirsplanen och år 

1988 skall framkomligheten vara lägst 98 9i i genomsnitt under dagtid. Att 

cfterstriiva en I 00-procentig framkomlighet är fri:ln b~tde teknisk och fram

för allt friin ekonomisk synpunkt inte realistisk. 

En bidragande orsak till att framkomlighetsmålen tidigare inte klarats i 

alla delar av landet är att televerket haft otillriickliga per~onalrcsurser pil 

vissa kompetensområden för att samtidigt klara ökade investeringar i nätet 

på grund av den starka trafiktillväxten. moderniseringen av nätet (l. ex. 

konvertering till AX[) och in- och omkopplingar av förbindelser i nätet. 
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Under 1985/86 har satsats på att öka de personella resurserna och att Prop.1986/87: 100 
utnyttja ADB-stödda planerings- och samordningshjälpmcdel. Satsningen Bil. 8 
fortsätter under planerings perioden. 

Genom de insatser som för närvarande sker har alltså 97 %-målet nåtts i 
alla teleområden. Televerket strävar dessutom efter att öka framkomlighe
ten under trafikstark tid, vilken normalt inträffar på vardagsformiddagar. 

Driftstörande fel kan aldrig helt undvikas. och eftersom väl fungerande 

telekommunikationer blir av allt större betydelse för samhälle och närings

liv måste speciella åtgärder vidtas för att förhindra allvarliga störningar i 
nätet. Vid sidan av att ha en effektiv drift- och underhållsorganisation ökas 
kontinuerligt den s. k. maskformighetcn i nätet, varigenom trafiken kan 
dirigeras förbi den del av nätet som drabbats av fel eller skadegörelse. 
(Den vanligaste orsaken till allvarliga driftavbrott är av grävda kablar, som 
kan innebära en momentan förlust på flera tusen förbindelser.) 

De insatser som nu görs i kapacitetshöjande syfte får härvid också 
indirekt som följd att nätets förmaskning kan forceras till relativt små 

merkostnader. Dessutom införs kontinuerligt nya funktioner i syfte att 
begränsa verkningarna av stora fel och förkorta återstiillningstiderna. 

Som mått för driftsäkerheten användes tidigare antalet anmälda fel per 

år och per I 000 huvudledningar. Eftersom måttet blivit allt mindre rättvi

sande genom det stora antalet uthyrda förbindelser kommer driftsäkerhe
ten i framtiden att mätas som antalet felanmälningar avseende nätet per 
I 000 lokalledningar. Detta mått uppgick till 170 budgetåret 1985/86. Måttet 
förväntas sjunka till 160 år 1987 (se nedanstående tabell). Vid en internatio
nell jämförelse är detta enligt televerket en mycket hög driftsäkcrhet. 

Leveransprecisionen, dvs. andelen leveranser på utlovat leveransda

tum, för uthyrda fasta dataledningar uppgår för närvarande till ca 87%. 
Målet för treårsperioden 1988-90 är en höjning till 95 %. Leveranspreci
sion bedöms av televerket som viktigare än snabbhet då det gäller företags
kunder. 

Följande tablå sammanfattar resultat och mål för servicekvalitet när det 

giiller telenätet: 

Matt Utfall Ber. utf. Budget Mål 
1985/86 1985/86 1987 
12 mån. 18 mån. 1988 1989 1990 

I. Framkomlighet vid 
rikstrafik under 
dagtid(/:'{) 97.5 97,5 97.5 98 98 98 

2. Antal felanmiil-
ning;ir (avseende 
n;itel) per I 000 
lokalkdningar 170 170 160 160 160 160 

3. Levcranspreci-
sion för uthyrda 
fasta dataled-
ningar (l'i l 87 90 95 95 95 95 
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2.6 Televerkets tjänster 

Televerket erbjuder allt fler tjänster men telefonin är självklart även under 
planeringspcrioden den helt dominerande. 

2 .6. / Nya bredbandstjänstcr och system ji"ir radiokommunikation och 
meddelandehantering 

"Bredbands "-tjänster. En provverksamhet med 56/64 Kbit/s kopplad 

höghastighetsöverföring omfattande ett nätverk av ca 200 större kunder 

kommer att startas under år 1987. Målsättningen är att klargöra krav och 

möjligheter på en marknad för höghastighetstjänster. 
Telehox är en publik elektronisk "brevlådetjänst", som medger överfö

ring över telefonnätet av korta eller långa skriftliga meddelanden "brev

låda till brevlåda". Tjänsten bygger på mellanlagring av meddelanden. 
Telebox skall komplettera/ersätta telefon och post. Tjänsten har möjlighe
ter till samtrafik med telex. Marknaden utgörs främst av företag. 

Mohil textkommunikation. Med start hösten 1986 blir MOBITEX nästa 
satsning inom mobilradioområdet. Som landsomfattande tjänst med möj

lighet att överföra både text, ljud och data kommer MOBITEX att fylla ett 
tomrum på mobilradiomarknaden. MOBITEX blir den tjänst som lyfter 

upp mobilradion till samma tekniska och operativa nivå som de fasta 
teletjänsterna. Genom sin möjlighet till integration med dessa ger MOBl
TEX kunderna möjligheter till rationaliseringsvinster. 

2.6.2 Snabb ökning ar både telefoni och datatrafik 

Telefoni. Trafiktillväxten för telefoni är för närvarande 7 % och förväntas 
under perioden 1988-90 ligga på ca 5 % per år. Den utgör fortfarande den 
volymmässigt största tjänsten i televerkets tjänsteutbud och svarar för ca 

60 % av televerkets totala intäkter. Beståndet av antal huvudledningar 
beräknas växa med 2-3 % per år. 

Ett viktigt mål för tjänsten telefoni är att ständigt effektivisera den. även 
på andra vägar än genom tekniska förändringar, exempelvis genom att 
förbättra utnyttjandet av nätet. Ett policybeslut har tagits att införandet av 
s. k. tonval skall påskyndas. Fördelen med tonval är främst snabbare 
uppkoppling och att fler signaler än tio kan sändas. Beslutet innebär att 
televerket före år 1990 har tonval i praktiskt taget hela sitt nät. 

Enligt treårsplanen skall leveranstiden för huvudledningar i medeltal 
vara 17 dagar liksom tidigare. 55 %- av de reparationer som televerket gör 
på huvudledningarna skall också liksom tidigare vara avslutade inom 8 

timmar från det att felet anmälts under vardagar. 
Datel Uppringt är en tjänst för datakommunikation i det publika telefon

nätet. Marknaden är användare med relativt liten trafik. Tjänsten kan 

erhållas som ett tilläggsutbud till telefonitjänsten. med ett pris som är 

anpassat till den servicenivå kunden önskar. Den totala marknadspotentia

len för datakommunikation bedöms till 2,5 milj. anslutningar inom ett 
10-årsperspektiv. Datel Uppringt har idag ca 45000 av Datels drygt 100000 
anslutningar. 
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Datl'/ Fast är datakommunikation över fasta av televerket uthyrda led
ningar i telefonnätet. Datel Fast har främst utnyttjats av storanvändare och 
tillkom under en tid då publika datanät ej fanns att tillgå. För kunder som 
har höga krav på säker dataöverföring och snabb felavhjälpning erbjuder 
de publika datanätstjänsterna Datcx och Datapak de bästa lösningarna. 

Datel har som nämnts idag över 100000 anslutningar och Datcl fast har 
idag ca 55 '/i av dessa. Denna andel beräknas minska. 

Da1cxtjänsten är byggd enbart för datatrafik. Datextjänsten erbjuder hög 
kvalitet och snabbhet kombinerad med en förstklassig service. För närva

rande har Datex ca 20000 anslutningar vilket motsvarar ca 15 % mark

nadsandel av totalt 125-130000 datakommunikationsanvändare. Målet är 
att år 1990 ha ca 75 000 anslutningar vilket totalt motsvarar ungefär 25 % 
marknadsandelar av det väntade antalet anslutningar på ca 300000. Detta 
kommer att kräva stora insatser inom teknik- och personalområdet. 

Datapak är en nättjänst som på samma sätt som Datcx är skräddarsydd 

för datatrafik. Den teknik som används är annorlunda vilket gör att Data
pak och Datex får olika egenskaper. Snabbheten, säkerheten och flexibili
teten är densamma. Marknadsandelen är idag låg - mindre än I % - ca 

1200 anslutningar jämfört med nämnda 125-130000 datakommunikations
användare. Målet är att år 1990 ha nått ca 400000 anslutningar, vilket 

motsvarar ca 13 % av det väntade antalet datakommunikationsanvändare. 
Telextjänsten är genom sin stora internationella spridning vid sidan av 

telefonin den enda riktigt väl etablerade kommunikationstjänsten i världen 
(1,7 milj. anslutningar). Utvecklingen går snabbt framåt då telex tagit 

datatekniken till sin hjälp. Tcletex är en utveckling av telex. År 1986 finns 

ca 19 000 anslutningar till telex nätet och 2 000 teletexanslutningar. Antalet 
telexanslutningar bedöms komma att öka till ca 21 000 fram till år 1990 för 

att där plana ut och sedan långsamt sjunka. Televerket tror att teletexter

minalerna ökar till 9000 år 1990. 

Televerket avser att höja kvaliteten på grundservicen för Datex. Data

pak och Telex medan man av kostnadsskäl sänker ambitionerna för under
håll av Datel något. Om inte grundservicen täcker kundens behov erbjuder 
televerket tilläggsservice till extra kostnad. 

Telejiu. Via en kombinerad sändare och mottagare kan telefaxabonnen
ten via telenätet överföra bilder. sl<isser, texter o.d. till och från andra 
abonnenter. För närvarande finns ca 15000 telefaxabonnenter anslutna till 
nätet. Vid slutet av år 1990 beräknas antalet telefaxabonnenter vara ca 

29000. Televerket avser att under planeringsperioden utvidga sitt sorti

ment. 
Video tex. Televerkets videotextjänst är en nättjänst som utgör en mark

nadsplats där terminalanvändare kan nå informations- och tjänstelämnare. 

Tjänsten innehåller söksystem, meddelandeförmedling och debiteringsför

medling. Den totala rnarknadspotentialen för antal videotexanslutningar 

beräknas till ca 400000 inom företagssektorn och I miljon inom privatsek

torn. Målet är att uppnä 100000 kunder år 1990. 
Mobiltelefon. Antalet abonnenter i NMT-systemet beräknas öka från 

76000 i början av år 1986 med 36000 om året under perioden. 

Hösten 1986 startade andra generationen NMT-system i 900 MHz-områ-
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det. vilket kommer att mångdubbla kapaciteten. År 1987 beräknas också 

handburna apparater bli vanliga i NMT. 
;\fobi/sökning. Den landsomfattande mobilsökningstjänsten (MBS). till

förs successivt nya sändare för bättre radiotäckning. Nya, förbättrade och 

billigare mottagare förväntas efter hand komma på marknaden. MBS hade 

i början av år 1986 ca 55000 abonnenter och beräknas växa med ca 10000 
abonnenter/år. Genom att EB U (Europeiska Radiounionen) antagit den för 

MBS utvecklade datakanalen som standard vid utsändning av tilläggsinfor
mation över FM-rundradiosändare, förutses en ökande etablering av 

MBS-system runt om i världen. Som komplement till MBS för mindre 

krävande behov har televerket lanserat ett regionalt system - Minicall -
som är billigare än MBS. 

Kabel-TV Televerkets engagemang inom kabel-TV-området bygger på 
att det är en distributionstjänst som erbjuds, dvs. överföring av radio- och 

TV -signaler. Inom detta område har televerket både hög kompetens och 
resurser och ser en integrationsmöjlighet med övrig verksamhet. Telever
ket anlägger, driver och äger basnät. Verket följer vissa tekniska principer 

vid utbyggnaden som skall medge att det på lång sikt blir möjligt att 

nationellt och internationellt erbjuda ett brett utbud av tjänster i ett gene
rellt bredbandsnät där TV är en av många tjänster. Med hänsyn till progno

serna för efterfrågan bedömer televerket behovet av investeringar i ka
bel-TV-nät till ca 250 milj. kr. per år att jämföra med investeringar i 
telenätet på ca 5 500 milj. kr. per år. 

2.6 Teleinvestgruppen 

Teleinvestgruppen består av Teleinl'est AB samt bolag vari Teleinvest AB 
har ett dominerande ägarintresse. Televerket förvaltar samtliga aktier i 

Teleinvest AB. 
Enligt riksdagens beslut gäller att · 'Teleinvest AB skall ses som en del 

av televcrkskoncernen. Verksledningen och televerkets styrelse har såle
des ansvaret för att de samlade resurserna används på effektivast möjliga 
sätt". 

Teleinvestgruppens bolag är verksamma inom följande sektorer: 
- industri, 
- mikroterminaler, 

- konsultation och mervärdestjänster, 
- programvara/hjälpmedel/grundteknik. 

- service. 

- televerkets försäljning. 

Inom Teleinvestgruppen svarar Tcleinvest för gruppens gemensamma 
funktioner inom strategisk planering, samordning och uppföljning, finans
förvaltning, fastigheter och service av olika slag till dotterbolagen. Enligt 
beslut av statsmakterna kan televerket från den I juli 1984 uppt<1 lån på den 

allmänna kreditmarknaden. För att uppfylla de nya krav som ställs på 
telcverkskonccrnen i finansiellt avseende har inom Teleinvest AB inrättats 
en central finansenhet av internbanksmodell. Moderbolagets omsättning 

13 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 8 

173 



1985/86 uppgick till 800 (427) milj. kr. Nedan redovisas verksamheten i de Prop.1986/87: 100 

mer betydande dotterholagen. Bil. 8 
Televerkets industridivision överförs enligt riksdagens beslut till bolags

form den 1 januari 1987 genom att Teleindus1rier AB köper den. Teleindu
strier AB med dotterbolag blir då dl av Sveriges största elektronikföretag 
och svarar för televerkets egen produktion av telematericl. Bolagets affärs
område innefattar utrustning för telekommunikation och informationshan
tcring inom områdena ljud, text, data och bild. Produktutbudet inkluderar 
maskinvara, programvara, service, underhåll. utbildning och installation. 
För all uppnå målet all trygga och utveckla sin industriella verksamhet och 
kompetens skall bolaget hredda sin marknad och därmed ge utrymme för 
en mycket snabb ökning av omsättningen. För alt möjliggöra detta måste 
marknaden utanför televerket öka mycket kraftigt varje år de närmaste 
åren. Omsä!lningen 1985/86 uppgick till ca 2 000 ( 1 730) milj. kr. 

TelelVm·a AB har som uppgift att utveckla och marknadsföra avancera
de mikrodatorer baserade på modern elektronisk teknologi. TeleNovas 
strävan skall vara att utveckla och marknadsföra produkter med markerad 
datakommunikationsprofil. Uppbyggnaden sker med utgångspunkt i sats
ningen på skoldatorn COMPIS. COMPIS-satsningen har rönt betydande 
marknadsframgång. TeleNovas omsättning 1985/86 uppgick till ca 100 (66) 

milj. kr. Till följd av bl. a. initial kostnader för utvecklingen m. m. gick dock 
bolaget med ett betydande underskott. 

Swedtels uppgift är att sälja televerkskoncernens samlade kunnande på 
konsultbasis. Swedtel har för närvarande uppdrag i ett 20-tal länder, före

trädesvis Asien, Afrika och Mellanamerika. Swedtel har ett omfattande 
samarbete med SIDA. Swedtels omsättning uppgick 1985/86 till ca 100 (87) 

milj. kr. 
Tele Larm AB skall leverera och underhålla tekniska skydds- och säker

hetssystem, företrädesvis sådana system som utnyttjar telenätet för över
föring av Iarmsignaler. Inom Tele Larm pågår en grundlig genomgång av 
effektivitet och företagsfilosofi på alla plan. Denna process siktar på kon
centration av produktportföljen till ett mindre antal affärsområden. Tele 
Larms omsättning 1985/86 var ca 250 (259) milj. kr. 

Tele/ogic AB. Verksamheten består huvudsakligen av konstruktions
och utvecklingsuppdrag inom dataområdet på konsult- och uppdragsbasis. 
Telelogic samarbetar aktivt med universitet och högskolor bl. a. via det 

egna dotterföretaget Telelogic i Uppsala AB. Telelogics omsättning 
1985/86 uppgick till ca 85 (56) milj. kr. 

Teleannons AB säljer annons- och informationsutrymmc i televerkets 

Gula Sidorna. Företagskatalogen och elektroniska media. Omsättningen 

uppgick 1985/86 till 260 (70) milj. kr. 
Tele-K AB:s uppgift är att bidra till televerkskoncernens affärsutveck

ling huvudsakligen inom företags~ektorn genom att erbjuda televerkets 
förctagskunder konsulttjänster och hjälpa televerkets enheter att utveckla 

produkter och tjänster inom nuvarande eller nya affärsområden. Tele-K:s 
omsättning 1985/86 uppgick till ca 8 (5) milj. kr. 

Telefinans AB:s övergripande mål är att i första hand finansiera olika 
typer av terminaler och telekommunikationssystem som televerket och 174 



Teleinvestgruppcn marknadsför. I framliden kan även fostighetsnäl för 

kabel-TV bli aktuella. Telefinans skall i nära samarbete med televcrkskon

cerncns säljare och kunder skapa tidsenliga och kundanpassade lösningar 

p~ olika finansieringsproblem. Tclcfinans är inriktat rä att täcka tclevcrks

koncernens speciella behov av alternativa !inansieringsformer. Omfatt

ningen av Tele!inans verksamhet är härigenom till stor del beroende på 

televerkets och Teleinvestgruppens bolags möjligheter att marknadsföra 

sina produkter. Eftersom televerkets kontors växlar är den helt domineran

de produkten är försäljningen härav av stor betydelse för Tclcfinans. 

Tele!inans omsättning 1985/86 uppgick till ca 690 (264) milj. kr. 

2.8 Sjuhundra miljoner till forskning och utveckling 

Den primära avsikten med televerkets FoU är att vidareutveckla näten och 

deras tjänster för att öka deras användbarhet och tillfredsställa olika kund

önskemål. att befrämja telenätens användning, att minska kostnaderna för 

drift och underhåll av telenäten och samtidigt öka deras kv;ilitet och 

driftsäkerhet och att öka kunskapen om tillämpningar. system och andra 

faktorer som paverkar användning av telekommunikation. 

Verket samverkar med andra i Sverige bl. a. som deltagare i Swedish 

lnstitute of Computer Science, SICS. och som medlem i Svenska Institutet 

för Systemutveckling. Internationellt deltar verket i olika europeiska 

forskningsprogrnm bl.a. RACE och EUREKA. 

De totala satsningarna på FoU under planeringsperioden beräknas upp

gå till ca 700 milj. kr. per år. I förhållande till omsättningen ligger denna 

satsning i nivå med genomsnittet för andra teleförvaltningar. 

3 Remiss 

Statens pris- och kartellnämnd har avgett yttrande över förslaget till treårs

plan. Nämnden avstyrker den höjning av förräntningskravet som telever

ket föreslagit och pekar på möjligheten att sänka soliditetskraven på ver

ket. 

4 Föredragandens överväganden 

4.1 Verksamhetens inriktning och omfattning 

Televerkets omsättning beräknas under perioden 1988-1990 stiga från 22 

miljarder till knappt 26 miljarder kronor per år. Enligt planen skall verket 

investera knappt åtta och hela koncernen knappt nio miljarder kronor per 

år. Antalet anställda i verket exkl. industridivisionen beräknas öka från 

43500 i december 1986 till 45000 år 1990. 

Televerkskoncernens huvuduppgift är att i Sverige erbjuda och under

hålla allmänna telekommunikationer som fungerar så att alla abonnenter 

kan nå alla andra. Detta skall ske på ett sådant sätt att behovet av kom

munikationer för tal. text och bild tillgodoses med god kvalitet och bra 

förhållande mellan pris och prestanda. inklusive service. Verksamheten 
skall drivas affärsmässigt med lyhördhet för kundernas önskemål. Telever-
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ket skall samtidigt tillgodose statsmakternas krav på sociala. regionalpoli- Prop.1986/87: 100 
tiska och beredskapsmässiga hänsyn. Bil. 8 

Sådana tjänster som produceras i telenätet är kärnan i televerkskoncer
nens verksamhet. Telenätet skall byggas ut och utformas så att god kvalitet 
och service kan erbjudas i hela landet då det gäller framkomlighet och 
tillgänglighet. Trafiktillväxten har. såsom televerket framhållit, varit ovän
tat hög under de senaste två åren. vilket medfört otillfredsställande fram
komlighet. En bidragande orsak till detta är också att felfrekvensen varit 
alltför hög. Den sammantagna teletrafiken (telefoni. telex, data etc. l i 
telenätet väntas under planeringsperioden växa med så mycket som 10 % 
per år. Särskilt snabbt ökar datatrafiken. Omfattande åtgärder har därför 
vidtagits och planeras för att klara den snabba tillväxt som förväntas och 
för att höja service och kvalitet i telenätet. Investeringarna har ökat och 
ligger i den nya planen på samma höga nivå som enligt gällande treårsplan. 
Telenätet måste dimensioneras så att det har kapacitet att klara trafiktop
par med en mycket liten andel misslyckade anrop. Kvaliteten är viktig inte 
minst med tanke på tendenserna till konkurrens i fråga om nättjänster. 
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Diagram I. Teletrafikens utveckling. 

Investeringarna innebär samtidigt att nätet kraftigt effektiviseras. Det 
sker genom användning av ny digital teknik både vid växlingen av samta
len och vid överföringen på linjerna. Moderniseringen medför höjning av 

standard och framkomlighet i nätet för vanliga telefonsamtal och ger samti

digt kraftigt ökad kapacitet för datatrafiken vilket är en förutsättning för en 

storskalig utbyggnad av data/texttjänster såsom Datex, Datapak och Vi
deotex. De olika typerna av telekommunikation såsom telex, telefoni och 
datakommunikation går i samma linjenät men styrs av olika växlar. Inrikt
ningen på televerkets modernisering av nätet är att de olika näten tekniskt 

sett i framtiden skall integreras. Samtidigt satsas kraftigt på utveckling och 
utbyggnad av mobila telekommunikationer av olika slag. Dessa satsningar 
är ett uttryck för den allmänna inriktning av verksamheten som innebär en 
prioritering av nät och nättjänster. I andra hand prioriteras terminaler och 176 



tjänster till kunder för att tillgodose deras kommunikationsbehov. Det 

gäller sådana terminaler som televerkskoncernen sjiilv producerar. I tredje 

hand prioriteras återförsäljning av andra tillverkares terminaler och i sista 

hand återförsäljning av annan kommunikationsutrustning och tjänster med 
anknytning därtill. 

Verksamhetens huvudinriktning är, liksom i nu gällande plan. att tele
verket via olika åtgärder inklusive mycket omfattande investeringar avser 
komma till rätta med framkomlighetsproblem i teleniitet samtidigt som 

man bygger upp ett modernt niit med möjlighet till nya tjänster. Denna 

huvudinriktning bör ligga fast. 

Sjiilvklart har telenätet och de tjänster som erbjuds via detta hela tiden 

varit televerkets helt dominerande intresse. I förslaget till ny treårsplan 

betonas dock prioriteringen av nätutveckling och nättjänster. Televerket 

har. liksom andra aktörer på området. erfarit vilka svärigheter det innebär 
att agera kompetent och lyckosamt på alla de många nya verksamhetsom

råden som har anknytning till telekommunikation. Bara utvecklingen av 
telenätet kräver mycket stora insatser. Jag tillstyrker därför prioriteringen 
av detta huvudområde. En sädan prioritering är också av regionalpolitisk 

betydelse. Televerkets sahningar skall innebära att bristen på telekom
munikationer ingenstans i landet skall vara ett hinder för etablering och 
drift av verksamhet. I det sammanhanget bör det påpekas alt investe1ing
arnas geografiska fördelning - genom telenätets tekniska uppbyggnad och 
dess användning - inte alltid har så stor koppling till den nytta olika 
regioner har av investeringarna. Det är således till glädje för alla användare 
av telenätet om kapacitetsbrist bygg~ bort i någon del av landet. 

Televerkets forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar i hög grad till att 
öka användbarheten av telenätet. Insatserna syftar också till att öka kun
skaperna om användningen av telekommunikation och utgör en väsentlig 
del av den informationsteknologiska utvecklingen i landet. Televerket 
kommer aktivt att delta i det informationsteknologiska handlingsprogram 
som förbereds. 

Riksdagen bör ges tillfälle att godkänna elen omfattning och inriktning av 
verksamheten under åren 1988-1990 som jag förordat. 

4.2 Servicenivå och investeringar 

De viktigaste servicemålen som statsmakterna bör ställa upp för televerket 
rör framkomligheten i telefonniitet, genomsnittliga felavhjälpningstider 
och leveranstider för telefoni. Verket eftersträvar - inom sina ekonomiska 
ramar - en sadan kombination av service och pris som tillfredsställer 
kundernas önskemat. 

Ett viktigt mil! för nu gällande treiirsplan iir att förbättra framkomlighe
ten i telefonnätet. Seuan planen fastställdes av riksdagen har. såsom fram
g:ir av diagram ~. läget också förbättrats. M[llet för framkomligheten -
97 r,:;, lyckade försök att koppla upp rikssamtal under dagtid - klarades av 

samtliga tclcomrilden. Aven under topptrafik har framkomligheten mar

kant förbättrats. De högre ambitionerna för framkomligheten - 98 o/r: från 
år 1988 - som godbnts av riksdagen i samband med behandlingen av förra 
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iirets hudgetproposition bör enligt min mening ligga fast under perioden 

1988- 1990. Även amhitioncrna för underhåll av huvudledningar !ledningar 

mellan telefonstationer och apparatt:r) bör ligga fast. 55 'fr av underhållsar

betena skall vara klara inom 8 timmar från anmälan under vardagar. 

Leveranstiden för huvudledningar bör liksom tidigare i medeltal vara 17 

dagar. Riksdagen hör ges 1illfälle all godkänna de uv mig förordade servi

cemålen för perioden 1988-1990. 

Framkomlighet 
·~ R1kstr:tl1k undor kon1ors1td 
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Diagram 2. Andelen lyckade försök att ringa rikssamtal under vanlig arbetstid under 
hudgetiiren 1974/75 t. o. m. 1985/86 (12 man.) samt malt. o. m. ar 1988. Uppgifterna 
avser ett toh·månaders genomsnitt. 

Riksdag och regering har upprepade gånger betonat vikten av att fram

komlighetsproblemen löses. Enligt min mening måste televerket ha möjlig

heter att investera tillräckligt mycket for att klara detta. 

Enligt treårsplanen skall linjerna mellan telefonstationer och abonnenter 

(lokalnätet) byggas ut med ca 3,5 <:f. årligen och linjerna mellan telefonsta

tionerna med ca 15 % årligen. Av de totala investeringarna i telenätet på ca 

17 miljarder under perioden är ca 50 % investeringar i kapacitetsutökning 

medan resten är ersättningsinvesteringar. 

Telcverkskoncerncns totala investeringar planeras till ca 9 miljarder 

kronor om året under perioden varav således ca 5.5 miljarder avser telenä

tet. Därutöver utgörs dessa huvudsakligen av investeringar i utrustning 

som hyrs ut till ahonnenlerna samt radioanläggningar. fastigheter, maski

ner och inventarier. 

Investeringsnivåerna under 1984/85 och 1985/86 har överen~stämt rela

tivt väl med vad riksdagen angivit. Med anledning av riksdagens beslut om 

tilläggsbudgel I för budgetåret 1985186 föreskrev rc::geringen att televerket 

skulle inrikta sin verksamhet på att investeringarnas omfattning under 

budget~tret skulle uppgå till 6440 milj. kr. och på att televerkskonccrnens 

soliditet skulle vara l~igst 63 %· vid slutet av budgetåret. I verkligheten 
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Diagram 3. Televerkets investeringar och omsättning 1940/41-1990 
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investerade televerket 5 853 milj. kr. och soliditeten var 63 .6 r;(. vid slutet 

av budgetåret. 

Det är - med hänsyn till den stora investeringsvolymen - naturligtvis 

mycket angeläget att televerket noga överviiger investeringarnas ekono

miska och servicemässiga effekter för att om möjligt på längre sikt minska 

investerings volymen. 

Riksdagen hör ges tillfälle att godkänna den omfattning och inriktning av 

investeringarna som jag förordat. 

Nuvarande servicemått som redovisas i verkets treårsplan har vissa 

brister med hiinsyn till deras användbarhet i statsmakternas övergripande 

styrning av verksamheten. Exempelvis avser framkomlighetsmåttet endast 

rikstrafik och inte genomsnittet av all trafik. Det kan därför i vissa lägen 

vara missvisandc. Även framkomligheten i lokalnätet bör diirför medtas i 
framkomlighetsmttttct. Det finns således anledning att utveckla service

och kvalitetsmåtten. Bl. a. bör jämförbarheten mellan olika länder i servi

cehiinseende förbättras. Televerket har självt satt igång ett arbete för att 
förhättra servicemtt!ten. Jag avser att äterkomma till regeringen i denna 

fråga. 

-1.3 Priser 

4.3./ Pri.1a11a _fi/r 1i.-~;c1s hligst i wkt ml'J den a/lmiinna prisu11·eck/ingcn 

Taxorna har tidigare över en ILingre period utvecklats hetydligt lfmgsam

mare iin konsumentprisindex. Enligt trdrsplanen är också den langsiktiga 

inriktningen att taxnrna skall öka mindre än konsumentprisindex. Med 

hänsyn till de stora investeringar som erfordras under nu aktuell plane

ringsperiod och med hiinsyn till kraven pf1 lf111gsiktigt hög soliditet föreslår 

verkcl dock at! taxorna - i li~het med vad som giiller innevarande planc- 179 



ringsperiod - under perioden 1988-1990 får höjas i takt med konsu- Prop.1986/87: 100 
mentprisindex. Bil. 8 

Sedan int1ationen nu blivit lägre förutser televerket i förslaget till treårs
plan lägre prishöjningar än i gällande plan. Den genomsnittliga taxehöj
ningen under 1985/86-1989 beräknades i föregående treårsplan till 3.7 'lr,. I 
nu föreliggande förslag beräknas behovet av taxehöjningar till 2,8 %. Un

der perioden 1988-1990 beräknas priserna behöva höjas med 3 ')(.per år. 
Televerkets förslag till prishöjningar innebär att gällande soliditetsmål -

65 % - klaras år 1990. Samtidigt innebär dessa höjningar att den reala 

avkastningen på eget kapital blir avsevärt högre än av riksdagen angivna 
3 ','(-.för innevarande planeringsperiod. Således prioriteras soliditetsmålet. 

Förslaget bygger på förutsättningen att produktiviteten skall öka med 
5 I)(. per år under planeringsperioden. Produktivitetsökningen är en pro
cent lägre än vad som förutsågs i nu gällande treårsplan. Den lägre genom

snittliga produktivitetsökningen förklaras främst av att investeringsexpan
sionen under 1985/86 tvingade fram avsevärda personalökningar och med
förde stora uthildningskostnader. Sedan investeringsnivån år 1986 stabili

serats på en nivå av knappt 9 miljarder per år räknar verket med att 

produktiviteten snabbt skall öka. Den ökande trafiken skall inte behöva 

motsvaras av en ökning av personalen. 
Frågan är om en produktivitetsökning på 5 % är tillfredsställande för ett 

televerk. I förhållande till länder med jämförbar service har televerket låga 

priser såsom framgår av diagrammet. Televerkets service och tekniska 
standard verkar samtidigt att vara jämförelsevis god. Det tyder enligt min 
mening på att televerket har en internationellt sett relativt hög produktivi
tet. Det är dock, som jag framhållit, svårt att med dagens servicemått 

säkert bedöma olika länders service kvalitet. 

Månatliga telefonkostnader i olika länder 
(maj -86) 

(beniknlngarna grundas p.\ en tänkt medell6rtlruknlng per månad rör ollka slag av teltt
lonsamtal. månatlig aoonnemangsavgrn samt viss del av anslutnlngsavglHen) 
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Jag har inte grund för att hävda att produktivitetsökningen skulle kunna 

bli högre iin vad televerket angivit. Därför anser jag att lägre prishöjningar 180 



än de televerket föreslår skulle leda till en lägre självfinansieringsgrad och Prop.1986/87: 100 
därmed lägre soliditet än vad riksdagen tidigare krävt av verket. En höj- Bil. 8 

ning av prisnivån högst i takt med den all manna pris ut vecklingen bör 

sälcdes accepteras under den aktuella tidsperioden. Riksdagen bör ges 

tillfälle att godkänm:i denna inriktning av prisförändringarna. 

4.3.2 Ökad kostnudsanpassning m· al'g(jicrna 

Riksdagen har vid flera tillfällen ( statsutskottet 1970: 90 samt TU 
1981182:25, 1982/83:9 och 1983/84: 16) förordat en utjämning av telctax

orna mellan landets olika delar. Regeringen har den 13 november 1986 

beslutat om en långsiktigt ökad kostnadsanpassning av televerkets taxor 

som innebär en ~ådan utjämning. Beslutet och dess motiv bör redovisas för 

riksdagen. 
Rikssamtalstaxan skall enligt beslutet successivt sänkas genom att de 

högsta avståndsklasserna tas bort. Redan den I januari 1987 tas avstånds

klass 8 bort vilket innebär att inget telefonsamtal kommer att kosta mer per 

minuf än ett samtal över 18 mil. Den långsiktiga inriktningen innebär 

vidare att avgifterna för ut1andssamtal skall sänkas. Nlir övriga taxor kan 

behöva höjas skall tyngdpunkten läggas på avgifterna för lokalsamtal och 

på inträdes- och kvartalsavgiften för abonnemang. 

Bakgrunden till beslutet är att televerket i en skrivelse den 30 september 

1985 bl. a. föreslog en långsiktig förändring av taxestrukturen mot en högre 

grad av anpassning av avgifterna till televerkets kostnader för olika tjäns

ter. Eftersom en sådan omläggning skulle kunna medföra betydande höj

ningar av telekostnaderna för vissa grupper av abonnenter har förslaget 

granskats av en arbetsgrupp i regeringskansliet. Gruppen presenterade 

resultatet av sitt arbete i rapporten "Ny taxestruktur för ett rundare 

Sverige·· <Ds K 1986: 1). Gruppen fann att avgifterna för den långväga 

trafiken borde sänkas och bättre spegla televerkets kostnader för den. De 

främsta skälen för gruppens uppfattning var önskemålet att minska teletax

ornas avståndsberoende och hänsynen till de allt starkare tendenserna till 
konkurrens på området. 

Gruppens förslag remitterades. Följande har yttrat sig över förslaget: 
Konsumentverket och konsumentombudsmannen. statens pris- och kar-

1el/11ämnd ( SP KJ, g/esb_vgdsdelegationcn, statskontoret, riksre1•isionsvcr

kct (RRV), /ii11sstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän. länsstyrelsen i Öster

götlands län. liinsstyrclscn i Jämtla11ds län. lndustr(fiJrhu11dct, Kiruna 

kommun. Lundsorganisationen i Sl'erige I LO!. Landstingsförbundet. Nii

ri11gs/i1·ets Telekommitt<;, S1·enska kommu11j(!rhundet och Tjänstemännens 

centra/organisation ITCOJ. 

I princip tillstyrks arbetsgruppens förslag om kostnadsanpassning av 

taxorna av SPK. statskontorct. /ansstyrc/sen i Jämtlands län, /11dustn/dr

h1111dct, Kimna kommun, LO, Näringsli1·cts Tclckommiffl'. Svenska kom

munförhundct och TCO. 

Lä11.1·.l'fyrelse11 i Jämtlands län, lnduso"{fi.'irh11ndct och Näringsliw:ts Te

/ckommitte anser att övergångsperioden iir för lång medan statskontoret 

anser att en fullstiindig bild av taxestrukturen för hela det allmänna tclenä- 181 



tet bör föreligga innan beslut om taxeändringar tas. Statsko111oret föreslår Prop. 1986/87: 100 
att televerket ges i uppdrag att redovisa en mt:r fullstiindig bild av taxeför- Bil. 8 
ändringar inom ramen för hela det allmänna telenätet på kort och lång sikt. 
Sl'K anser att det också bör övervägas om en differentiering av anslut-
ningsavgiften är möjlig att genomföra, i syfte att öka kostnadsanpassning-
en av avgifterna. 

Kon.rnment1·erket och konsumentomhudsmannen är tveksamma till om 
det för närvarande är nödvändigt att vidta de föreslagna förändringarna i 
taxestrukturen. 

Glesbygdsdelegationen, Land.1·tin{!Jfiirb1111det och /iinsstyre/serna i Gö

teborgs och Boh11s län samt i Östergötlands /iin tillstyrker sänkningen av 
de lfo1gväga avgifterna. Gleshygdsddegationen motsätter sig emellertid en 
förändring som innebär ökade fasta kostnader för telefonabonnemang. 
Landsti11g.1jårbundet förklarar sig berett att i direkta överläggningar med 
staten medverka till att en fördelningsmodell tas fram som ocksh är accep
tabel för landstingen och vissa patientkategorier. Enligt landstingsförh1111-

det bör möjligheterna övervägas att ge en speciell taxa till landstingen som 
storkonsumenter. Även Niirinvlivets Telekommitte framför liknande för
slag om volymrabatt. Länsstyrelsen i Östergötland.i· län understryker vik
ten av att möjligheterna att nå inomregionala utjämningseffekter beaktas 
när en ny taxestruktur utarbetas. 

RRV anser sig inte kunna ta ställning till rapporten eftersom verket inte 
anser att underlaget är tillräckligt. 

Statskontoret, lnd11str(furh1111det och Närin~slivets Telekommittl> påpe
kar på olika sätt att taxeförändringar bör kompletteras med andra föränd
ringar på teleområdet i syfte att möta den nya situationen som uppkommit 
med den snabba tekniska utvecklingen. Sålunda anser statskontoret exem
pelvis att televerket bör klargöra regler och taxor för anslutning av privata 
nät till telenätet. Industriförbundet anser att abonnentviixelmonopolet bör 
avskaffas och Näringslivets Telekommitte föreslår att den som hyr en 
ledning av televerket skall fä återförsälja ej utnyttjad kapacitet till tredje 
man. 

Regeringen har funnit att det finns starka regionalpolitiska motiv för att 
fortsätta att minska kostnaderna för rikssamtalen. T. ex. ringer abonnen
terna i Norrland rikssamtal i större utsträckning än abonnenterna i resten 
av landet. Över huvud taget har abonnenter utanför storstadsområdena en 

högre andel rikssamtal. 
Ett annat viktigt motiv för regeringens beslut är strävandena att i en ny 

konkurrenssituation på teleområdet söka värna om ett sammanhållet te

lenät. Teletaxorna överensstämmer dåligt med televerkets kostnader. Det 
innebär exempelvis att utlands- och rikssamtal i genomsnitt är dubbelt så 

dyra som televerkets kostnader för dem. Det blir nu med ny teknik och ett 

allt informationsintensivare produktionssätt intressant och möjligt för före
tagen att slippa dessa överpriser genom att leda trafiken vid sidan av det 
allmänna telenätet. Stora kunder eller med televerket konkurrerande före
tag kan etablera egna långdistansnät och utnyttja televerkets lokalnät för 
att nå slutanvändarna. Med nuvarande taxesättning skulle televerket kom
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subventionera konkurrenterna. Dessa kan däremot ''skumma grädden" 

och hålla betydligt liigre avgifter för den långväga delen än televerket och 

ändå få en stor vinst. 

De stora företagen står for en stor del av televerkets intäkter (ca 10 %·av 

kunderna still" för ca 60 % av intäkterna från telefonnätet) och utnyttjar i 

hög grad de tjänster som är mest lönsamma för televerket. Intäkterna från 

dessa kunder iir således helt avgörande för televerkets ekonomi. En för

sämring av ekonomin för det allmänna telesystemet, genom att för telever

ket lönsamma storkunder faller bort. skulle därför kunna få starkt negativa 

konsekvenser både för hushåll och mindre företag. De minskande inkoms

terna skulle kunna behöva kompenseras genom kraftiga avgiftshöjningar 

eller inskränkningar i de samhälleliga kraven på televerket. 

Regeringen har i detta läge funnit det motiverat att nu i god tid och under 

kontrollerade former genomföra en omläggning mot ökad kostnadsan

passning av taxorna även om den på kort sikt innebär vissa kostnadsök

ningar för en del abonnenter. Annars kommer. genom minskade trafikin

täkter. större försämringar av televerkets ekonomi att riskeras med mer 

oöverskådliga negativa konsekvenser. 

4.4 Soliditet 

Soliditeten dvs. relationen mellan eget och totalt kapital sjönk från 79 % 

1983184 till 63,6 % 1985/86. Med de antagna prisökningarna beräknas soli

diteten komma upp till av riksdagen angiven långsiktigt önskvärd nivå -

65 % - ar 1990. Enligt min mening bör detta krav pa televerket ligga fast 

och riksdagen ges tillfälle att godkänna denna inriktning. En relativt hög 

soliditet bör vara motiverad för en verksamhet som televerkets där kravet 

p{1 säkerhet och långsiktig ekonomisk stabilitet är högt. Den temporära 

sänkningen av soliui1eten är rimlig med hänsyn till utvecklingen av inves

teringsvolymen. 

4.5 Räntabilitet 

Televerket klarade inte avkastningskravet - 3 c;c. realt - budgetåren 

1983/84 C.5 o/r J och 1984/85 ((I r:;.) men beriiknas klara det under det for

liingda budgetilret 1985186 (3,2 %). Televerket föreslår att avkastningskra

vet pä verket höjs avsevärt från år 1987 för att soliditetsmålet skall klaras. 

Det är ocksf1 motiverat av att den reala avkastningen i industrin och den 

reala läneräntan nu ligger avsevärt högre (7-8 'i~·l. 

Om televerket under planeringsperioden endast skulle uppnå en real 

förräntning av eget kapital pt1 3 r;·( för detta till följd att soliditeten minskar 

till 51 r.:-~ iir 1990. Prisnivån skulle då kunna sänkas något bftde realt och 

nominellt meJan upplåningen skulle behöva öka avsevärt. De utestående 

limen är 1990 skulle behöva ökas från 11.4 miljarder till 19.2 miljarder. Jag 

finner inte en sådan utveckling acceptabel. Ett i förhållande till annan 
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näringsverksamhet alltför lågt avkastningskrav på televerket. som innebär 
att man kan hålla Higre priser. inneblir samtidigt att televerkets verksamhet 
gynnas i förhållande till annan verksamhd. Mot denna bakgrund finner jag 
att en ökning av avkastningskravet på televerket är motiverad. Avkast
ningen bör vara så hög att den i kombination med planerad investerings
nivå r~kker för att klara soliditetskravet. Riksdagen bör ges tillfälle att 
godkänna denna princip. 

4.6 Kompensation för tull och skatt för telesatelliter 

I "Överenskommelst: mellan Sverige och Norge om samarbete på telesa

tellitområdet" stadga~ om bildande av ett nordiskt telesatellitkonsortium. I 

stadgarna för det nordiska telesatellitkonsortiet anges att driftbolaget. dvs. 
Notelsat. skall kompenseras för den skatt eller tullavgift som påförs bola
get av respektive land. Notclsat ägs till lika delar av de svenska och norska 
telcverken. Televerket bör därför. enligt min mening. för Sveriges del 
betala ut den kompensation som det kan bli fråga om. Televerket bör 

därefter i sin tur ersättas genom motsvarande minskning av det överskott 
som verket skall inleverera till statsvcrket. Verket skall då kostnaderna 
preciserats redovisa kompensationsbehovet. 

Jag föreslår därför att regeringen hos riksdagen hemställer om bemyndi

gande att sätta ned beloppet för inleverans av i.iverskott till statsverkct 

med hänsyn till den kompensation som verket skall utbetala till Notelsat 

för skatter och tullavgifter. 
Eutclsat. den europeiska telcsatellitorganisationen. är också enligt den 

konvention som Sverige anslutit sig till. i vai:je medlemsland, befriad från 

inkomstskatt och direkt förmögenhetsskatt samt från tullar på all utrust
ning tillhörande dess satellitsystem. Konventionens bestämmelser skall 
kompletteras med ett privilegieprotokoll som nu är under utarbetande och 
är avsett att ingås mellan samtliga medlemsstater utom Frankrike som är 
värdland för Eutelsat. Enligt en av föreskrifterna i detta protokoll skall 
medlemsstaterna bevilja Eutelsat befrielse friln eller kompensation för 
sådana skatter och tullar som belastar organisationens inköp av varor och 
tjänster i medlemsländerna. Protokollet kommer troligen att antas under år 
19!0. En motsvarande bestämmelse rörande skatter och tullar är redan i 

kraft i Frankrike såsom värdland för organisationen. 

Eutelsat upphandlar för närvarande olika kontrolltjänster för nästa gene

ration satelliter. Televerket har, med reservation för tull- och skattebe

stämmelser. lämnat offert pa dessa tjiinster. Tull- och beskattningsregler 

bör. enligt min mening. inte medföra att det är förenat med ekonomiska 

nackdelar för Eutelsat att upphandla varor och tjänster i Sverige. Telever

ket bör därför kompenseras för de tullar och skatter som avser försäljning 

till Eutclsat. Detta bör även innefatta kompensation för sådan tull och icke 

avdragsgill ingäende mervärdesskatt hos televerket som verket fått betala 

för egna inköp av utrustning som krävs för att kunna utföra tjänsterna. 

Verket skall då kostnaderna preciserats för regeringen redovisa kompensa

tionsbehovct. 
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Jag föreslår därför att regeringen, liksom i Notelsat-fallet, hemställer om 

riksdagens bemyndigande att sätta ned beloppet för inleverans av över

skott till statsverkct med hänsyn till de tullar och skatter som televerkets 

leveranser av varor och tjänster till Eutclsat belastats med. Jag vill erinra 

om att riksdagen (prop. 1983/84: 100 bil. 8. TU 16. rskr. 249) godkänt ett 

liknande förfarande då det gällde investeringen i den gemensamma nor

diska jordstationcn i Tanum i Bohuslän för telesatellittrafik via lntelsat. 

4. 7 Beredskapsåtgärdcr vid televerket 

Något anslag för detta ändamiil tas inte upp. Regeringen har för avsikt att 

våren 1987 framlägga förslag till ett nytt försvarspolitiskt beslut. Frågan 

om beredskapsåtgärder vid televerket kommer att behandlas i det sam

manhanget. 

5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat rörande inriktningen och omfatt

ningen av televerkets verksamhet och investeringar under perioden 

1988-1990. 

2. godkänna att televerkets verksamhet skall inriktas på de solidi

tets-, räntabilitets-. prisnivå- och servicemål som jag har förordat för 

perioden 1988-1990, 

3. ta del av vad jag har anfört om kostnadsanpassning av telever

kets taxor. 

4. bemyndiga regeringen att sätta ned beloppet för televerkets 

inleverans av överskott till statsverket i enlighet med vad jag har 

förordat. 
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Register Prop.1986/87: IOO 

Översikt Bil. 8 

19 Inledning 

-~iälle lzul'lldtite/11 

27 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 
n I Kommunikationsdepartcmentet 186IOOOO 
27 2 Utredningar m. m. 4000000 
n 3 Extra utgifter 430000 

23 040000 

28 B. Vägväsende .. 
48 I Vagverket: Ambetsverksuppgifter m. m. 10450000 
49 2 Drift av statliga vägar 4 543 760000 
51 3 Byggande av statliga vägar I 020000000 
52 4 Bidrag till drift av kommunala viigar och gator 663 718 000 
53 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 370000000 
54 6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 407 800000 
55 7 Tjänster till utomstående 33 940000 
56 8 Vägverket: Försvarsuppgifter 35 300000 
56 9 Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder 575000000 

7 659968000 

59 c. Trafiksäkerhet 
Trafiksiikcrlzets1·erket: 

61 Trafik och administration 26151000 
63 2 Fordon och körkort I 000 
66 3 Bil- och körkortsregistcr m. m. I 000 
68 4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande 29100000 
55 253 000 

72 D. SJ-koncernen 
82 I Investeringar i järnvägens infrastruktur 760000000 
94 2 Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa 

tjänster 1364000000 
97 3 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 14900000 
97 4 Särskilda investeringar vid statens järnvägar 100000000 

2 23\\900000 

99 E. Sjöfart 
SJ4artsiwket 

108 Ersättning till sjöfartsverket for vissa tjänster 101406000 

Övriga sji~fartsändamål 
110 2 Handelsflottans pensionsanstalt I 000 
111 3 Handelsflottans kultur- och fritidsråd I 000 
112 4 Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 47 900000 
113 5 Stöd till svenska rederier 25 000000 
l 14 Lån till den mindre skeppsfarten 

174 308000 

116 F. Luftfart 
128 I Beredskap för civil luftfart 12 900000 
128 2 Ersättning för siirskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gull and 14 500000 
128 3 Bidrag till kommunala flygplatser m. m. 15 000000 
129 4 Civil trafiktlygarutbildning )90000()() 
130 5 Statens haverikommission I 000 

81401000 
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Dl G. l'ostniscnde Prop. 1986/87: IOO 
140 I Ersättning till post verket för befordran av Bil. 8 tjansteförsiindclser 51'16000000 
141 2 Ersattning till post verket för tidningsdistrihution 30000000 

016000000 

142 H. Transportstöd m. m. 
142 I Transportrådct 17 404 000 
146 2 Transportstöd för Norrland m. m. 242 100000 
148 3 Transportstöd för Gotland 52 000000 
149 4 Riksfärdtjiinst 63 300000 
151 5 Ersattning till lokal och regional kollektiv persontrafik 117000000 
152 6 Kostnader för visst viirdcringsförfarandc I 000 

491805000 

153 I. Transportforskning 
153 I Statens väg- och trafikinstitut I 000 
153 2 Bidrag till statens viig- och trafikinstitut 3'\011000 
153 3 Statens viig- och trafikinstitut: Utrustning '\00000 
154 4 T ransportforskni ngsbcred ni ngen 261<5.1000 

62 365 000 

155 J. Övriga ändarna! 
155 I Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut I 000 
156 2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 105 800000 
158 3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Utrustning 10400000 
159 4 Statens geotekniska institut I 000 
loO 5 Bidrag till statens geotekniska institut 9 395 000 
101 6 Statens geotekniska institut: Utrustning 330000 
162 7 Viss internationell verksamhet 2815000 

128742000 

Summa kr. 11 531782000 

166 Särskilda frågor 

166 Telekommunikationer 
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Bilaga 9 till budgetpropositionen 1987 

Finansdepartementet 
(Sjunde huvudtiteln) 

Översikt 

Finansdepartementets verksamhetsområde omfattar frågor om ekonomisk 

politik och skattepolitik, frågor som rör statens budget och resursfördel

ningen inom den offentliga sektorn samt statens löne- och pcnsionsfrågor. 
Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. fl. 

generella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 

tullfrågor utom tulltaxan och befrielse från tull samt pris-, konkurrens- och 
konsumentfrågor. Vidare bereder departementet frågor som rör statligt 

byggande, bank- och försäkringsväsendet, värdepappershandeln, statliga 

lotterier och spel, m. m. 
De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret omfattar 20 690 milj. kr. Detta innebär en 
ökning med I 362 milj. kr. i förhållande till motsvarande budgeterade 

utgifter under innevarande budgetår. Den verksamhet som genom den 
förändrade organisationen av skatteförvaltningen förs över från civildepar
tementet till finansdepartementets verksamhetsområde svarar för 991 milj. 
kr. av det totala anslaget. 

Anslaget avseende kompensation för förluster i Vänerskogs konkurs 
upphör fr. o. m. nästa budgetår. Medel till statens krigsförsäkringsnämnd 
och statens krigsskadenämnd anvisas från budgetåret 1987/88 under ansla
get Kostnader för vissa nämnder m. m. Skatteutjämningsbidrag till kom
muner m. fl. utgör liksom tidigare budgetår den största utgiftsposten. 

Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 

Inom finansdepartementet utarbetas riktlinjerna för den ekonomiska politi

ken. Vidare utarbetas budgetpolitiska riktlinjer på kortare och längre sikt. 
Regeringskansliets arbete med budgetförslaget leds och samordnas av 
finansdepartementet. 

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken redovisas 
ifinansplam'n tillsammans med förslaget till statsbudget. I underbilagor till 
finansplanen redovisas en preliminär nationalbudget (PNB) samt riksrevi
sionsverkets inkomstberäkning och beräkning av budgetutfallet. National
budgeten utarbetas inom finansdepartementet, med underlag från bl. a. 

konjunkturinstitutet. Nationalbudgeten innehåller en analys av den inter-
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nationella och svenska ekonomiska utvecklingen och en prognos för det 
närmaste året. 

Inom finansdepartementet görs även kalkyler och analyser av den eko
nomiska utvecklingen på medellång och lång sikt. Bl. a. görs inom finans
departementet de statliga långtidsutredningarna. Ett huvudsyfte med dessa 
är att analysera olika strategier för att uppnå de grundläggande ekonomisk
politiska målen. l detta arbete kartläggs både de resurser som finns till
gängliga i framtiden och de anspråk på resurserna som kan komma att 

ställas. För närvarande publiceras långtidsutredningar vart tredje år. Un
der de två mellanliggande åren utarbetas och publiceras s. k. treårskalkyler 
i kompletteringspropostionen. 

Finansdepartementet svarar för de årligen utarbetade lfmgtidsbudge
tarna för statens utgifter och inkomster för de kommande fem budgetåren. 
Långtidsbudgeten presenteras i samband med kompletteringsproposi
tionen varje år. Långtidsbudgetkalkylerna beskriver vilken budgetutveck
ling som blir följden om inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya beslut 
fattas om ändrade skatte- och utgiftsrcgler. De utgör däremot inte någon 
prognos över innehållet i kommande statsbudgetförslag. utan är rena kon
sekvensframskrivningar av gällande åtaganden. 

Regeringen föreslår en permanentning av konjunkturinstitutets arbete 
med en konjunkturmodell och att ansvaret för att utveckla och sköta 
modeller för analys av makro-ekonomiska frågeställningar på medellång 
och lång sikt överförs från finansdepartementet till konjunkturinstitutet. 
Institutet blir därigenom ett ekonomiskt utredningsinstitut med bredare 
inriktning än enbart konjunkturanalyser och konjunkturprognoser. Rege
ringen avser därutöver att inrätta ett vetenskapligt ekonomiskt råd den l 
juli 1987. Samtidigt upphör det till finansdepartementet knutna ekonomis
ka planeringsrådet samt utredningsrådet. Det ekonomiska rådet skall bestå 
av tre medlemmar med hög nationalekonomisk kompetens. Rådet skall 
bistå konjunkturinstitutet i dess forsknings- och utredningsarbete och kun
na utnyttja institutets utredningsresurser. 

Kredit- och valutapolitik 

Lagen (1974: 922) om kreditpolitiska medel har förlängts med tre år, dvs. 
till utgången av år 19~9. Den allmänna placeringspliktcn. dvs. kravet på 
försäkringsbolagen och AP-fonden att förvärva prioriterade stats-. bo

stads- och jordbruksobligationer, tillämpas dock inte längre. Beslut har 

fattats om en lag med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrif
ter om betalningsvillkor vid konsuments kreditköp av varor, tjänster eller 

andra nyttigheter. Lagen gäller till utgången av år llJ89. 
På grundval av statsskuldspolitiska kommittens slutbetänkande (SOU 

1986: 22) Riksbanken och riksgäldskontoret förbereds en lagrådsremiss 
med förslag till ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgälds
kontoret samt förslag till hur statsskuldspolitiken i framtiden bör samord
nas och organiseras. 
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Internationellt ekonomiskt samarbete 

Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera internhtiönella organisationer för 
ekonomiskt-politiskt o<.:h valutapolitiskt samarbete. Finansdepartementet 

verkar härvid i samråd med övriga berörda departement och myndigheter. 

De ekonomiska attachcerna i Bryssel. Paris och Washington spelar en 
viktig roll genom att tillhandahålla värdefull information på det ekonomis
ka och ekonomisk-politiska området. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling COECD) är 

den mest betydande organisationen för ekonomiskt samarbete mellan in

dustriländerna. Inom ramen för OECD analyseras det ekonomiska läget 

och diskuteras aktuella ekonomisk-politiska problem. V ngefär en gång per 

år granskas dessutom var:je enskilt medlemsland med avseende på den 

ekonomiska utvecklingen och den förda ekonomiska politiken. 
Internationella valutafonden (IMF) spelar en central roll i det internatio

nella valutasamarbetet. Fonden spelar en alltmer betydelsefull roll i arbe

tet med att lösa akuta betalningsprnblem i de skuldtyngda länderna. En 
ökad vikt har härvid kommit att ges samarbetet med Världsbanken (IBRDJ 

för att stödja strukturomvandlingen i utvecklingsländerna. Konsultationer 
sker regelbundet mellan IMF och varje enskilt medlemsland om den eko
nomiska utvecklingen i landet. 

Inom ramen för det europeiska frihandelsavtalet (EFTAJ diskuteras 
främst handelsfrågor men. bl. a. i den ekonomiska kommitten, även det 
allmänna ekonomiska läget i EFT A-länderna. 

Inom ramen för Sveriges samarbete med de europeiska gemenskaperna 

<EGJ hålls årligen ett möte mellan representanter för EG-kommissionen 
och finansdepartementet, varvid frågor om den ekonomiska utvecklingen 
och den ekonomiska politiken diskuteras. 

Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. De 

nordiska finansministrarna möts normalt två gånger per år för att avhandla 
frågor av gemensamt intresse och för att förbereda gemensamma nordiska 
insatser i internationella sammanhang. Vid dessa möten behandlas även 
frågor och rekommendationer från Nordiska rådet vilka faller inom finans
ministrarnas ansvarsområden. Nordiska möten äger rum regelbundet för 
att granska den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. En 
nordisk konjukturrapport överlämnas varje år av finansministrarna till 
Nordiska rådet. I den nordiska ämbetsmannakommitten för ekonomiska 
och finanspolitiska frågor bereds ekonomiska frågor av gemensamt nor
diskt intresse. Gemensamma nordiska ståndpunkter i IMF förbereds i 
nordiska finansutskottet. Nordiska ekonomiska forskningsrådet ger stöd 
till analyser av och utredningar om aktuella frågor rörande de nordiska 

ekonomierna. 
Finansdepartementet deltar också i arbetet inom FN: s ekonomiska kom

mission för Europa (ECEJ. där främst den långsiktiga ekonomiska utveck

lingen i såväl de västliga industriländerna som i Östeuropa analyseras. 
FN:s konft:rens för handel och utveckling (UNCTAD) håller normalt 

möten vart fjärde år. Nästa konferens äger rum i juli 1987. Dessemellan 
hålls löpande möten med UNCT AD:s styrelse. olika expertgrupper etc. 
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Finansdepartementets medverkan avser främst monetära och vissa finan
siella frågor. 

Finansdepartementet medverkar vidare i de bilaterala blandade rege
ringskommissionerna med Förbundsrepubliken Tyskland, Norge samt Ja
pan. 

Skatte- och indrivningsväscn 

Ett väl fungerande skattesystem ii.r av stor betydelse för samhällets verk
samhet. I syfte att förbättra skattdörvaltningens organisation har riksda
gen beslutat att en ny organisation för skatteförvaltningen skall genomfö
ras den 1 januari 1987. Beslutet innebär bl. a. att det i varje län bildas en 
från länsstyrelsen fristående länsskattemyndighet och att riksskatteverkets 
lednings- och styrfunktioner förstärks. Skatteförvaltningen har i likhet 
med andra myndigheter utsatts för en strikt budgetprövning med ökade 
krav på prioriteringar och höjd effektivitet. Med hänsyn till framför allt 
förberedelser inför 1988 års allmänna fastighetstaxering och till det inve
steringsbehov av ADB-utrustning som föreligger föreslås dock att skatte
förvaltningen tillförs betydande resurser. På grund av omorganisationen 
tillförs skatteförvaltningen ca 991 milj. kr. genom en överföring från tret
tonde huvudtitelns anslag El. Länsstyrelserna. 

Parallellt med arbetet med att forma skatteförvaltningen till en samman

hållen och slagkraftig organisation måste beskattningsreglerna förenklas. 
Fr. o. m. 1986 års taxering har den kommunala taxeringen för juridiska 
personer slopats. Ett förenklat deklarationsförfarande för löntagare införs 
fr. o. m. 1987 års taxering. Ytterligare exempel på förenklingar är att sam
beskattningen av makars B-inkomster slopas. att beskattning av fysiska 
personer i andra kommuner än hemortskommunen har slopats och att 
enklare regler för uppbörd av kvarstående skatt har införts. Sammantaget 
leder dessa beslut till inte oväsentliga rationaliseringsvinster. 

Riksskatteverket <RSV) svarar för den centrala ledningen av beskatt
nings-. uppbörds-, indrivnings- 01;h folkbokföringsväsendet. En huvud
uppgift för verket inom skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis 
och likformig beskattning. Denna uppgift fullgör verket genom råd, före
skrifter. utbildning, information till myndigheter och allmänhet. kontroll
verksamhet samt en kontinuerlig uppföljning och anpassning av organisa
tion och arbetsformer inom skatteväsendet till utvecklingens krav. RSV 
har således det avgörande ansvaret för samordning, ledning och uppfölj

ning inom skatteadministrationen. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1986187: 52. LU 12. rskr. 103) om en änd
rad organisation för exekutionsväsendet. Målsiittningen är att få fram ett 

mer rationellt utnyttjande av resurserna inom exekutionsväsendet och att 
underlätta samverkan mellan kronofogdemyndigheterna och länsskatte
myndigheterna på regional nivå. 
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Lönefrågor 

En avgörande uppgift för svensk ekonomi är att åstadkomma en varaktig 
anpassning av lönc- och prisutvecklingen ned till de viktigaste konkurrent
ländernas nivf1. I denna uppgift har i vårt land parterna på arbetsmarkna

den ett särskilt ansvar. 

Den svenska arbetsmarknaden har tidigare visat god förmåga att lösa 
problemen med lönebildning och sysselsättning. Sedan mitten av 1970-

talet har emellertid förmågan att lösa motsättningarna utan balansrubb

ningar och konflikter varit sämre. 

En bidragande orsak till detta kan ha varit oenighet om den faktiska 

löneutvecklingen. Oenigheten är stor mellan organisationerna om hur jäm

förelser bör göras av löneutveckling och anställningsvillkor för olika kol

lektiv. 
Det finns därför anledning att söka åstadkomma en allsidig redovisning 

av lönestrukturer och lönekostnadsutveckling. En lönestatistik som hela 
arbetsmarknaden kan enas om vore ett viktigt instrument för detta. 

I dert personalpolitiska propositionen (prop. 1984/85: 219) lämnade rege

ringen förslag till riksdagen om den lönepolitik som staten som arbetsgiva
re bör föra. Förslagen tog utgångspunkt i att verksamhetsintresset tydli
gare än under 1970-talet skall vara styrande för statens position i löneför

handlingarna. Det innebär bl. a. 

- att lönepolitik och lönesystem skall vara förenliga med en balanserad 

samhällsekonomi, 
- att större löneskillnader skall undvikas för arbetstagare med likvärdiga 

arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer. 

- att lönesystemet skall främja flexibilitet. decentralisering och delege

ring. 
- att lönesystemet i övrigt grundas på demokratiska ideal om rättvis 

fördelning. 
Riksdagen delade de uppfattningar som redovisades i propositionen (AU 

1985/86: 6. rskr. 48). 
1986 års löneförhandlingar på det statliga området har från arbetsgiva

rens sida förts med dessa utgångspunkter. Den 27 november I 986 träffade 
statens arbetsgivarverk samt SACO/SR. SF och TCO-S ramavtal om löner 
1986-87 för statstjänstemän m. tl. <RALS 1986-87). 

Enligt avtalet - inkl. tidigare träffat L-ATF-avtal - höjs lönenivån med 
8,8% under perioden. Huvuddelen av ökningen kommer till stånd genom 
höjda löneplansbclopp fr. o. m. den I oktober 1986. Tillsammans med 
effekterna av tidigare träffade avtal kan lönekostnaderna på det statligt 

reglerade området beräknas öka med ca 15 % för tvåårsperioden. Sådana 

kostnadsökningar över en längre period är inte förenliga med en balan
serad samhällsekonomi. Lönenivåökningen är för perioden emellertid läg

re än tidigare år samtidigt som kostnadseffekterna för I 988 minimerats. 
Avtalet bör härigenom kunna lägga en grund för en utveckling av lönekost

nadsökningar på sikt som är förenliga med samhällsekonomisk balans. 
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Lönespridningen inom det statligt reglerade omr~tdet har under en följd 
av år minskat snabbare än på den privata arbetsmarknaden. Det har bl. a. 
inneburit att de statliga myndigheterna drabbats av personalförsörjnings
problcm på viktiga verksamhetsområden. 

Det statliga avtalet för 1986-87 innebär en annorlunda fördelning av 

löneökningarna i förhållande till tidigare år, vilket hör kunna motverka 

obalanserna. Utrymmet för selektiva åtgärder riktade till specialister, 

chefer m. m. har ökats betydligt. A vtalct bör därför kunna leda till förbätt
rade möjligheter att behålla och rekrytera personal. 

Under senare år har utrymmet för lokala förhandlingar på myndigheter
na i hovudsak bestått av l % enligt det s. k. L-ATF-avtalet. Detta årliga 
utrymrne kvarstår. Samtidigt skall på myndighetsnivå fördelas ytterligare 

drygt I % i samband med de selektiva åtgärderna. Detta innebär att myn
digheternas möjligheter att anpassa löneökningarna till de behov som finns 
i den egna verksamheten ökats väsentligt. 

Pris-, konkurrens- och konsumentpolitik 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) bedriver en fortlöpande övervakning 

av pris- och konkurrensförhållandena i näringslivet och i offentlig verk

samhet i enlighet med sin instruktion och särskilda riktlinjer från regering

en. I utrednings verksamheten analyseras pris- och konkurrensförhållan
den av betydelse. SPK skall bl. a. belysa hur offentliga regleringar påver

kar pris- och konkurrensförhållanden. Insynen i och offentligheten kring 
prisbildning och konkurrensförhållanden utgör viktiga förutsättningar för 
att främja en effektivt fungerande konkurrens. Utredningarna utgör i stor 

utsträckning också underlag för bedömningar i aktuella frågor hos närings
frihetsombudsmannen (NO), offentliga utredningar, andra myndigheter 
och departement. Under budgetåret 1986/87 genomförs en översyn av 
nämndens organisation. För att göra en översyn av prisregleringslagstift
ningen har en särskild utredare tillkallats. Resultatet av utredningsarbetet 

kommer att redovisas inom kort. 
NO har under året erhållit ytterligare erfarenheter från tillämpningen av 

den nya konkurrenslagen. NO har lagt stor vikt vid granskning av och 
ingripanden mot bl. a. företagsförvärv och offentliga regleringar. Denna 

inriktning av arbetet väntas bestå under det kommande året. 
Riksdagen fastställde under våren 1986 riktlinjer för den framtida konsu

mentpolitiken (prop. 1985/86: 121, LU 34, rskr. 292). Målet för konsument

politiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja 

sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. 

Viktiga inslag är också att den lokala konsumentpolitiska verksamheten 

utvecklas. att särskilt utsatta grupper stöds och att fler grupper i samhället 

engageras i konsumentpolitiken. Vidare markeras det samband som finns 

mellan pris-. konkurrens- och konsumentpolitik. En omorganisation av 

konsurnentverket har också genomförts i syfte att utnyttja verkets resurser 
mera flexibelt och effektivt. För att ge allmänna reklamationsnämnden 
vägledning i policyfrågor har ett partssammansatt råd knutits till nämnden. 

För att förstärka konsumentskyddet på kredit- och sparområdet har 
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regeringen uppdragit åt konsumentverket att i samråd med hankinspektio

nen och bankerna söka åstadkomma en förbiittrad konsumentinformation 

om bl. a. bankernas villkor för olika kredit- och sparerbjudanden. Resulta
tet av uppdraget skall redovisas för.regeringen före utgången av maj månad 

1987. 

Lotterier och spel 

Svenska penninglotteriet aktiebolag. Aktiebolaget Tipstjänst och Aktiebo

laget Trav och Galopp (ATGJ ökade sin omsättning under det senaste 

verksamhetsåret. 

Omsättningen hos Penninglotteriet beräknas under år 1986 ha uppgått till 

ca 2 000,0 milj. kr. Härav beräknas ca 850,0 milj. kr. tillfalla stats verket. 

Liksom under år 1985 har bolaget under år 1986 anordnat ett s. k. fredslot
teri, som gav en behållning av ca 2.2 milj. kr. Bolaget har i september 1986 

introducerat ett nytt lotteri benämnt TRISS. vars omsättning under peri

oden september-december 1986 var ca 360.0 milj. kr. År 1987 beräknar 
bolaget en sammanlagd omsättning av ca 2 700.0 milj. kr. 

Omsättningen hos Tipstjänst beräknas under år 1986 ha uppgått till ca 
4443,3 milj. kr. Till statsverket beräknas ca I 800,8 milj. kr. ha inlevere

rats. I oktober 1986 har en ny spelform introducerats i form av vadslagning 
under namnet Oddset. År 1987 beräknar bolaget en sammanlagd omsätt

ning av ca 4992.5 milj. kr. 
Omsättningen på totalisatorspelet i A TG: s regi beräknas under år 1986 

ha uppgått till ca 4 092,0 milj. kr. varav ca 409,8 milj. kr. beräknas tillfalla 

staten. År 1987 väntas totalisatorskatten inbringa ca 438.0 milj. kr. till 

staten. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förse de civila statliga myndighe
t ana med ändamålsenliga lokaler. Styrelsen arhetar fortlöpande med åt
gärder för att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokal
ekonomin. Som ett led i detta arbete ser styrelsen över vissa standard- och 
normfrågor, omfattande bl. a. areastandard för enskilda tjänsterum, möj
ligheter till större samutnyttjande av lokaler. utarbetande av effektivare 
planlösningar samt översyn av de bestämmelser som reglerar byggandet av 
lokaler. Styrelsen arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka myndigheter

nas kostnadsmedvetande i lokalfrågor och att skapa incitament för att få 

till stånd ett rationellare utnyttjande av myndigheternas lokaler. 

Tullverket 

Kontrollinsatser riktade mot narkotikasmuggling och ekonomisk brottslig
het är verksamheter som tullverket prioriterar. Exempel på andra angeläg

na områden för kontrollverksamheten är efterlevnaden av miljöskyddsbc
stämmclser och exportkontroll. Den föreslagna verksamhetsinriktningen 

bygger på det tidigare presenterade policydokumentet V ÅR TULL V ÄG. 
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För budgetåret 1987/88 föreslår styrelsen en besparing i form av en ned
dragning med 6 tjänster. Styrelsen yrkar på nya resurser i form av bl. a. 4 
hundekipage, 42 tjänster för bl. a. narkotika- och EKO-brottslighet, revi
sionsinsatser. åtgärder mot farligt gods. förstärkning av kontrollgrupper 
och för nya besättningar inom kustbevakningen. I övrigt yrkar styrelsen på 
ökade driftsmedel om 12,7 milj. kr.. anskaffningar om 66.4 miij. kr. varav 
merparten avser nya fartyg för kustbevakningen och nya byggen om 63 
milj. kr. 

Ett modifierat huvudförslag föreslås tillämpas på tullverket för budget
året. För de ändamål som styrelsen begär ökade resurser för i form av 
tjänster konstateras att väsentliga tillskott tidigare medgivits av statsmak
terna. Mot denna bakgrund föreslås att prövningen av ytterligare resurs
tillskott bör anstå i avvaktan på att en uppföljning kan göras av redan 
gjorda satsningar. Frågan om kustbt!vakningens framtida organisationstill
hörighet bereds för närvarande i regeringskansliet. Arbetet avslutas i så
dan tid att eventuella förslag kan redovisas för riksdagen i regeringens 
totalförsvarsproposition i vår. 

Bank- och försäkringsverksamhet, m. m. 

Från och med den I juli 1986 överfördes rätten att tillverka och ge ut mynt 
från regeringen till Sveriges riksbank. Myntverkets lokaler och utrustning 
har övertagits av riksbankens dotterbolag AB Tumba bruk, som nu svarar 
för mynttillverkningen. 

Med utgångspunkt i banklagsutredningens betänkande Ny banklagstift
ning (SOU 1984: 26-29) har en proposition (prop. 1986/87: 12) lämnats 
med förslag till ny banklagstiftning. Fyra nya banklagar föreslås, nämligen 
bankrörelselag, bankaktiebolagslag, sparbankslag och föreningsbankslag. 

Med utgångspunkt i den s. k. LEO-kommissionens betänkande (Ds Fi 
1986: 21) Riktade emissioner av aktier m. m. förbereds en proposition med 
förslag rörande emissioner av aktier till styrelseledamöter och anställda i 
emitterande aktiebolag. 

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har avlämnat ett förslag till ett 
kontobaserat värdepapperssystem. Förslaget har remissbehandlats och 
bereds nu inom departementet. Avsikten är att en proposition skall kunna 
avlämnas under 1987. 

Kreditmarknadens struktur ses över av kreditmarknadskommitten (Fi 
1983: 06). Frågor som kan komma att aktualiseras redan i vår är bl. a. 

sparbankernas tillskott av externt riskkapital samt de risker som är för

knippade med aktiviteter som inte framgår av bl. a. bankernas och fond

kommissionsbolagens balansräkningar. 
Spardelegationen föreslås få 20 milj. kr. i form av engångsanvisning för 

att främja sparandet bland barn och ungdomar. 

Inom försäkringsområdet arbetar försäkringsverksamhetskommitten (E 
1979: 01) med en översyn av de grundläggande principerna för bedrivande 
av försäkringsrörelse. Regeringen har i beslut den JO april 1986 tagit 
ställning i vissa frågor som kommitten har utrett i sitt delbetänkande (SOU 
1985: 34) Gruppförsäkring. 
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I mars 1986 avlämnade kommitten ännu ett delbetiinkande. <SOU Prop. 1986/87: 100 
1986: 8) Soliditet och skälighet i försäkringsverksamheten. Betänkandet Bil. 9 
har remissbehandlats. Under våren 1987 beräknas kommittens slutbetänk-
ande bli avlämnat. 

Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Skalleutjämnini?ssystemet syftar till att utjämna Je stora skillnader som 
finns mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner i fråga om 
skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal verksamhet. Bi
dragssystemet är ett av de främsta medlen för en i möjligaste mån likvärdig 
kommunal service i olika delar av landet. 

Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 1978179: 95. FiU 35, rskr 335. SFS 
1979: 362) om en omfattande förändring av skatteutjämningssystemet vil
ket medförde att bidraget ökade med 2.9 miljarder kr. i 1979 års penning
värde eller 64 %. Reformen var fullt genomförd år 1982 och innebar att 
grundgarantinivån höjdes kraftigt i framför allt de södra och mellersta 

delarna i landet. År 1985 sänktes alla grundgarantier med en procentenhet 
för att finansiera den automatiska ökningen av skatteutjämningsbidraget 
detta år. Bidragsökningen 1986 finansierades genom en skatteutjämnings
avgift om 0, 14 kr./skr. som togs ut på kommunernas och landstingskom
munernas totala skatteunderlag. Skatteutjämningsavgiften höjs 1987 till 
0,37 kr./skr. för kommunerna och 0,24 kr./skr. för landstingskommunerna. 
En viss del av avgiftshöjningen för kommunerna, 0, 13 kr./skr., ersätter en 
utebliven besparing inom utbildningsbidragen. 

För år 1987 får kommuner och landstingskommuner tillsammans ordina
rie skatteutjämningsbidrag med preliminärt 12 906 milj. kr. Av landets 
totalt 284 kommuner erhåller 253 kommuner (ca 89 %) skatteutjämningsbi
drag år 1987. Samtliga landsting utom Stockholms läns landsting och 
Västmanlands läns landsting får skatteutjämningsbidrag. Utöver ordinarie 
bidrag har beviljats extra skatteutjämningsbidrag. Extra skatteutjämnings
bidrag utgår främst till kommuner som av olika skäl har kommit i ekono
miska svårigheter. Sammantaget har anslagits 400 milj. kr. i extra skatteut
jämningsbidrag för år 1987. Det för år 1986 provisoriska stödet till 20 
kommuner för att göra det möjligt för dem att sänka skattesatsen förlängs 
till att gälla även år 1987. Bidraget som för år 1987 uppgår till 110 milj. kr. 
är förknippat med villkoret att skatten ej höjs. 

För att trygga kollektivtrafiken i glesbygden då statsbidraget för detta 
ändamål försvinner, utges ett särskilt bidrag om 35 milj. kr. till Gotlands 
kommun samt kommunerna och landstingskommunerna i de s. k. skogs
läncn. Fr. o. m. år 1988 då statsbidraget är helt avskaffat kommer det 
särskilda bidraget att uppgå till 70 milj. kr. Inom ramen för extra skatteut
jämningsbidraget finns även avsatt ett belopp om 25 milj. kr. som stöd till 
kommuner som vidtar förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1987 motsvarar en kommunal skatte
sats på 3:27 kr./skr. i genomsnitt för landet eller I 587 kr.iinvånare. 

Den största betydelsen har skatteutjämningsbidragen för Gotlands. 
Jämtlands och Norrbottens län. 
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Skatteutjämningsbidragens utveckling under senare år framgår av föl-

jande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sektorn år 1979 samt åren 

1982-1987 (milj. kr.I 

1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987' 

Ordinarie 
bidrag 4604 9886 9956 10950 10844 1 11699 12906 

varav till 
kommuner 2 705 5467 5664 6259 6015 6470 7 142 
landstings-
kommuner 1774 4 337 4 292 4691 4829 5 229 5 764 
kyrkliga kom-
mun er 125 82 

Extra skatte-
utjämnings-
bidrag 115 206 402 385 180 230 3563 

varav särskid 
kompensation 
( 1981-83)/rik-
tal stöd (1984) 105 306 300 

Totalt 4719 10092 10358 11335 11024 11929 13262 

1 Bidragsnivån år 1985 hänger samman dels med neddragningen av grundgarantin 
dels med slopande av den kommunala beskattningen av ju_ridiska personer 
:: Preliminära uppgifter 
'Av 400 milj. kr. har 356 milj. kr. hittills fördelats 

Varen 1983 utfärdades direktiv till en parlamentarisk kommitte med 

uppdrag att se över skatteutjämningssystemet. Skatteutjämningskommit

ten överlämnade i december 1985 sitt betänkande till chefen för finansde

partementet. I denna budgetproposition (bilaga 9) redovisar chefen för 

finansdepartementet ett förslag till reviderat skatteutjämningssystem som 

skall kunna träda i kraft I januari 1988. 

Fr. o. m. år 1985 slopades den kommunala beskattningen av juridiska 
personer och kommunerna får en kompensation härför genom ett särskilt 

statsbidrag. För år 1986 beslutade riksdagen att bidraget skulle reduceras 

med 30 kr./inv. eller 250 milj. kr. För 1987 har regeringen fastställt kom

pensationen till kommunerna för slopad kommunal beskattning av juridis

ka personer till sammanlagt I 569 milj. kr. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsomrade i förhål
lande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 
1986/87 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Förändring 
1986/87 1987/88 
milj.kr. milj.kr. milj.kr. 

A Finansdepartementet m. m. 73.3 76,0 + 2,7 
B Skatte- och indrivningsväsen 1974,9 3 187, I + 1212,2 
c Pris-. konkurrens- och 

konsumentfrågor 104,4 107,4 + 3.0 
D Vissa centrala myndigheter 971,7 I 016.0 + 44.3 
E Bidrag och ersättningar till 

kommunerna 14 155,5 14250.0 + 94,5 
F Övriga ändamål 2 048,5 2 053,9 + 5,4 

Totalt för finansdepartementet 19 328,3 20690,4 +1362,I 
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Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

föredragande: statsrådet Feldt såvitt avser frågorna under littera A, B, D 

punkterna 1-9. E, F punkterna I -5, statsrådet Johansson såvitt avser 

frågor under littera C, D punkterna 10-12. F punkterna 6-8. 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

A. Finansdepartementet m. m. 

A 1. Finansdepartementet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader! 

48000340 

48610000 

50990000 

1986/87 

235 

48610000 
(41048000) 

48610 000 

Beräknad ändring 
1987/88 

-3 

+2380000 
(+ 300000) 

+23110000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 50 990 000 kr. Medels behovet har beräknats med en planenlig 

real minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 enligt den besparings

plan som fastlades inför budgetåret 1986/87. Jag har därutöver för budget

året 1987/88 beräknat medel för anskaffning av ADB-stöd för att möjliggö

ra ytterligare rationaliseringar. Resursförstärkningen har finansierats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansdepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 50 990 000 kr. 
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A 2. Finansråd/Ekonomiska attacheer 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 281625 
2 325 000 
2540000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för finansråd/ekonomiska attachecr. 
Sådana tjänster finns inrättade i Bryssel, Paris och Washington. Anslags
behovet beräknar jag till 2 540 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansrådlekonomiska attachecr för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 2 540 000 kr. 

A 3. Utredningar m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

20138450 
21 300000 
21300000 

Reservation 5 385 852 

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för finansdepartementets 
kommitteer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna 
och vissa arbetsgrupper. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
tcn bör anslaget föras upp med oförändrat belopp för niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 21 300000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

741 836 
I 030000 
1 120000 

Reservation 53560 

Jag förordar att anslaget förs upp med 1 120 000 kr. i statsbudgeten för 
näsla budgetår. fag har därvid räknat med att bidrag till utgivningen av 
Sveriges statskaletider skall bestridas från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till E.i:tra utg(fter för budgetåret 1987 /88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1120000 kr. 
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B. Skatte- och indrivningsväsen 

I Allmänt om skatteförvaltningen och 
indrivnings väsendet 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets verk
samhet. Regeringen har under de senaste åren påbörjat en målmedveten 
satsning i syfte att förenkla och förbättra skattesystemet. Åtgärder har 
redan genomförts på en rad olika områden och nya åtgärder förestår. 
Insatserna gäller såväl de materiella beskattnings- och uppbördsreglerna 
som beskattningsförfarandet samt skatteförvaltningen och exekutionsvä
scndet. Målsättningen är att skapa enklare beskattningsrcgler som gör det 
lättare för enskilda och myndigheter att överblicka systemet och att skapa 
en effektivare skatteförvaltning som bättre än den nuvarande kan tillgodo
se rättvisa och likformighet vid beskattningen. 

Den totala anslagsökningen för skatteförvaltningen uppgår till ca I :WO 
milj. kr. Huvuddelen av ökningen - 991 miij. kr. - förklaras av en överfö

ring av medel från trettonde huvudtitelns anslag E 1. Länsstyrelserna på 
grund av bildandet av länsskattcmyndigheter. Vidare utgör kostnader för 
1988 års allmänna fastighetstaxering och kostnader på grund av investe
ringsbehov i en ny centraldator på riksskattevcrket en stor del av skatte
förvaltningens resurstillskott. På dessa områden är det ofrånkomligt med 
resurstillskott om verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med tidi
gare fattade beslut. 

2 Organisation 

2.1 Skatteförvaltningen 

Skatteförvaltningen kommer enligt riksdagens beslut att omorganiseras 
fr. o. m. den I januari 1987 (prop. 1985/86: 55, BoU 11, rskr. 82). Länssty
relsernas skatteavdelningar skall enligt principbeslutet bilda egna myndig
heter, länsskattemyndigheter, och tillsammans med riksskattcverket och 
de lokala skattemyndigheterna ingå i en sammanhållen skatteförvaltning. 
Under år 1986 har en särskild kommitte, organisationskommitten för skat
teförvaltningen, arbetat med förberedelserna för den nya organisationen. 
Reformen medför att länsskattemyndigheterna måste tillföras administrati
va resurser. Dessa resurser tillförs de nya myndigheterna i första hand från 

länsstyrelsernas administrativa enheter. Samtliga frågor i samband med 
utbrytningen har inte hunnit lösas i sådan tid att organisationen är helt klar 

den I januari 1987. På grund härav kan myndigheterna under ett över
gångsskede behöva bistå varandra med administrativa resurser. Den I juli 
1987 beräknas emellertid alla kvarvarande frågor vara lösta. 

Riksskatteverkets roll i den nya organisationen blir att ha det övergri
pande ansvaret for och att leda skatteförvaltningen i landet. Verkets sam
ordnande roll blir mer markerad. Vidare stärks den medborgerliga insynen 
i skatteförvaltningen genom att lekmannastyrelser inrättas hos länsskatte
myndigheterna. 
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2.2 Exekutionsväsendet 

I exekutionsväsendets nuvarande organisation finns två huvudproblem. 
Det första - som bara gäller indrivningar av skatter och avgifter s. k. 

allmänna mål - har sin grund i att man inte organisatoriskt har beaktat det 

funktionella samband som linns i heskattningskedjan taxering, debitering, 
uppbörd och indrivning. Exekutionsväsendets organisation har gjort det 

svart att samordna beskattningskedjans sista länk med övriga delar. De 
organisatoriska bristerna har varit bl. a. att kronofogdemyndigheternas 

geografiska verksamhetsområde har skilt sig från skatteförvaltningens och 

att det saknats effektiva styrmöjligheter från central nivå. 

Det andra problemet - vilket gäller för såväl allmänna som enskilda mål 

- har sin grund i att många av de nuvarande kronofogdemyndigheterna är 

för små. Bl. a. mot bakgrund av dessa problem har riksdagen beslutat 
(prop. 1986/87: 52, LU 12. rskr. 103) om en ändrad organisation för excku
tionsväsendet. Millsättningen är att itstadkomma ett mer rationellt utnytt

jamlc av resurserna och att underlätta samverkan mellan kronofogdemyn

digheterna och länsskattemyndigheterna på regional nivå. Principbeslutet 

innebär att nuvarande organisation ändras så att en kronofogdemyndighet 

bildas i varje län i stället för nuvarande organisation med 81 myndigheter i 
hela landet. Vidare får riksskatteverket i uppdrag att leda verksamheten i 

landet. Den medborgerliga insynen skall stärkas genom att det på varje 
myndighet skall finnas en lekmannastyrelse. Förberedelsearbetet för den 

nya organisationen kommer att uppdras åt en organisationskommitte. Den 
nya organisationen skall träda i kraft den 1 juli 1988. 

2.3 Huvudmannaskapet för folkbokföringen 

Folkbokföringen sker dels fortlöpande i kyrkoböcker och andra register av 

svenska kyrkan. dels årligen i mantalslängder. Kyrkobokföringen ombe
sörjs av pastorsämbetena. I Stockholm och Göteborg sköts dock kyrko
bokföringen i vissa delar av lokal skattemyndighet. Mantalsskrivningen 
sköts av lokal skattemyndighet. Den ordningen att väsentliga delar av den 
grundläggande folkbokföringen sköts av kyrkliga organ har länge varit 
ställd under debatt och har utretts vid ett flertal tillfällen. I prop. 
1985/86: 100, bil. 9. anfördes att ställningstagande i fråga om vilken myn
dighet som skall vara huvudman för folkbokföringen skulle ske under 1986. 

1979 års folkbokföringskommittes förslag (SOU 1981: 101) i vilket förordas 
att de allmänna försäk1ingskassorna skall handha uppgifter som lokal 
folkbokföringsmyndighet och statskontorets rapport 1984: 42 i vilken de 
lokala skattemyndigheterna föreslås att bli huvudman för folkbokföringen 

har remissbehandlats under året. Statskontoret fick den 17 april 1986 i 

uppdrag att utreda ett alternativ med ett oförändrat huvudmannaskap. 
Uppdraget har redovisats till regeringen i oktober. I rapporten ( 1986: 30) 

föreslås att folkbokföringen - liksom i dag - handhas av såväl pastorsäm
betena som de lokala skattemyndigheterna men med en mer rationell 
organisation för pastorsämbetena. Frågan bereds för närvarande och jag 

avser att återkomma under våren med förslag om framtida huvudmanna
skap. 
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3 Ändrad anslagsstruktur 

Den nya sammanhållna skatteförvaltningen medför behov av förändringar 
i anslagskonstruktionen. För det första sker en förändring av själva ansla
gen och deras detaljnivå. För det andra föreslås förändringar vad gäller 
anslagna medel för myndigheternas ADB-kostnader. 

3.1 Anslagskonstruktion 

Budgetåret 1987/88 blir det första hela budgetåret för den sammanhållna 
skatteförvaltningen. Den nya organisationen medför med nödvändighet att 
anslagsstrukturen för riksskatteverkets förvaltningsområde måste ändras. 
För innevarande budgetår anvisas medel från anslaget BI. Riksskattcver
ket, B2. Lokala skattemyndigheterna, B3. Kronofogdemyndigheterna och 
trettonde huvudtiteln anslaget E I. Länsstyrelserna. För kommande bud
getår föreslås att skatteförvaltningen och exekutions väsendet anvisas me
del i huvudsak på följande sätt. Medel för riksskatteverket tilldelas under 
anslaget BI. Riksskatteverket. Medel för den regionala och lokala skatte
förvaltningen tilldelas i ett anslag B2. Regional och lokal skatteförvaltning. 
Medel för exekutionsväsendet tilldelas under anslaget B3. Kronofogde
myndigheterna. 

I riksskatteverkets anslagsframställning har lämnats förslag till fördel
ning av medlen på respektive län. Jag kommer att föreslå regeringen att ta 
ställning till anslagsyrkandena mot bakgrund av denna fördelning. Efter 
det att riksdagen har fattat beslut om anslagstilldelning kommer riksskatte
verket, som får dispositionsrätten till anslaget, att få justera fördelningen 
med hänsyn till de bedömningar som gjorts av regering och riksdag. 

Riksskatteverket kommer därefter att fördela medlen på regional nivå 
medan länsskattemyndigheterna kommer att fördela medlen på lokal nivå 
enligt riksskattcverkets direktiv. För att man vid riksdagsbehandlingen 
skall få en bild av hur riksskatteverket tänkt fördela medlen regionalt och 
lokalt kommer jag, vid redovisningen av riksskatteverkets yrkande under 
anslaget, att ange den av riksskatteverket i anslagsframställningen före
slagna fördelningen. 

Anslaget B2. Regional och lokal skatteförvaltning kommer att bestå av 
fyra anslagsposter, Förvaltningskostnader, Lokalkostnader, Till riksskat
tevcrkets disposition samt Engångsutgifter. En viss del av anslaget kom
mer att hänföras till anslagsposten Till riksskatteverkets disposition för att 
senare - under budgetåret - fördelas efter myndigheternas behov. 

Medel för exekutionsväsendet kommer att tilldelas under anslaget B3. 
Kronofogdemyndigheterna. Riksskatteverket har i anslagsframställningen 
föreslagit en fördelning mellan myndigheterna. Även för detta anslag kom
mer jag att föreslå regeringen att ta ställning till anslagsyrkandena mot 
bakgrund av riksskatteverkcts fördelning. Efter det att riksdagen fattat 
beslut om anslagstilldelning kommer riksskatteverket att få justera fördel
ningen med hänsyn till de bedömningar som gjorts av regering och riksdag. 
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3.2 Medel för ADB 

För innevarande budgetår redovisas medel för ADB under tre olika anslag 
och under flera delposter för respektive anslag. 

För att kunna göra en mer samlad bedömning av skatteförvaltningens 

och exekutionsväsendets ADB-resurser anser jag att det är nödvändigt att 
medlen för all ADB-verksamhet samlas i en förslagsvis delpost under 

riksskatteverkets myndighetshetsanslag. Detta skulle väsentligt förbättra 

överblicken samt underlätta planering och uppföljning av den samlade 

ADB-verksamheten och dess kostnader. 

4 Förenklingar - beslutade och planerade 

Regeringen har under de senaste åren arbetat målmedvetet på att förenkla 

och förbättra skattesystemet. Arbetet avser såväl förändringar i de materi

ella reglerna som i de som styr förfarandet. Jag kommer i detta avsnitt att 
gå igenom en del av de förändringar som beslutats under 1986 eller tidigare 
eller som man arbetar med inom departementet och riksskatteverket. 

4. l Beslutade förenklingar 

Fr. o. m. 1985 års taxering har man slopat skyldigheten för fysiska perso

ner med fastighet eller rörelse i annan kommun än hemortskommunen att 

avge en särskild självdeklaration i den andra kommunen. Beslutet innebär 
en minskad uppgiftsbörda för drygt 500 000 skattskyldiga. Vidare har be

slutats om att slopa den kommunala taxeringen för juridiska personer 

fr. o. m. 1986 års taxering. Det innebär bl. a. att även de juridiska personer
na slipper att lämna särskilda självdeklarationer i varje kommun där verk

samheten bedrivs och att redovisningen förenklas i den allmänna självdek
larationen. Under våren 1985 fattade riksdagen beslut om en förenklad 
självdeklaration som kan användas av ett stort antal skattskyldiga fr. o. m. 
1987 års taxering. (Prop. 1984/85: 180. SkU 60. rskr. 375. SFS 
1985: 405-413). Vidare kan nämnas riksdagens beslut (prop. 1985/86: 130, 
SkU 40, rskr. 332) att slopa sambeskattningen av makars B-inkomster. 
Samtidigt upphävdes rätten att utnyttja andra makens realisationsförlust. 
underskottsavdrag. övriga allmänna avdrag och förlustavdrag. Vidare be
slöts att två fall av särskilt tillägg, räntetillägg, vid beräkning av underlag 
för tilläggsbelopp skulle slopas. liksom den särskilda rätten till kvittning 

mellan underskott av villa och kapitalinkomst. Genom riksdagens beslut 

på grundval av kompletteringspropositionen (prop. 1985/86: 150, SkU 50. 
rskr. 360) har bl. a. följande förändringar gjorts vilka innebär betydande 
förenklingar för såväl skattskyldiga som för skatteförvaltningen. Beskatt

ningen av fysiska personer i andra kommuner än hemortskommunen slo

pas och all inkomst beskattas i stället i hemortskommunen, garantibeskatt

ningen av fysiska personers fastigheter och det extra avdraget från inkomst 

av schablontaxerad fastighet slopas. Dessa regler tillämpas fr. o. m. 1988 
års taxering. Den individuella beskattningen av medlem i bostadsrättsföre-

2 RiksdaRen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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ning slopas, räntan på restituerade skatte- eller avgiftsbelopp görs skatte
fria och på grund härav halveras räntesatsen. skattefrihet införs för vittnes
ersättningar och dylikt. Enklare regler för uppbörd av kvarstående skatt 
införs - upphörden skall ske vid endast ett tillfälle. Jag vill i detta samman
hang också erinra om det beslut om förenklad taxering som riksdagen 
nyligen fattat (prnp. 1986187: 47. SkU 11. rskr. 95). Beslutet avser princi
perna för ett nytt taxeringsförfarande. Taxeringsbesluten skall fattas av 
länsskattemyndighcterna och de lokala skattemyndigheterna och inte som 
för närvarande av taxeringsnämnderna. Men också enligt den nya ordning
en skall det finnas ett beslutsorgan med förtoendevalda lekmän. I varje 
skattemyndighet skall det nämligen finnas en skattenämnd. i vilken lekmän 
skall ingå. Möjligheterna till omprövning av ett taxeringsbeslut hlir väsent
ligt vidgade. Reformen beräknas kunna genomföras tidigast 1990. 

4.2 Planerade förändringar 

Det är angeläget att förenklingsarhetet fortsätter. Arbete i den inriktningen 
pågår. Riksskatteverket hart. ex. i sin långtidsbedömning påpekat att det 
bör övervägas om reglerna om extra avdrag för sjukdomskostnader samt 
existensminimum kan tas bort ur beskattningssystemet och ersättas med 
kompensation i annan ordning. Aml.ra områden där förslag till ändringar 
kan komma är beskattning av traktamenten och naturaförmåner. 

Vad gäller företagsbeskattningen finns det anledning att nämna riksskat
tcverkets arbete med att utveckla ett system för företagens uppgiftsläm
nande vilket bl. a. bygger på standardiserade räkenskapsutdrag. De materi
ella reglerna inom företagsbeskattningen behandlas samtidigt i den kom
mitte som har till uppgift att göra en allmän översyn av företagsbeskatt
ningen och i 1980 års företagsskattekommitte. Den sistnämnda kommitten 
har i två betänkanden lagt fram förslag om att enskilt bedriven närings
verksamhet och handelsbolag skall beskattas som särskilda skattesubjekt 
enligt en s. k. staketmetod. Jag har erfarit att kommitten nu närmast 
kommer att utreda de särskilda inkomst skattereglerna förs. k. fåmansföre
tag och därvid - i linje med de tidigare förslagen - utgå från handelsbola
get som särskilt skattesubjekt. 

Det är givetvis inte bara på taxeringsområdet som förenklingar behövs. 
Regeringens åtgärder gäller därför också andra områden. Den I januari 
1985 trädde ett nytt system för en samordnad uppbörd av källskatt och 
arbetsgivaravgifter i kraft. Ansvaret för debitering och uppbörd av arbets

givaravgifter överfördes därigenom från riksförsäkringsverket till skatte
förvaltningen och samordnades administrativt och tidsmässigt med upp

börden av källskatt. För närvarande pågår inom finans- och socialdeparte

mentet ett annat viktigt arbete på uppbördsområdet, nämligen att åstad
komma klarare regler för skyldigheten att göra skatteavdrag och betala 
arbetsgivaravgifter. Ett av syftena är att göra det lättare att avgöra om ett 
arbetsgivar/arbetstagarförhållande föreligger eller ej. I samband härmed 
undersöks även förutsättningarna för att åstadkomma en samordning av 

underlagen för arbetsgivaravgiften och källskatten respektive pensions
grundande inkomst och inkomstbeskattning. 
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5 Prioritering under budgetåret 1987/88 

I detta avsnitt tänker jag kortfattat beröra de två områden som kommer att 

ta i anspråk en stor del av skatteförvaltningens resurstillskott. nämligen 

den allmänna fastighetstaxeringen 1988 och kostnader för ADB. 

5.1 Allmän fastighetstaxering 

Niir det först gäller den allmänna fastighetstaxeringen. som inleds 1988 
med taxering av hyreshus och industrifa~tigheter. kan niimnas att riksskat

teverket har beräknat att ytterligare resurser behövs för detta till ett belopp 

av ca 107 milj. kr. Som jilmförelse kan påpekas att riksskatteverkets 

yrkande för hela skatteförvaltningen och exekutionsväsendet innebär en 

total anslagsökning med 211 milj. kr. Det bör framhållas att det nya 

systemet för fastighetstaxering medför besparingar i förhållande till tidi

gare allmänna fastighetstaxeringar. I riksskatteverkets yrkande ligger kost

nader för bl. a. handläggare for tjänstemannagranskning av deklarationer

na. ko.stnader för de projekt som bedrivs pä riksskatteverket inför den 

allmänna fastighetstaxeringen med bl. a. systemutveckling, utbildning och 

information och kostnader för de nya länsdatorer som skall anskaffas. 

5.2 ADB-kostnad 

En annan tung post i årets anslagsframställning gäller ADB-kostnaderna, 

dvs. maskinhyror och utrustning. Riksskatteverket begär här en nettoök

ning med ca 39,5 milj. kr. De förändringar i skattereglerna och förfarandet 

som jag tidigare redogjort för kräver en utökad användning av ADB i 

skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. Riksskatteverket framhåller 

att det i förvaltningen har skett en ökad ADB-mognad vilket lett till en 

ökad transaktions volym. Detta leder till krav på utbyggnad av ADB-resur

serna. Som exempel kan nämnas att den förenklade självdeklarationen 

kräver att den befintliga centraldatorns minneskapacitet byggs ut. Vidare 

kan nämnas att man räknar med alt centraldatorns kapacitetstak snart är 

uppnått vilket leder till investeringsbchov för anskaffning av ytterligare i.:n 

centraldator. Jag avser senare ta ställning till riksskatteverkets yrkande i 

nämnda delar men vill pa detta sätt bara peka på två områden inom vilka 

det är ofrånkomligt med resurstillskott om verksamheten skall kunna be

drivas i enlighet med tidigare fattade beslut. 

6 Rationaliseringsuppdrag 

En av tankarna med det reformarbete som har bedrivits på det materiella 

området och organisatoriskt har varit - förutom att underlätta för de 

skattskyldiga - att administrationen av skattesystemet skall kunna bedri

vas mer rationellt än i dag. Jag tänker df1 på att resurserna skall kunna 

styras mot de svårkontrollerade deklarationerna och en förtljupad gransk

ning av dessa. För att fä en bild av hur de beslutade och. nu kända. 
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kommande förändringar påverkar skatteförvaltningen. t. ex. arbetsuppgif- Prop. 1986/87: 100 
ter som förändras. bortfaller eller tillkommer samt vilka organ och vilken Bil. 9 
personal som behövs härav, har riksskatteverket hösten 1986 fätt i uppdrag 
att utarbeta en plan för rationaliserings- och besparingsarhetet inom skat
teförvaltningen. Uppdraget skall redovisas i riksskattcverkets anslags
fram5tällning för budgetåret 1988/89. 

B 1. Riksskatteverket 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

319243170 
317464000 
541 104000 

Riksskatteverket (RSV) är dels central förvaltningsmyndighet för frågor 
om skatter och socialavgifter samt folkbokföring och val. dels centralmyn
dighet för administration av exekutionsväsendet, allt i den mån annat ej 
följer av särskilda föreskrifter. Verket är dessutom beskattningsmyndighet 

för punktskatter. sjömansskatt och kupongskatt. 
RSV leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som även 

är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en överdircktör. 
Verket är organiserat på åtta huvudenheter, nämligen en avdelning för 

verkets administration. en för rättsärenden, en för direkt skatt. en för 
indirekt skatt, en för kontroll och revision. en för administration av exeku
tions väsendet. en för folkbokföring och val samt en för driftteknik. Dess
utom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekretariat för verksled

ningen. 
Inom RSV finns en nämnd för rättsärenden samt sjömansskattenämnden 

och forskarskatteniimden. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
!därav lönekostnader) 

Expen~er för annat än eget 
behov 

Utbildning och information 
ADB-verksamhet 

Riksskattcverkets yrkanden 

1986i87 

1253 

232 365000 
182 997 000 

53 126000 
31973000 

Beräknad ändring 1987/88 

Ändrad anslags
struktur 

175 569000 
133 568 000 

53 126000 
29973 000 

203 403 000 

Före
draganden 

+ 7 865000 
+ 4455000 

+ 4114000 
+ 7241000 
+ 59 813 000 

Riksskatteverket har, mot bakgrund den pågående omorganisationen i 

skatteförvaltningen. ansett att såd:rna särskilda skäl föreligger att huvud

förslagstillämpningcn bör redovisas för endast ett budgetår. Riksskattever- 20 



ket har sålunda i anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 redovisat Prop. 1986/87: 100 
ett huvudförslag som. jiimfört med anslaget för innevarande budgetår. Bil. 9 

innebär en minskning med två procent. 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har någon pris

och löneomräkning för budgetåret 1987i88 inte gjorts. 

Riksskatteverkets beräknade huvudförslag innebär att anslaget räknas 

ned med 10.2 milj. kr. Verket har i sin anslagsframställning yrkat på 

undantagande från huvudförslaget. Som skäl för att slippa huvudförslags

tillämpning anförs att verket kommer att fä en ny roll inom den samordna

de skatteförvaltningen och att det är för tidigt att bedöma hur detta kom

mer att påverka resursbehovet på längre sikt. Det skulle därför vara 

olyckligt att nu tvinga fram generella nedskärningar av anslaget. Verket 

konstaterar att besparingar i princip kan åstadkommas på tre sätt. För det 

första genom att statsmakterna beslutar om förenklingar av det regelsys

tem som styr verksamheten. Detta är enligt verkets uppfattning det mest 

effektiva sättet att rationalisera verksamheten. Problemet är att sådana 

åtgärder sällan leder till besparingar på kort sikt. Förändringarna måste 

som regel föregås av utredningsarbete. För det andra kan besparingar 

åstadkommas genom minskad utbildning och stopp för pågående eller 

planerade utvecklingsprojekt och för det tredje genom att minska den 

offensiva kontrollverksamhcten. Det är på sistnämnda område som riks

skatteverket redovisat hela besparingen om I0,2 milj. kr. 

Utöver huvudförslaget lämnar riksskatteverket ett budgetförslag innebä

rande en utbyggnad av verksamheten med 103 943 000 kr. Enligt verkets 

mening följer större delen av ökningen som en direkt konsekvens av redan 

fattade beslut av riksdag och regering. Utbyggnadsförslaget innebär en 

utbyggnad av ADB-stödet för vilket man begär ca 40 milj. kr.. för arbetet 

med den förenklade självdeklarationen begär man ca 8 milj. kr., för förbe

redelsearbete, information och blanketter m. m. inför 1988 års allmänna 

fastighetstaxering begärs 30,9 milj. kr. och för medel till allmänt ombud för 

folkbokföring samt till allmänna val begärs sammanlagt 590 000 kr. Slutli

gen begärs 3 milj. kr. för grundutbildning i beskattning. 

Riksskatteverkets budgetförslag innebär, som tidigare nämnts, också ett 

yrkande om ändrad anslagsstruktur. För riksskatteverkets egen del inne

bär det att all ADB-verksamhet samlas i en förslagsvis anslagspost under 

verkets myndighetsanslag. För innevarande budgetår uppgår kostnaderna 

härför till 203,4 milj. kr. Detta belopp tillförs således anslagsposten ADB

verksamhet genom omföring. Utöver tidigare nämnda yrkade 40 milj. kr. 

för utbyggnad av ADB-stödet begär verket dessutom 8, I milj. kr. hänför

ligt till det ADB-baserade redovisningssystemet för exekutionsväsendet, 

REX. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för riksskatteverkets verksamhet beräknas i 

enlighet med ett ettårigt huvudförslag. Riksskatteverket har under ett 

flertal år, med undantag av innevarande budgetår, tilldelats medel efter en 

princip som innebär en reducering av anslaget med två procent efter pris- 21 



och löneomräkning. Enligt mina beräkningar innebär huvudförslags
tillämpningen för budgetåret 1987/88 en reducering av anslaget med 8,8 
milj. kr. efter pris- och löneomräkning. 

Mot bakgrund av de många förenklingar i regelsystemet. vilka jag redo
gjort för i de inledande avsnitten. och med beaktande av att förenklingar av 
regclsystemet är det mest effektiva sättet att rationalisera verksamheten, 
gör jag den bedömningen att huvudförslagstillämpningen bör kunna ske 
utan allvarliga konsekvenser på verkets prioriterade områden. 

I bl. a. syfte att försHirka riksskatteverkets samordnade roll har verket 
sedan budgetiiret 1984/85 haft i uppdrag att fördela vissa medel inom 
exekutionsväsendet. Beloppet motsvarar en del av den besparing på två 
procent som tillämpats för kronofogdemyndigheterna och som alltså åter
förts för att förstärka de mest resursansträngda kronofogdemyndigheterna. 
Metoden har visat sig fungera väl varför jag föreslår att riksskatteverket 
tilldelas särskilda medel även det kommande budgetåret. Målsättningen är 
att kronofogdemyndigheter med relativt sett små resurser i förhållande till 
arbetsvolym skall få förstärkningar. Jag har vid beräkning av medel för 
kronofogdemyndigheterna. vilket jag senare återkommer till. reserverat 
dessa medel under anslagsposten Diverse ändamål. 

Jag har för avsikt att även för länsskattemyndigheterna och de lokala 
skattemyndigheterna tillämpa samma metod. För dessa myndigheter kom
mer ett huvudför~lag om två procent att tillämpas. Besparingen kommer i 
sin helhet att disponeras av riksskatteverket för att återföras till de mest 
resursansträngda myndigheterna. Jag ser detta som en bra metod för att 
stärka riksskatteverkets ledningsroll i skatteförvaltningen. 

Beträffande anslagen till riksskatteverket vill jag framhålla följande. 
Pris- och löneomräkningen uppgår till 21 milj. kr. Det nya förfarandet för 
den förenklade självdeklarationen genomförs i huvudsak vid 1987 års 
taxering men vissa insatser för utveckling och genomförande kvarstår 
dock till 1987/88. Jag har beräknat medel för detta till riksskatteverket till 
sammanlagt 2.4 milj. kr. Beloppet hänför sig till de merkostnader för 
tryckning av broschyren Dags att deklarera som blir följden av att två 
deklarationsförfaranden kommer att löpa parallellt en tid. Jag vill här 
framhålla vikten av att de skattskyldiga informeras om de förenklingar som 
det nya förfarandet erbjuder. För förberedelsearbetet med 1988 års all
männa fastighetstaxering har jag beräknat riksskatteverkets resursbehov 

till 28.9 milj. kr. Resurstillskottet avser till stor del förberedelsearbete av 
administrativ art, systemutveckling samt utbildning och information. Jag 

återkommer senare till frågan om resurser för länsskattemyndigheterna 
och de lokala skattemyndigheterna. Kostnadsökningarna på grund av inve

steringar i AFB-systemi::t, ADB-systemet för folkbokföring och beskatt
ning. har jag beräknat till :.W,5 milj. kr. Behovet av investeringar för 
AFB-systemet gäller främst centraldatorn, regiondatorerna och terminal

systemet. Centraldatorns kapacitet beräknas inom kort utnyttjas maxi
malt. De nya regiondatorerna är nödvändiga anskaffningar inför den all
männa fastighetstaxeringen. När det gäller verkets yrkande om medel till 

REX godtar jag beräkningen. För medel till allmänt ombud för folkbokfö
ring och till kostnader för riksskattcverkets arbete med 1988 års allmänna 

Prop. 1986/87: 100 
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val har jag beräknat 590 000 kr. Jag har vidare för budgetåret 1987 /88 på 

samma sätt som föregående budgetår beräknat särskilda medel om 3 

milj. kr. för skatte- och ADB-utbildning. 

Riksskatteverket har. som jag tidigare nämnt. fått i uppdrag av regering

en att utveckla ett nytt system för foretagens uppgiftslämnande vilket bl. a. 

bygger på standardiserade räkenskapsutdrag. Syftet är bl. a. att få till stånd 

en effektivare granskning av företagsdeklarationer. Riksskatteverket har i 

sin anslagsframställning begärt 3.8 milj. kr. för att fortsätta med att utveck

la systemet. Verkets uppdrag skall redovisas före utgången av år 1986. Jag 

anser att frågan om medel för denna verksamhet bör behandlas när en 

utvärdering av uppdraget har gjorts. 

Med hänvisning till vad jag anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 541 104 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen fört:slår rik.~dagen 

att till Riksskattevcrket för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 541 104 000 kr. 

B 2. Regional och lokal skatteförvaltning 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

883 091456 

881807000 

1886665 000 

Detta anslag har tidigare benämnts lokala skattemyndigheterna. 

Fr. o. m. budgetåret 1987/88 redovisas under anslaget kostnader för såväl 

de nya länsskattemyndigheterna - vilka bildas den 1 januari 1987 genom 

en utbrytning av länsstyrelsernas skatteavdelningar - som de lokala skat

temyndigheterna. Den regionala och lokala skatteförvaltningen utgörs av 

24 länsskattemyndigheter och 120 lokala skattemyndigheter. 

Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor om 

skatter och socialavgifter samt folkbokföring. om annat inte följer av 
särskilda föreskrifter. Myndigheten bistår riksskatteverket med vis.sa ad

ministrativa arbetsuppgifter som rör exekutions väsendet i länet. Länsskat

temyndigheten är under riksskatteverket chefsmymlighet för de lokala 

skattemyndigheterna i länet och skall meddela de beslut som behövs i fråga 

om verksamheten hos dessa myndigheter. om detta inte ankommer pil 

annan. 

Uinssbtlemyndigheten leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en 

länsskattechef. som även är styrelsens ordförande. Myndigheterna är, med 

ett undantag. organiserade i sju enheter. nämligen en taxeringsenhet. en 

revisionsenhet. en besviirsenhet. en mt:rvärdeskatteenhet. en uppbördsen

het. en dataenhet och en administrativ enhet. Länsskattemyndigheten i 

Gotlands län är organiserad i en taxerings-. uppbörds- och dataenhet. en 

revisions- och mervärdeskatteenhet, en besvärsenhet samt en administra

tiv enhet. Antalet tjänster vid liinsskattemyndigheterna uppgår till ca 6 000. 

De lokala skattemyndigheterna är lokala förvaltningsmyndigheter för 

frågor om skatter och so1:ialavgifter. bestämmande av pcnsionsgrundande 
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inkomst samt folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av s~irskilda 
föreskrifter. Varje län är indelat i fögderier. Inom varje fögderi finns en 
lokal skattemyndighet. I hela landet finns det 120 lokala skattemyndighe
ter. Varje sådan myndighet förestås av en fögderichef. Antalet tjänster vid 
de lokala skattemyndigheterna i landet uppgår till ca 6000. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Till riksskatteverkets 

disposition 
Engimgsutgiftcr 
Till regeringens disposition 

Summa 

Uppbördsmedel 

Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 1986187 

Ersättning från 
dataenheterna 

Beräknad ändring 1987/88 

Nettoutgift 

Dispositionsreglerna 

Överfört fran 
lokal skatte
myndighet 

802 205 000 
747 757000 
130 2860011 

10200000 

60884000 

1986187 
Överfört från Summa 
länsstyrclernas 
skatteavdelningar 

879437000 
824818000 

13 355000 

6500000 

i 681642000 
I 572 575 000 

130286000 

10200000 

74239000 

6500000 
+5610000 

Anslagsposterna Förvaltningskostnader. Lokalkostnader och Engångsut
gifter disponeras av länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndig
heterna efter fördelningsbeslut av riksskatteverket. Medel för länsskatte
myndigheternas lokalkostnader och lokalvårdskostnader redovisas under 
trettonde huvudtiteln anslaget El. Länsstyrelserna. Anslagsposten Till 
riksskatteverkets disposition disponeras av riksskatteverket för fördelning 
efter behov till länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheter
na. 

Ändrad anslagsstruktur 

Som jag tidigare nämnt har riksdagen beslutat att länsskattemyndigheter 
skall bildas den I januari 1987 (prop. 1985/86: 55. BoU 11. rskr. 82). Genom 
beslutet om den sammanhållna skatteförvaltningen bryts länsstyrelsernas 
skatteavdelningar ut ur länsstyrelserna och bildar de nya länsskattemyn
digheterna. Riksskatteverket har fått det övergripande ansvaret för att leda 
skatteförvaltningen i landet. Under riksskatteverket har länsskattemyn
digheterna fått i uppgift att leda verksamheten i länet. Omorganisationen 
och syftet med den har gjort det angeläget att ändra anslagskonstruktionen 
för den regionala och lokala skatteförvaltningen. Härigenom kommer för
utsättningarna för att uppnå en av målsättningarna med omorganisationen 
att öka. Genom förändringen ökar också förutsättningarna att under lö-

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 9 

Beriiknad ändring 
för 1987188 
Före-
draganden 

+ 93 876000 
+ 83 735 000 
+ 127000 

+ 56039000 
- 2756000 
+ 3600000 

+150886000 

- 5610000 

+145276000 
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pande budgetår möta regionala och lokala behov resursmässigt utan all 

den totala anslagstilldclningen behöver överskridas. I det följande redovi

sas anslagen till den regionala och lokala skatteförvaltningen med utgilngs

punkt i den föreslagna nya ordningen. 
Anslaget beniimns 132. Regional och lokal skatteförvaltning. Anslags

posterna under anslaget avser sitväl länsskattemyndigheterna som de lo
kala skattemyndigheterna. Anslagsposterna Förvaltningskostnadcr och 

Lokaler har funnits tidigare år. Anslagspostcn. Till riksskatteverkets dis

position är ny. Till denna post kommer att föras medel dels från det for 

budgetåret 1987/88 återförda huvudförslaget för länsskattemyndighetcrna 

och de lokala skattemyndigheterna dels ytterligare ett belopp. 

Genom att riksskatteverket nu föreslås få dispositionsrätten till en del av 

länsskattemyndigheternas och de lokala skattemyndigheternas anslag kan 

resurser inom denna ram omfördelas såväl mellan länen som mellan regio
nal och lokal nivå. Jag ser detta som ett viktigt led i arbetet med att uppn[1 

syftet med den sammanhållna skatteförvaltningen. 

Riksskatteverkets yrkanden 

Riksskatteverket har, mot bakgrund av den pf1gående omorganisationen i 

skatteförvaltningen, ansett att sådana särskilda skäl föreligger att huvud

förslagstillämpningen bör redovisas för endast ett bugetår för såväl läns
skattemyndigheterna som de lokala skattemyndigheterna. Verket har så
lunda i anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 redovisat ett huvud

förslag som, jämfört med motsvarande anslag för innevarande budgetår 
innebär en minskning med 2 procent. 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna för budgetåret 
1987/88 har någon pris- och löneomräkning inte gjorts. 

Riksskatteverkets beräkning av huvudförslaget innebär att anslaget räk
nas ned med 41,2 milj. kr. (varav 21,5 milj. kr. för länsskattemyndighe

terna och 19,7 milj. kr. för de lokala skattemyndigheterna). Som skäl för 
att länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna skall un
dantas från huvudförslagstillämpningen anför riksskatteverket följande. 
En tillämpning av huvudförslaget skulle till stor del drabba olika former av 
offensiv kontroll verksamhet. Vid länsskattemyndigheterna skulle t. ex. 
revisions verksamheten, kontroll av mervärdeskattedeklarationcr och möj
ligheten att driva processer om företrädaransvar drabbas. Vidare skulle 
allmänheten drabbas av längre handläggningstider. Vid de lokala skatte
myndigheterna skulle främst arbetsgivarkontrollen drabbas samt servicen 
till allmänheten. På både den regionala och lokala nivån skulle den fördju
pade deklarationskontrollen bli eftersatt. 

Sammanfattningsvis framhåller riksskatteverkct att långa handlingstider 
utgör ett hot mot rättssäkerheten, och att en mindre effektiv kontrollverk

samhet undergräver principen om en likformig och rättvis taxering. 

Utöver huvudförslaget redovisar riksskatteverket ett budgetförslag vil

ket innebär en utbyggnad av verksamheten med 103 352000 kr. (varav 
45 915 000 kr. hänför sig till länsskattemyndigheterna och 57 437 000 kr. till 
de lokala skattemyndigheterna). Enligt riksskatteverkets mening följer 

Prop. 1986/87: 100 

Bil. 9 

25 



större delen av ökningen som en direkt konsekvens av redan fattade beslut 
av riksdag och regering. I utbyggnadsalternativet begärs bl. a. följande 
resurser till länsskattemyndighetcrna. För merkostnader på grund av den 
nya organisationen begär verket I .'i .6 milj. kr., för förberedelsearbetet 
inför 1988 års allmänna fastighetstaxering begärs 4,8 milj. kr., för vissa 
resursförstärkningar begärs 13,7 milj. kr. och för vissa engångsutgifter 5,8 
milj. kr. När det gäller de lokala skattemyndigheterna begärs medel till 
bl. a. följande ändamål. För att klara reformen med den förenklade själv
deklarationen begärs 22.2 milj. kr. för rekrytering av granskningspersonal. 
Granskningen av fastighctstaxeringsdeklarationer skall i huvudsak ske vid 
de lokala skattemyndigheterna genom tjänstemannagranskning. För att 
detta skall kunna klaras begär man medel, 32.1 milj. kr.. för ca 200 nya 
handläggare. För vissa resursförstärkningar och engångsutgifter begärs ca 
12 milj. kr. Riksskatteverkets förslag till fördelning av resurserna på län för 
länsskattemyndigheterna respektive de lokala skattemyndigheterna fram
går av följande uppställning. 
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Länsskattemyndigheternas förvaltningskostnader - sammanfattning a\· RSV:s budgetförslag, tkr 

Län 

AB 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
R 
s 
T 
LJ 
w 
X 
y 
z 
AC 
BD 

S:a 

Förvaltningskostnadcr 
Anvisat Ändrings-
1986/871 yrkande 

175 389 
22674 
24410 
36576 
31465 
20858 
27940 
10005 
16483 
33 399 
80914 
27794 
81379 
42629 
30099 
28185 
27 326 
24611 
29714 
27249 
26106 
17994 
25453 
28628 

897 280 

11940 
I 070 

861 
370 

I 070 
770 
670 
670 
670 
970 

I 240 
470 
640 
570 
870 
570 
540 
570 
470 
570 
170 
270 
470 

I 070 

27 551 

Budget
förslag 

187 329 
23 744 
25 271 
36946 
32535 
21628 
28610 
!0675 
17153 
34369 
82 154 
28264 
82019 
43 199 
30969 
28 755 
27866 
25 181 
30184 
27819 
26276 
18264 
25 913 
29698 

924831 

Varav löner 
Anvisat 
1986/87 

163 107 
20915 
22087 
33 703 
29074 
19268 
25 340 
9323 

15 248 
30512 
74552 
25 367 
73 777 
39397 
27732 
25 870 
25122 
22617 
26756 
24855 
24020 
16422 
23452 
26302 

824818 

Ändrings
yrkande 

11830 
970 
761 
270 
970 
670 
570 
570 
570 
870 

I 130 
370 
530 
470 
770 
470 
440 
470 
370 
470 

70 
170 
370 
970 

25121 

Budget
förslag 

174937 
21885 
22848 
33973 
30044 
19938 
259!0 

9893 
15818 
31382 
75682 
25 737 
74307 
39867 
28 502 
26340 
25562 
23 087 
27126 
25 325 
24090 
16592 
23822 
27272 

849939 

1 Med anvisade medel avses av Organisationskommittt:n för skatteförvaltningen fördelade medel. 
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Lokala skattemyndigheternas förvaltnings- och lokalkostnader, tkr 

Län Forvaltnings_kostnader Varav löner 
Anvisat And rings- Budget- Anvisat Ändrings- Budget-
1986187 yrkande förslag 1986/87 yrkande förslag 

AB 161429 9935 171364 150558 9270 15982!\ 
c 19508 2 395 21 903 18 122 2 150 20272 
D 22023 1925 23948 20253 1730 21983 
E 31548 3420 34968 29631 3 150 32 781 
F 29821 I 440 31261 27928 1350 29278 
G 17 564 1120 18684 16467 I 050 17 517 
H 22413 I 588 24001 20971 1470 22 441 
I 5992 480 6472 5 648 450 6098 
K 15046 640 15686 13 429 600 14029 
L 24907 2030 26937 23 285 1900 25 185 
M 72265 3070 75 335 67 538 2790 70328 
N 20539 2170 22709 19329 2030 21359 
0 84692 1920 86612 78 118 I 800 79918 
p 36082 4040 40122 33925 3 780 37 705 
R 23993 2 351 26344 22627 2050 24677 
s 27243 2210 29453 25 240 2070 27 310 
T 21972 2020 23 992 20719 1890 22609 
u 21I14 2295 23409 19676 2 010 21686 
w 26645 2 435 29080 25099 2 210 27309 
X 26997 2480 29477 25 323 2 320 27643 
y 26055 1280 27 335 24166 1200 25 366 
z 13428 999 14427 12464 900 13 364 
AC 23 185 1540 24 725 21 734 1350 23084 
BD 27744 1440 29184 25 507 1350 26857 

S:a 802205 55223 857 428 747757 50870 798627 

Föredragandens överväganden 

Riksskatteverket har framhållit de negativa effekter en huvudförslags
tilliimpning skulle få för den regionala och lokala skatteförvaltningen. 

Jag gör den bedömningen att ett huvudförslag om två procent skall 
tillämpas på länsskattemyndigheterna budgetåret 1987/88. Detta innebär 
att myndigheternas anslag minskas med 19.7 milj. kr. Med tanke på att 
vissa problem kan uppkomma efter en omorganisation och att behov av 
omfördelning av resurser kan föreligga föreslår jag att motsvarande belopp 
ställs till riksskatteverkets disposition. 

När det gäller de lokala skattemyndigheterna vill jag anföra följande. De 
författningsbestämmclser som styr de lokala skattemyndigheternas verk

samhet har i likhet med tidigare år ändrats ofta. arbetet med den förenkla

de självdeklarationen samt förberedelsearbetet med 1988 års allmänna 
fastighetstaxering kommer att ställa stora krav på myndigheterna under 
budgetåret. Mot bakgrund härav anser jag alt huvudförslaget skall tilläm

pas på samma sätt för de lokala skattemyndigheterna som för länsskatte
myndigheterna. Detta innebär att ett belopp om 17 .9 milj. kr. skall föras till 
anslagsposten Till riksskatteverkets disposition. 

Jag har tidigare nämnt att ytterligare medel skulle tillföras anslags posten 
Till riksskattcverkcts disposition för att stiirka verkets ledande och sam-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

Lokalkostnader 
Anvisat Enligt BNS 
1986/87 Lokal hy-

resuppg. 

30539 31888 
3 178 3 756 
2 812 2 939 
4589 4820 
4112 4669 
1960 2009 
2618 3 750 

521 919 
3092 2 767 
2 512 2 855 

15277 14 153 
3 184 3 334 

14137 14571 
5 302 6228 
4619 4417 
4678 5162 
2918 3 069 
2 327 2 734 
3581 3645 
4378 4800 
3 515 4347 

995 I 019 
2992 2939 
6450 6745 

130286 137 535 
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ordnande roll. Jag finner lämpligt att för budgedrct 1987 /88 för detta 
ändamål omföra en procent av det totala anslaget för den regionala och 
lokala skatteförvaltningen. dvs. ca 18,4 milj. kr. 

Beträffande anslagen till den regionala och lokala skatteförvaltningen 
vill jag framhålla följande. Pri~- och löncomräkning uppgår till 78 ,6 milj. kr. 
(varav 38.4 milj. kr. för liinsskattemyndigheterna och 40.2 milj. kr. för de 
lokala skattemyndigheterna). De kostnadsmässiga konsekvenserna av bil
dandet av länsskattcmyndigheterna gäller framför allt de administrativa 
funktionerna. Av en lekmannamedverkan i myndigheternas styrelser inne
bär en mindre kostnadsökning. För nämnda ändamål har jag beräknat 11,9 

milj. kr. 

Härutöver behöver viss invt.:ntarieanskaffning och diverse ombyggnader 
göras. Jag har för detta ändamål beräknat 3,6 milj. kr. som bör ställas till 
regeringens disposition. Reformen med den förenklade självdeklarationen 
medför att fritidsgranskningen av deklarationer skall minska. Till följd 
härav måste en viss förstärkning av granskningspersonalen ske vid de 
lokala skattemyndigheterna. För detta ändamål godtar jag riksskattever
kcts beräkning. 22.2 milj. kr. Aven för arbetet med den allmänna fastig
hetstaxeringen vilket skall ske vartannat år med början 1988 krävs att de 
lokala skattemyndigheterna förstärks med granskningspersonal. Jag har 
beräknat 32. l milj. kr. för detta ändamål. För de regionala myndigheternas 
samordnande roll finns sedan 1981 års allmänna fastighetstaxering en 
kontaktman per länsstyrelse.Av den projektgrupp på riksskatteverket som 
följt upp 1981 års allmänna fastighetstaxering har påpekats att i vissa län 
borde utrymme för en biträdande kontaktman ha skapats. Jag har med 
anledning härav beräknat 1.4 milj. kr. för åtta biträdande kontaktmän. För 
arbetet enligt lagen (1983: 1055) om nedsättning av socialförsäkringsavgif
ter och allmän löncavgift i Norrbottens län har jag beräknat 0,2 milj. kr. till 
länsskattemyndigheten där. För länsskattcmyndighcterna i Uppsala, Ös
tergötlands och Kalmar län har jag under anslagsposten Engångsutgifter 
beräknat drygt 2,4 milj. kr. avseende anskaffning och komplettering av 
telefonväxlar. Anskaffningarna ger utrymme för rationaliseringar och 
driftskostnadsminskningar. Investeringarna skall därför finansieras genom 
en minskning av anslaget under en tioårig avskrivningsperiod. 

Ett antal lokala skattemyndigheter har behov av investeringar i och 
utbyggnad av telefonväxlar. Jag har under anslagsposten Engångsutgifter 
beräknat 2,4 milj. kr. för detta ändamål. 

Anskaffningarna ger utrymme för rationaliseringar och driftskostnads

minskningar. Investeringarna skall därför finansieras genom en minskning 

av anslaget under en tioårig avskrivningsperiod. Telefonkostnaderna för 
de lokala skattemyndigheter som har gemensamma växlar med en polis
myndighet har t.v. fallit på polismyndigheten. För att medge en bättre 
kostnadskontroll bör resp. myndighet i fortsättningen själva betala sina 
telefonkostnader till polismyndigheten. För detta ändamål har medel till
förts anslaget från andra huvudtiteln anslaget B 4. Lokala polisorganisa
tionen. 

För diverse andra engångsutgifter har jag beräknat 2,6 milj. kr. Flytt
kostnader samt kostnader för inredning och utrustning för såväl länsskatte-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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myndigheter som lokala skattemyndigheter bestrids från byggnadsstyrcl

sens driftstat för inrikes fastighetsförvaltning. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till I 886 665 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regional och lokal ska((ej(:irmltning budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av I 886 665 000 kr. 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

590743951 

579 235 000 
565 525 000 

Kronofogdemyndigheternas verksamhet avser dels det allmännas ford

ringar på skatter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som an
hängiggörs av enskilda rättsägare. Kronofogdemyndigheternas indriv

ningsverksamhet regleras bl. '"· i utsökningsbalken. Dessutom är kronofog
demyndighet skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970: 741) om 

statlig lönegaranti vid konkurs. Fr. o. m. den 1 januari 1980 är vissa krono
fogdemyndigheter tillsynsmyndigheter enligt 42 § konkurslagen ( 1921: 225) 

och har i denna egenskap tillsyn över förvaltningen i konkurser. 
För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 
kronofogde som chef. RSV är centralmyndighet för administration av 

exekutions väsendet. 
I landet finns 81 kronofogdedistrikt med sammanlagt ca 2 700 årsarbets

krafter. 

Anslag 1986/87 

Förval! ningskostnader 451 216 000 
(därav lö-nekostnader) 416316000 

Lokalkostnader 80 295 000 
Exekutiva 

forri1ttning,kustn. 7 771 000 
Div_ ändamål 50 383 000 

Summa 

Uppbördsmedel 

Ersättning friin allmiinna 
pensionsfonden I 0 430 000 

Beräknad ändring 
1987 /88 + 2 785 000 

Nettoutgift 

Ändrad Beräknad ändring 
anslagsstruktur 1987/88 

453415000 
410316000 

80295000 

7 771000 
17 518000 

Föredraganden 

+ 16621000 
+ 15 746000 

477 000 

+ 156000 
+ 3441000 

+19741000 

- 2 785 000 

+ lt.965000 
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Riksskattcverkets yrkanden 

Riksskatteverkets anslagsframst~illning för kronofogdemyndigheterna för 
budgetåret 1987/88 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som utgör 

ett anslag för budgetåret 1986/87 minskat med 2 procent. Reduceringen har 

av verket beräknats till 11 milj. kr. 

Riksskatteverket konstaterar att arbetsvolymen inom kronofogdarnas 

arbetsområde har ökat och att personalen successivt har minskat de senas

te åren. Den ökning av antalet konkurser som har skett medför också en 

ökad arbetsvolym för de kronofogdemyndigheter som utövar tillsyn vid 

konkurs. Riksskatteverket framhilller att en generell besparing får till följd 

att den offensiva tillsynsverksamheten hämmas och att tillsynsverksamhe

ten går miste om det nödvändiga kamerala stödet i granskningsarbetet. 

Myndigheterna skulle också tvingas att sänka ambitionsnivån. Med hän

syn till vad som nu har sagts och mot bakgrund av att kronofogdemyndig

heternas anslag de senaste fem åren minskat med 33 milj. kr. anser riks

skattevcrket att huvudförslaget inte bör tillämpas på kronofogdemyndighe

terna. 

Utöver huvudförslaget redovisar riksskatteverket ett budgetförslag som 

innebär en utbyggnad av verksamheten med 19 milj. kr. Verket anför att 

ett ställningstagande till kronofogdemyndigheternas omorganisation är 

synnerligen angeläget. 
Riksskatteverket föreslår att 5 milj. kr. anvisas för fördelning till de mest 

arbetstyngda distrikten. 
För vissa resursförstiirkningar och engångsutgifter begär riksskattever

kct 13, l milj. kr. 
Riksskattcverkets förslag till fördelning av resurserna på län framgår av 

följande uppställning. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 9 

Kronofogdemyndigheternas fönaltningskostnader - sammanfattattning a\' RSV:s budgetförslag, tkr 

Förvaltnings~ostnader Varav liiner 
Anvisat And rings- Omför Budget- Anvisat Omför Budget-
1986/87 yrkande Div fors lag 1986/87 Div förslag 

Liin ändami1I ändamäl 

AB 105 232 + 18 + 1210 106460 97 172 +1210 98 382 
c 9960 + 50 + 200 10210 9270 + 200 9470 
n I 1739 +IJO 415 12 26..\ 10826 415 11241 
E 17 507 + 25 + 150 176!C 16294 + 150 16444 
F 13 183 + 23 + 200 13406 12 14~ + 200 12 343 
G 7954 + 100 8054 7198 + 100 7 298 
H 12023 + 26 12049 11 06_, 11 063 
I 2 925 2 925 2 753 2 753 
K 7 215 + 40 7255 6655 + 40 6695 
L 15 130 15 130 14092 14092 
M 46891 + 45 + 800 47 736 43 080 + 800 43 880 
N 10 120 + 235 10355 9344 _._ 235 9 579 
0 46093 + 150 46243 4_, 107 + 150 43 257 
p 18217 + 165 18382 16908 + 165 17073 
R 12249 + 30 + 270 12 549 11 134 + 270 11404 
s 13 816 13 816 12815 12 815 
T 11668 26 + 180 11874 10920 + 180 11100 
u 11 168 11 168 IO 371 lO 371 
w 13 369 + 50 + 250 13669 12 065 + 250 12 315 
X 14 766 + 170 14936 13 566 + 170 13 736 
y 14442 + 60 + 120 14622 13 360 + 120 13480 
z 7 438 + 29 + 180 7647 6869 + 180 7049 
AC 10522 10522 9478 9478 
BD 17 589 + 165 17 754 15 833 + 165 15 998 

S:a 451216 +492 +5000 456708 416 316 +5000 421316 
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Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 9 

Lokalkostnader S~lrskilda kostnader i 
samband med exekutiva 
förrättningar 

Särskilda kostnader i sam
band med exekutiva 
försäljningar av fastig
heter o. d. 

Lim Anvisat Budget-
1986/87 fors lag 

AB 257'27 257'27 
c I 304 1304 
D 1337 I 337 
E 2408 2408 
F 2 159 2 159 
G 965 965 
H 895 895 
I 249 249 
K 982 982 
L 1861 1861 
M 9579 9579 
N I 013 I 013 
0 7971 7971 
p 2608 2608 
R 2001 2001 
s 1851 1851 
T 2631 2 631 
u 1246 1246 
w 4004 4004 
X 2445 2445 
y 1797 1797 
z I 000 I 000 
AC 12!0 1210 
BD 3052 3052 

S:a 80295 80295 

Föredragandens överväganden 

Anvisat 
1986/87 

2 567 
83 

117 
76 

108 
35 

103 
13 

116 
82 

2031 
156 

1307 
85 
47 
78 

139 
155 
116 
95 
58 
51 
41 
88 

7747 

Budget-
förslag 

2567 
83 

117 
76 

108 
35 

103 
13 

IHi 
82 

2031 
l.~6 

I 307 
85 
47 
78 

139 
155 
116 
95 
58 
51 
41 
88 

7747 

Anvisat 
1986/87 

24 

Kronofogdemyndigheternas huvudsakliga arbetsuppgifter är verkställighet 
i allmänna mål - skatter, böter. och allmänna avgifter - och enskilda mål. 
Antalet allmänna mål fortsätter att sjunka liksom antalet gäldenärer med 
sådana mål. Minskningen av antalet inkomna mål från 1984 till 1985 var 
cirka fem procent. Minskningen är hänförlig till de mål som har varit lättast 

att driva in. 
Då det gäller de enskilda målen är trenden den motsatta. Ökningen från 

1984 till 1985 var cirka elva procent. Antalet konkurser har ökat kraftigt 
under senare år. Det har medfört att tillsynsmyndigheterna i konkurs har 

fått en allt större arbetsbörda. 
Speciella åtgärder har vidtagits för att effektivisera kronofogdemyndig

heternas verksamhet. Jag tänker då framför allt på införandet av det s. k. 

REX-systemet och påminnelseförfarandet. Enligt min bedömning bör des
sa åtgärder tillsammans med det ändrade uppbördsförfarandet för innehål
len A-skatt och arbetsgivaravgifter kunna bidra till att arbetsläget för 

kronofogdemyndigheterna förbättras något. 
När det gäller organisationen av exekutionsväsendet visar tidigare ut

redningsarbete tydligt att det finns två huvudproblem. Det första - som 
bara gäller indrivningar av skatter och avgifter, s. k. allmänna miil - har 

Budget
förslag 
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sin grund i att man inte organisatoriskt har beaktat det funktionella sam
band som finns i beskattningskedjan taxering. deb.itering. uppbörd och in

drivning. Exekutionsväsendets nuvarande organisation har gjort det svårt 

all samordna beskallningskedjans sista länk med övriga delar. De organi
satoriska bristerna har varit bl. a. att kronofogdemyndigheternas geografis

ka verksamhetsområde har skilt sig från skatteförvaltningens och att det 
saknats effektiva styrmöjligheter från central nivå. Det andra problemet -

vilket gäller för såväl allmänna som enskilda mål - har sin grund i att 
många av de nuvarande kronofogdemyndigheterna är för små. 

Riksdagen har mot bakgrund av denna problembild nyligen beslutat 
(prop. 1986/87: 52, LU 12, rskr. 103) om en ny organisation för exekutions

väsendet. Härigenom kommer nuvarande organisation att ändras så att en 

kronofogdemyndighet bildas i varje län. Riksskatteverket kommer att få i 

uppgift att leda verksamheten i exekutionsväsendet i landet. Ikraftträdan
det av omorganisationen kommer att ske den I juli 1988. 

Eftersom den nya organisationen inte kommer att påverka budgetåret 

1987/88 bör - inom ramen för nuvarande organisation - åtgärder vidtas 
för att lindra effekterna av den ojämna resursfördelningen myndigheterna 

emellan. Under innevarande budgetår har riksskatteverket haft i uppdrag 
att fördela 5 milj. kr. mellan kronofogdemyndigheterna. Riksskatteverket 
har tillfört de resurssvaga myndigheterna, dvs. myndigheter som har en 

stor arbetsbörda i förhållande till personalstyrkan, extra resurser. Jag har 
erfarit att metoden fungerat väl. Riksskatteverket bör därför få regeringens 

uppdrag att fördela medel även för budgetåret 1987 /88. Även under budget
året 1987 /88 bör kronofogdemyndigheterna i viss mån undantas från 
tillämpningen av huvudförslaget. I förslaget till statsbudget för nästa bud

getår har jag beräknat medel för kronofogdemyndigheterna enligt ett ett
årigt huvudförslag, vilket innebär att anslaget efter pris- och löneomräk

ning minskas med två procent, dvs. med totalt 11.4 milj. kr. Samtidigt bör 
5,7 milj. kr. återföras och ställas till riksskatteverkets disposition under 
anslagsposten Diverse ändamål. 

Dessa åtgärder kan i vissa fall visa sig otillräckliga. Vid vissa mindre 
distrikt med endast en kronofogdetjänst kan det av olika skäl vara förenat 
med svårigheter att återbesätta tjänsten som kronofogde när denna blivit 
vakant. Ett lämpligt tillvägagångssätt bör. i dessa och liknande situationer. 
vara att den lediga chefstjänsten vakantsätts samtidigt som en kronokom
missarie utses all svara för direkt arbetsledning och vissa administrativa 
uppgifter vid myndigheten. De övriga administrativa funktionerna t. ex. 
den övergripande ledningsfunktionen, planering och budgetfrågor, bör för

läggas till annan kronofogdemyndighet i länet. 

Den I januari 1981 höjdes grundavgiften för utsökningsmål senast. Den 
höjning av avgiften som jag aviserade i förra årets budgetproposition har 
inte genomförts. Jag avser emellertid alt senare föreslå regeringen att 
denna avgift höjs fr. o. m. den I juli 1987. 

Ett antal myndigheter har fått medel för anskaffning av nya telefonväx
lar. Anskaffningen ger utrymme för rationaliseringar och driftskostnads
minskningar. Investeringarna skall därför finansieras genom en minskning 
av anslaget under en tioårsperiod. 

3 Riksdal}en 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 

Prop. 1986/87: 100 
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Telefonkostnaderna för de kronofogdemyndigheter som har gemensam
ma växlar med en polismyndighet hart. v. fallit på polismyndigheten. För 
att medge en bättre kostnadskontroll bör resp. myndighet i fortsättningen 
själva betala sina telefonkostnader till polismyndigheten. För detta ända
mål har medel tillförts anslaget från andra huvudtiteln anslaget B 4. Lokala 

polisorganisationen. 
Under anslagsposten Diverse ändamål, vilken till viss del disponeras av 

riksskatteverket. har jag reserverat medel för vissa engångsutgifter. 
Flyttkostnader samt kostnader för inredning och utrustning bestrids från 

byggnadsstyrclsens driftstat för inrikes fastighetsförvaltning. 
Med hänvisning till vad jag anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 565 525 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag om 565 5~5 000 kr. 

B 4. Stämpelomkostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2147 900 
2377000 
2847000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets uppbörd av in
flutna stämpelmedel och tillhandahållande av stämpelmärken. 

Kostnaderna för stämpel väsendet under nästa budgetår beräknar jag till 

2847000 kr. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att en särskild utredare 

(B 1977: 06) arbetar med att bl. a. se över reglerna om expeditionsavgift. I 
översynen, som i denna del i första hand syftar till att få till stånd ett 
förenklat och mer lättöverskådligt system än det nuvarande, ingår att 
undersöka möjligheterna till rationalisering av stämpelmedelsuppbörden 
samt överväga om stämpelmärkena bör mönstras ut ur ett framtida system. 
Utredningsmannen räknar med att uppdraget skall kunna vara slutfört 
under 1987. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stämpe/omkostnader för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 2 847 000 kr. 

B 5. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

139003 291 
145000000 

133 000000 

Från detta anslag betalas f. n. bl. a. ersättningar till ordförande och kro
noombud i taxeringsnämnder enligt 129 § taxeringslagen (1956: 623) samt 
kostnader för handräckning på grund av avtal med främmande makt i vissa 

heskattningsärenden. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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Från detta anslag bör även andra kostnader som kan bli aktuella för Prop. 1986/87: 100 
allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas. Bil. 9 

Ett system med förenklat deklarationsförfarandc för löntagare (prop. 
1984/85: 180. SkU 60. rskr. 375) genomförs fr. o. m. 1987 års taxering. Jag 
räknar med att den förenklade självdeklarationen kommer att medföra en 
reducering av anslaget med 28 milj. kr. Samtidigt kommer det dock att ske 
en ökad belastning av anslaget på grund av 1988 års allmänna fastighets
taxering. Denna ökning vilken hänför sig till arvoden och kostnader till fas
tighehtaxeringsnämndsordföranden samt konsulenter och sakkunniga och 
kostnader för förberedelsearbete av värderingsteknisk natur beräknar jag 

till 16 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko.1·111adcrj('ir årlig taxering m. m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 133 000000 kr. 

8 6. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 
skatteuppbörd m. m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

38790177 
49052000 
57 937 000 

Från anslaget betalas ersättningar till post verket, affärsbankerna, spar
bankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbör
den. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som 
inbetalas genom postverket och bankerna, utbetalning genom postkon
toren av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets 
bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersättning till 
postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyn
digheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har an
mälts till posten. 

Enligt en promemoria som har upprättats inom postl'erket beräknas 
medelsbehovet för verket för nästa budgetår till 45 571 301 kr. Därav avser 
44 101 091 kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och 
utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser. bestyret 
med mervärdeskatt m. m. samt drygt 1470210 kr. ersättning för informa
tion till folkbokföringsmyndighet. 

Postbefordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 
postverkct beräknats i gällande avgiftsnivå. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i post verkets beräkningar och det avtal som har träffats 
med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar jag att 
anslaget förs upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetår med 57 milj. kr. 
Det ankommer emellertid pil regeringen att senare besluta om de ersätt- 35 



ningshelopp som skall utgå. Detta sker på grundval av särskilda framställ- Prop. 1986/87: 100 
ningar som bygger på vederbörandes faktiska medverkan, m. m. Bil. 9 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 
distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblankctter betalas 
från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 
postverket för hefordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ErsiittninK till postl'crket m.fl.för hestyret med skatteupp

hörd m. m. for budgetårei 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

57937000 kr. 
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C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

C 1. Marknadsdomstolen 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

2 378 830 

2449000 

2 599000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen 
(1982: 729). marknadsföringslagen ( 1975: 1418). konsumentkreditlagen 

( 1977: 981 ), lagen ( 1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring 
av alkoholdrycker och lagen (1978: 764) med vissa bestämmelser om mark

nadsföring av tobaksvaror. konsumentförsäkringslagen ( 1980: 38). lagen 
( 1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, samt lagen 

( 1984: 292) om avtals villkor mellan näringsidkare. 
Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt tio 

andra ledamöter. av vilka fyra är särskilda ledamöter, tre för ärenden om 

konkurrensbegränsning och ärenden om avtalsvillkor mellan näringsidkare 

och en för ärenden om marknadsföring och ärenden om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden. Till domstolen är knutet ett kansli. 

Marknadsdomstolen 

Antalet inkomna ärenden har under perioden I 984- I 986 ökat starkt. Dom
stolen räknar med att den totala arbetsbelastningen med all sannolikhet 

kommer att bestå eller öka under budgetåret 1987 /88. 

Marknadsdomstolen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslag budgetåret 1987 /88 2 504 000 kr. Förslaget följer det 

treåriga förslag som fastlades inför budgetåret 1986/87, vari domstolen 
undantogs från kravet på en real minskning av anslaget för budgetåret 
1987/88. 

2. Domstolen yrkar 55 000 kr. i engångsanvisning för fortsatt utgivning 
av domstolens avgöranden. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
I därav lönekostnader) 

Lokalkost nadcr 
Engangsanvisning 

1986/87 

8 

1972000 
11512000) 

477 000 

2449000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 83000 
(+ fil 000) 
+ 12000 
+ 55000 

+150000 

Prop. 1986/87: HlO 
Bil. 9 
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F öredragandcns överväganden 

Jag godtar marknadsdomstolens förslag om realt oföriindradc utgifter för 
budgetåret 1987/88 enligt den treårsplan som fastlades inför budgetåret 
1986/87. Jag beräknar vidare 55 000 kr. som en engångsanvisning för fort
satt utgivning av domstolens avgöranden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1987/88 anvisa ett för
slagsanslag av 2 599 000 kr. 

C 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

6505 391 
6616000 
6786000 

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer 
honom enligt konkurrenslagen (1982: 729) och förordningen ( 1982: 1048) 
med instruktion för NO. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verk
samheten är uppdelad på rotlar. med inriktning på olika branscher av 
näringslivet. 

Näringsfrihetsombudsmannen 

Under en lång följd av år har antalet ärenden hos NO visat en stigande 

tendens och ärendenas svårighetsgrad har ökat. Denna utveckling har 
blivit särskilt markant genom de nya uppgifter som tillkommit fr. o. m. år 
1983 genom den nya konkurrenslagen. Det sker en medveten förskjutning 
från lättare till principiellt viktigare men därmed också mera komplicerade 
ärenden. Eftersom en treårsram har fastlagts lprop. 1985/86: 100, bil. 9) 
finner NO det inte meningsfullt att ange beräknade resursanspråk. 

NO föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslag budgetåret 1987/886562000 kr. Utgiftsminskningen 

följer det treåriga begränsade huvudförslag som fastlades inför budgetåret 
1986/87 och uppgår för budgetåret 1987 /88 till I % 

Konsekvenserna härav skulle kunna bli att i den mån en anpassning till 

besparingarna inte kan ske genom rationaliseringar. NO kommer att i 
ökande utsträckning avsluta ärenden när det är tveksamt om det från 

allmän synpunkt är motiverat med en fördjupad utredning. Detta kan 
möjligen leda till att antalet anmälningar från enskilda till marknadsdom

stolen ökar. 
2. Ökade lokalkostnader ( + 12 000 kr.). 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Föredragandens öven·äganden 

1986187 

30 

6 Inooo 
(5 692 000) 

489000 

6616000 

Heraknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 158 000 
(+ 1470001 
+ 12000 

+170000 

Jag godtar näringsfrihetsombudsmannens förslag om en planenlig real 
minskning av utgifterna för budgetåret 1987 /88 enligt det treåriga begränsa
de huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Näring~frihetsombudsmanncn för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett förslagsanslag av 6 786 000 kr. 

C 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

37 553 065 
36 542 000 
38019000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet 
för frågor rörande pris- och konkurrensövervakning med uppgift att följa 
utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensför
hållanden inom näringslivet (med undantag av bank- och försäkringsväsen
det). SPK skall utföra sådana utredningar som behövs för att klarlägga 
prisbildning och konkurrensförhållanden inom näringslivet samt för 
tillämpning av konkurrenslagen ( 1982: 729) och lagen ( 1971: I I 2) om avtals
villkor i konsumentförhållanden. Vidare skall SPK belysa hur offentliga 
regleringar påverkar pris- och konkurrensförhållanden samt föra kartell
och marknadsregister. SPK administrerar sådana prisregleringar som kan 
beslutas när allmänna prisregleringslagen ( 1956: 236) är i tillämpning. 

Statens pris· och kartellnämnd 

Huvudförslag budgetåret 1987/88 36177 000 kr. Utgiftsminskningen följer 
det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87 och upp
går för budgetåret 1987/88 till I %. I samband med att nämnden i anlags
framställning för budgetåret 1988/89 redovisar resultalet av den organisa

tionsöversyn som nu genomförs kommer grunderna för arbetets inriktning 
och förslag till prioriteringar att redovisas för regeringen. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

166 

31232000 
(28 138000) 

5310000 

36542000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+I 117000 
(+I 097000) 
+ 360000 

+I 477000 

Jag godtar SPK:s förslag om en planenlig real minskning av utgifterna för 
budgetåret 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som fastlades inför 

budgetåret 1986/87. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1987/88 anvi
sa ett förslagsanslag av 38019 000 kr. 

C 4. Konsumentverket 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

48 582 269 
50001000 
51 161 000 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrå
gor med uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja 
sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. I 
anslutning till detta fullgörs de uppgifter som tillkommer konsumentom
budsmannen enligt marknadsföringslagen (1975: 1418) och lagen 
(1971: ll2) om avtals villkor i konsumentförhållanden. Verket fullgör vi
dare uppgifter. enligt konsument kreditlagen ( 1977: 981) och förordningen 
(1985: 619) om statligt stöd till glesbygd. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne 
är tillika konsumentombudsman (KOi. 

En särskild nämnd, glesbygdsnämnden, med företrädare för bl. a. en

skild och kooperativ handel, centrala myndigheter, länsstyrelser och kom
muner, är knuten till verket som rildgivande organ i frågor som rör distri
bution och varuförsörjning i glesbygd. 

Konsumentverket omorganiserades den I juli 1986. Fr. o. m. budgetåret 
1986/87 har programindelningen avskaffats och verket erhåller medel ge
nom ett förvaltningskostnadsanslag (förslagsanslag). 

Konsumentverket 

Konsumentverkets verksamhet är i hög grad koncentrerad till hushållseko
nomiska frågor och produktsäkerhetsfrågor. En effektiv rättslig kontroll av 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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marknaden behöver upprätthållas. Uppföljningen av riktlinjer och över

enskommelser kommer att intensifieras. I vad mån nya riktlinjer kommer 
att utarbetas blir beroende av i vilken utsträckning företagen vidtar egenåt

gärder. Konsumentverket satsar vidare på att utveckla den lokala konsu

mentpolitiken, att stödja särskilt utsatta grupper av hushåll och att engage

ra fler grupper i konsumentpolitiken. 
Konsumentverket föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 
I. Huvudförslaget för budgetåret 1987/88 48000000 kr. I prop. 

198.5/86: 121 angavs minskningen av anslaget under treårsperioden 

1986/87-1988/89 till 5 %. Nedskärningen budgetåret 1987/88 föreslås ske 

genom minskning av personal- och lokalkostnaderna. Detta kommer inte 

att drabba den operativa verksamheten utan i första hand de interna 

servicefunktionerna. Personalminskningen kräver en fortlöpande allmän 
rationalisering av verksamheten och ökade investeringar på kontorsauto

mation. 
2. Konsumentverket får disponera en rörlig kredit hos riksgäldskontoret 

för den uppdragsfinansierade verksamheten intill ett belopp av 400 000 kr. 
Verket disponerar för närvarande en rörlig kredit intill ett belopp av 

300000 kr. 
3. Konsumentverket får disponera 200 000 kr. under tionde huvudtitelns 

kommitteanslag för arbetet med könsdiskriminerande reklam. 
4. Konsumentverket bedömer att intäkterna kan öka med 420000 kr. 

genom en ökad produktion och försäljning av tidningar, böcker etc. Den 

ökade försäljningen medför att produktionskostnaderna ökar med motsva

rande belopp. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Varuprovningar m. m. på uppdrag 
Summa kostnader 
Avgår intäkter under an5laget 

Summa anslag 

Föredragandens öven·ägandcn 

1986/87 

193 

52 977000 
(34497000) 

4883 000 
1620000 

I 000 
59481000 
9480000 

50001000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+2181000 
(+1186000) 
+I 019000 
-1620000 

+ 1580000 
+ 420000 

+1160000 

Riksdagen har nyligen beslutat om en delvis förändrad inriktning av konsu

mentpolitiken (prop. 1985/86: 121. LU 34, rskr. 292). Denna skall bli tydli

gare inriktad på hushållsekonomiska frågor. Den lokala konsumentpoli
tiska verksamheten skall utvecklas. Särskilt utsatta grupper skall stödjas, 

bl. a. genom utökad budgetrådgivning. Fler grupper i samhället skall enga
geras i konsumentpolitiken. Vidare skall företagen ha ett större ansvar för 

att förbättra konsumenternas förhållanden. I propositionen markeras det 

samband som finns mellan pris-, konkurrens- och konsumentpolitik. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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Utgångspunkten vid anslagsberäkningen är det huvudförslag som lades 
fast i prop. 1986/87: 121, dvs. en minskning av utgifterna med 5 % under en 
treårsperiod. Budgetåret 1986/87 gjordes en real minskning med 2 %·. Jag 
föreslår att anslaget minskas med 1 % budgetåret 1987 /88 och att resteran
de 2 % tas budget{tret 1988/89. 

Jag tillstyrker att en rörlig kredit hos riksgäldskontoret får disponeras 
enligt verkets förslag. Verket bör även tillföras 0,2 milj. kronor från de 

medel som beräknats för forsknings- och utredningsarbete under tionde 
huvudtitelns kommitteanslag. 

För de arbetsuppgifter som verket tillförs med anledning av att före
skriftsansvaret för lagen ( 1971: 1 OB Il om volym och vikt överförs till verket 

från statens provningsanstalt föreslår jag en resursförstärkning av 125 000 

kr. 
Vad gäller försäljningen av publikationer beräknar verket att denna kan 

öka i omfattning. Kostnadseffektcrna av en sådan ökning är emellertid för 
närvarande svåra att bedöma. Jag har därför endast beaktat intäkterna från 
försäljningen och räknat upp dessa med 420 000 kr. 

I promemorian om finansiering av den konsumenttekniska forskningen 
vid Chalmers tekniska högskola (Ds Fi 1986: 26) föreslås att ett samråds

sekretariat knyts till konsumentverket. Jag utgår från att om så blir fallet, 
ekonomiskt utrymme för en del av sekretariatets verksamhet kan skapas 

inom ramen för anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket för budgetåret 1987 /88 anvisa ett för
slagsanslag av 51 161000 kr. 

C 5. Allmänna reklamationsnämnden 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

9237 465 
8824000 

8882000 
Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att pröva tvister mellan 

konsumenter och näringsidkare rörande varor, tjänster och andra nyttighe
ter samt att ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. Nämnden 
skall dessutom på begäran av domstol avge yttranden enligt lagen (1974: 8) 
om rättegången i tvistemål om mindre värden. Vidare skall nämnden stödja 

kommunernas reklamationshantering och därvid bl. a. informera om 
nämndens praxis och ge råd till konsumentvägledare på lokal nivå. 

Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande. 
Till nämnden har knutits ett råd med uppgift att bistå nämnden i viktiga

re frågor om verksamhetens omfattning och inriktning. Rådet skall bestå 

av företrädare för konsumenter, näringsidkare och kommuner. 

Allmänna reklamationsnämnden 

Under budgetåret 1985/86 kom 7 463 anmälningar in till nämnden. Detta är 

i stort sett en oförändrad ärendetillströmning jämfört med föregående 

budgetår. Under budgetåret 1985/86 har 7086 ärenden avgjorts av nämn-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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den varav 4043 vid sammanträde. Arendebalailsen var vid utgången av 

budgetåret 1985/86 2 748 ärenden. Det är en ökning med 377 ärenden 

jämfört med föregående år. 

Allmänna reklamationsnämnden föresitir i sin anslagsframställning bl. a. 

följande. 
I. Huvudförslaget budgetåret 1987 /88 8 469 000 kr. En minskning av 

anslaget. enligt huvudförslaget, kommer att drabba personal- och samman

trädeskostnaderna och medföra förlängda handläggningstider och en ökad 

ärendebalans. Nämnden hemställer därför att huvudförslaget inte tilläm

pas. Nämnden yrkar i stället - med hänvisning till arbetsbelastningen -

att anslaget uppjusteras med 300000 kr .. med vilket belopp anslaget mins

kades budgetåret 1986/87. 

2. Nämnden yrkar medel för att utvidga verksamhetsområdet till att 

omfatta snickeritjänster ( + 90 000 kr.). för besiktningar m. m. ( + 180000 

kr.). 

3. Nämnden förutsätter att särskilda medel tillförs nämnden för det 

nyskapade rådet. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 38 

Anslag 
Förvaltningskostnader 7738000 + 240000 

(därav lönekostnader) (6484000) (+221000) 
Lokalkostnader 794000 + 110000 
Engångsanvisning 292000 -292000 

8824000 + 58000 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till den översyn av konsumentpolitiken som nyligen har 

gjorts är jag inte beredd att föreslå några förändringar i verksamhetens 

inriktning. 

Jag föreslår att för nästa budgetår medel för allmänna reklamations

nämnden beräknas med en real minskning av utgifterna med I %. 
Nämnden bör inom ramen för befintliga medel genomföra stickprovsun

dersökningar av i vilken utsträckning nämndens beslut följs. Jag utgår även 

ifrån att en förbättring av det databaserade registreringssystemet kan ge

nomföras inom ramen för befintliga medel. Ekonomiskt utrymme för rå

dets verksamhet bör skapas inom ramen för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 8 882 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 
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D. Vissa centrala myndigheter m. m. 
D 1. Byggnadsstyrelsen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

I 000 
I 000 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om an
skaffning av lokaler för civila statliga myndigheter och förvaltning av 
statliga fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att förvalta de fastigheter som är upptagna 
i styrelsens förmögenhetsredovisning, att anskaffa lokaler för statsmyn
digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsprojekt i den mån dessa 
uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter uppdrag projekte
ra, bygga och inreda byggnader för statens räkning samt att genom utveck
lings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och besparingar i 

fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som 
också är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen är uppdelad på 
sju byråer. nämligen en utrednings by rå, en projekteringsbyrå, en bygg
nadsbyrå, en utrikesbyrå, en fastighetsbyrå, en teknisk byrå samt en 
administrativ byrå. Härtill kommer ett planerings- och budgetsekretariat. 
en inredningssektion, en personaladministrativ enhet samt en internrevi
sionsenhet. Den regionala verksamheten är uppdelad i fem regioner, söd
ra, västra, östra, mellansvenska och norra med regionkontor i resp. Lund, 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Inom regionerna finns även ett 
antal lokalkontor som svarar för fastighetsförvaltning och byggnadsarbe
ten. Regionkontoren i Lund, Stockholm och Uppsala har enheter för 
byggnadsverksamhet i egen regi. Inom byggnadsstyrelsen fanns vid ut
gången av budgetåret 1985/86 sammanlagt ca 2 200 anställda vilket är 20 
fler än vid utgången av budgetåret innan. Av de anställda ingick ca I 590 i 
den regionala organisationen. Av dessa var ca 810 sysselsatta med fastig
hetsdrift och ca 380 med byggnadsverksamhet i egen regi. Ökningen av 
antalet anställda sammanhänger friimst med en utbyggnad av fastighets

driften. 
Omfattningen av byggnadsstyrelsens administration fastställs av rege

ringen. I statsbudgeten förs endast upp ett formellt anslag av I 000 kr. 

Byggnadsstyrelsen redovisar sin verksamhet uppdelad på huvudpro
grammen: Lokalhållning, Fastighetsförvaltning. Anskaffning, Egen regi, 
Inredning samt Övrig verksamhet - samt stödprogrammen Administration 

och ekonomi. Teknik samt Gemensamma funktioner. Kostnaderna för 
byggnadsstyrelsens verksamhet har indelats i direkta kostnader och indi
rekta kostnader. Med indirekta kostnader avses de administrationskost
nader som slutligt fördelas på de nämnda huvudprogrammen. 

Kostnaderna finansieras på följande sätt: Lokalhållning från hyresin
täkter, Fastighetsförvaltning från hyresintäktcr, uppdragsintäkter. anslag 
för energibesparande åtgärder, parkeringsintäkter m. m .. Anskaffning från 
anslag till byggnadsverksamhet, uppdragsintäkter m. m .. inredning från 
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inredningsanslag och uppdragsintäkter. Övrig verksamhet med uppdrags- Prop. 1986/87: 100 

intäkter m. m. Bil. 9 

B yggnadsstyrclsen 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokalan
skaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhetsgrenar för 
vilka byggnadsstyrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att 
uppgifterna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. Ett minskat ekonomiskt utrymme för den offentliga 
sektorn med en minskning av den statliga verksamheten får konsekvenser 
för både anskaffning och förvaltning av statliga fastigheter och lokaler. För 
byggverksamheten har ett minskat ekonomiskt utrymme lett till en minsk
ning av nybyggnadsverksamheten och ett ökat behov av ombyggnader för 

att effektivisera utnyttjandet av befintliga lokaler. Det minskade ekono
miska utrymmet kräver vidare att standard- och normfrågor ses över i 
kostnadsbesparande syfte. Inom befintligt fastighetsbestånd måste åtgär
der vidtas genom omdisponeringar och upprustningsåtgärder för att undvi
ka hyresförluster m. m. genom tomma lokaler. Balans måste råda mellan 
statsmakternas krav på god lokalekonomi och brukarnas krav på funktio
nella lokaler, god arbetsmiljö och drift- och undcrhållsservice. En effektiv 
lokalhållning totalt sett skall vara vägledande. Förändringar av lokalför
sörjningsförutsättningar som följer av utvecklingen hos brukarmyndighe
terna måste följas med stor uppmärksamhet. Detta gäller för den närmaste 
planeringsperioden, speciellt utvecklingen inom högskolan, det statliga 

exekutionsväsendet. skatteförvaltningen och länsförvaltningen. Bygg
nadsstyrelsen måste ha en väl utvecklad kunskap inom de sektorer verket 
arbetar och vara beredd att snabbt hjälpa till med de lokalanpassningar 
som följer av myndigheternas verksamhetsförändingar. Regeringens direk
tiv rörande åtgärder för lokalkostnadsbesparingar understryker detta. 

Byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera och hålla nere 

kostnaderna för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. bl. a. genom ratio
naliseringar, ökad samordning av den statliga fastighetsdriften, energibe
sparande åtgärder och genomförande av ett system för planering av fas
tighetsunderhållet på fem år för yttre arbeten och tre år för övriga åtgärder. 

Byggnadsstyrelsen arbetar fortlöpande med att ändra en rad rutiner i 
syfte att förbättra servicen till brukarna och öka effektiviteten i lokalan
vändningen. Det gäller bättre ömsesidig löpande information, klarare an
svarsfördelning, snabbare besked och åtgärder i den dagliga verksamhe
ten. större planmässighet och mera brukarinflytande i planeringen av fas
tighetsunderhållet m. m. En allt större del av besluten tas på det lokala 
planet vilket medför en snabbare hantering av de olika ärendena. Bygg
nadsstyrelsen decentraliserar successivt arbetsuppgifter till de regionala 
och lokala enheterna. 

Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens expertorgan för bl. a. lokalför
sörjning för civila statliga myndigheter. Inom verket finns kunskap om 
lokalfrågor för i stort sett hela den civila statsförvaltningen. Byggnadsty
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mångsidigt utvecklad kompetens beträffande produktion och förvaltning 
av statliga lokaler samt omfattande erfarenhet av hyresavtal och andra 
hyresfr[1gor. Ansvar för fastighetsförvaltning och anskaffning av lokaler 
för statlig verksamhet har under senare år i ökad utsträckning lagts på 
verket. Enligt byggnadsstyrelsens uppfattning bör denna utveckling fort
sätta i syfte att tillvarata verkets kunskaper och erfarenheter inom verk

samhetsområdet. Det är också angeläget att inte splittra sakkunskap och 

expertis på för många håll inom den statliga sektorn och närliggande 

områden. Myndigheter och andra lokalbrukare skall uppmärksammas på 
byggnadsstyrelsens kunskaper och erfarenheter inom lokalförsörjningsom
rådet. 

Byggnadsstyrelsen tillämpar. vid beräkning av verkets administrations

kostnader. det huvudförslag som fastställdes inför budgetåret 1986/87 vil
ket för budgetåret 1987/88 innebär en real minskning av utgifterna med 

2 %. För nästa budgetår beräknas fiJrmltninRskostnaderna, exkl. lokal
kostnader. till 194 238 000 kr.. varav för löner 141 346 000 kr. Lokalkost

nader beräknas till 31 956 000 kr. Sammanlagt beräknas administrations

kostnaderna uppgå till 226 194 000 kr. I den följande redovisningen ingår 
dessa kostnader i resp. verksamhetsområde i enlighet med följande tabell. 
Utöver administrationskostnaderna beräknas en nettoförbrukning under 
nästa budgetår av 9000000 kr. för utredningar rörande byggnadsprojekt 
m.m. 

Verksamhetsområde Av byggnadsstyrelsen beräknat för 

1986/87 1987/88 

I. Lokalhållning 29 300000 28900000 
2. Fastighetsförvaltning 86500000 84300000 
3. Anskaffning 97 300000 96800000 
4. Inredning 
5. Övrig verksamhet 

I I 300000 11500000 
4600000 4 500000 

229000000 226000000 

I. Lok a 1hå11 ni n g omfattar lokalförsörjningsplanering, behovspröv
ning samt inhyrning av lokaler. Den statsfinansiella åtstramningen under 
senare år har medfört ett mer intensivt planeringsarbete med syfte att 

effektivisera lokalutnyttjandet. 
Den lokalstandard som tillämpas idag bör enligt byggnadsstyrelsen yt

terligare diskuteras. Standard och kostnader måste vägas mot övriga kost

nader för verksamheterna. I första hand måste grundläggande arbetsmil

jökrav tillgodoses. Lokalbrukarna måste vara beredda att tillsammans med 

verket pröva lokallösningar som innebär ett ökat hänsynstagande till be

gränsningarna i befintliga lokaler och knapphet på medel för större änd

ringsarbeten. I övrigt måste syftet vara att de totala kostnaderna för 

lokalbrukarnas verksamhet blir så låga som möjligt. 

Den av byggnadsstyrelsen förvaltade lokalarean uppgick vid utgången 

av budgetåret 1985/86 till knappt 9 miljoner m:!, varav ca 5,9 miljoner m2 

utgjordes av statsägda lokaler. Detta innebär en minskning under budget
året med ca 120 000 m2 . Andelen statsägda lokaler har ökat med ca 40 000 
m:! medan inhyrda lokaler minskat med ca 160 000 m:!. 
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Som en följd av riksdagens beslut (prop. 1984/85: 81. JuU 18, rskr 164) 
om polisens arbetsformer på regional och lokal .riivå har de lokala polis

myndigheterna övertagit lokalansvaret för vissa mindre arbetsgrupper od1 

posteringar. Överföring av berörda hyreskontrakt avseeende lokaler om ca 

25 000 m2 har skett under våren 1986. 
Byggnadsstyrelsen föreslår i samråd med domstolsverket att byggnads

styrelsens lokalhållningsansvar för de lokaler som disponeras av de all

männa advokatbyråerna - f. n. 37 kontor om tillsammans 8 400 m2 lokal

area - fr. o. m. den I juli 1987 ersätts med ett samrådsförfarande mellan de 

allmänna advokatbyråerna och byggnadsstyrelsen vid nyetableringar och 

byte av lokaler avsedda för de allmänna advokatbyråerna. Detta kan enligt 

verken ske mot bakgrund av att advokatbyråerna har särskild kompetens i 

bl. a. hyresfrågor och att lokalhållningen för byråerna hittills har haft ringa 

eller inget samband med byggnadsstyrelsens övriga lokalförsörjningsplan

ering. 
Enligt regeringens direktiv för myndigheternas anslagsframställningar 

för budgetåret 1987 /88 skall civila statliga myndigheter redovisa i vilken 

omfattning och vid vilka tidpunkter som begränsningar i lokalinnehavet 

beräknas kunna genomföras under de närmaste följande tre budgetåren. 

Redovisningarna skall utföras i samråd med byggnadsstyrelsen. Ett flertal 

myndigheter har föreslagit lokalbesparingar som enligt verkets bedömning 

bör leda till reducering av lokalkostnaderna under budgetåret 1987/88. Av 

det redovisade materialet framgår att den disponerade lokalarean kan 

minskas med ca 18 300 m2
• För att åstadkomma reella lokalbesparingar 

kommer byggnadsstyrelsen att samråda med berörda myndigheter och 

utreda hur de lokaler som lämnas skall kunna användas för annan verk

samhet. 

Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet lokal

hållning beräknas för budgetåret 1987/88 till ca 29 milj. kr. 

2. Fastighet s för va It ni n g omfattar ekonomisk och teknisk förvalt

ning av fastigheter. Den ekonomiska fastighetsförvaltningen avser uthyr

ning av lokaler samt ekonomiska och juridiska frågor som sammanhänger 
med fastighetsiigande. Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar fas
tighetsdrift, fastighetsunderhåll och ombyggnader samt energibesparande 

åtgärder. Förvaltningens primära ändamål är att tillgodose de statliga 
myndigheternas behov av ändamålsenliga lokaler och en god arbetsmiljö. 
Den skall bedrivas så att fastigheternas värde och tekniska funktion vid

makthålls. Den skall vidare ge ett godtagbart ekonomiskt resul~at vid en 
marknadsanpassad hyressättning. 
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Resultatbudget för fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrelsen. 

1986/87 Av byggnadssty-
relsen beräknad 
ändring 1987/88 

Intäkter 
Hyror från statsmyndigheter 5 324600000 +331600000 
Hyror från enskilda 219800000 + 10200000 
Diverse intäkter 49600000 - 30000000 

Summa intäkter 5594000000 +311800000 

Koslnader 
Teknisk fastighetsförvaltning i 

statsägda lokaler 1269400000 +153600000 
Hyror m. m. för inhyrda lokaler I 887 500000 + 75000000 
Administrationskostnader \204000001 - 2700000 
Kapitalkostnader 
a) avskrivningar 278000000 + 21 000000 
b) ränta på kapitalet 1431000000 - 60000000 

Summa kostnader 4986300000 +186900000 

Resultat efter avskrivningar. linan-
siella intäkter och kostnader 607700000 + 124900000 

Extraordinära intäkter/kostn. 40000000 - 25000000 
Resultat före avsättningar och skatt 647700000 + 99900000 
Kommunalskatt -1000000 0 

Årets resultat 646700000 + 99900000 

1 lnkl. administrationskostnader för lokalhållningen och övrig verksamhet 33 900 000 
kr. 

Det i förhållande till budgetåret 1986/87 förbättrade beräknade resultatet 
för budgetåret 1987/88 beror till större delen på ökade hyresintäkter och på 
att statens avkastningsränta bedöms gå ned från 12 % budgetåret 1986/87 
till 11 % budgetåret 1987/88. 

Om de intäkter och kostnader som inte direkt är knutna till statsägda 
fastigheter, viss del av administrationskostnaderna m. m., räknas bort 
samt drift- och underhållskostnaderna reduceras med de delar som faller 
på de s. k. slottsfastigheterna förbättras resultatet före extraordinära intäk
tc.r/kostnader, avsättningar och skatt till ca 800 Mkr. Detta överskott 
uppgår till ca 20% av hyresinktäktcrna. Beroende på de skillnader som 
föreligger mellan byggnadsstyrelsen och andra fastighetsägare vad gäller 
bl. a. skatteregler och finansiering är det svårt att jämföra lönsamheten. De 
översiktliga jämförelser som trots detta görs tyder dock på att lönsamheten 
av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning är fullt godtagbar. 

Överskottet för fastighetsförvaltningen för budgetåret 1985/86 uppgick 
enligt bokslutet till ca 560 milj. kr. varav 535 milj. kr. avser inrikes 
fastighetsförvaltning. 

En del av detta överskott, 22 milj. kr., har uppkommit genom realisa
tionsvinster vid fastighctsförsäljning varav 20 milj. kr. avser försäljning av 
inrikes fastigheter. Byggnadsstyrelsen föreslår att realisationsvinsten för 
1985/86 får använda!'. för fastighets'Jnderhåll, byggproduktion eller fastig
hetsköp. 

Under utgifterna för fastighetsförvaltningen för budgetåret 1987/88 har 
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byggnadsstyrelsen beräknat sammanlagt ca 1420 milj. kr. för teknisk fas

tighetsförvaltning i statsägda lokaler. Av beloppet avser ca 870 milj. kr. 

fastighetsdrift. vilket innebär en ökning om ca 40 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. För fastighetsunderhåll samt ombyggnad och ener

gibesparande åtg~irder beräknar byggnadsstyrelsen sammanlagt ca 550 

milj. kr., varav 20 milj. kr. avser slottsbyggnader m. m. och 23 milj. kr. 

uuikes fastigheter. Detta innebär en ökning för den inrikes fastighetsför

valtningen med ca 120 milj. kr. varav för slottsbyggnader 10 milj. kr. För 

utrikes fastigheter ökar underhållskostnaderna med I milj. kr. Av kostna

derna för inrikes fastighetsunderhåll är 75 milj. kr. kostnader för sådana 

underhållsåtgärder som tidigare utförts i samband med större om- och 

tillbyggnader och som då bekostats med investeringsmedel. Byggnadssty

rdsens administrationskostnader för programmet beräknas till ca 84 milj. 

kr.. dvs. en minskning med ca 2 milj. kr. Förräntningen av det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapitalet och avskrivningarna beräknas minska 

med ca 60 milj. kr. resp. öka med ca 20 milj. kr. Överskottet av fastighets

förvaltningen beräknas till ca 750 milj. kr. vilket är en ökning med ca 90 

milj. kr. i förhållande till 1986/87. 
Hyggnadsstyrelsen har konstaterat att kostnaderna för fastighetsdrift har 

ökat snabbare än konsumentprisidex. Någon officiell index för fastighets

drift finns inte. Verket har därför skapat egna index för mediakostnader 

och totala fastighetsdriftskostnader baserade på uppgifter från statistiska 

centralbyrån avseende kostnadsutvecklingen för eldningsolja. värme- och 

hush[1llsel resp. faktorprisindex för byggnadskostnader. Tillämpningen av 

index visar att utvecklingen av verkets totala driftskostnader i fasta priser 

understiger konsumentprisindex. Driftkostnaderna i fasta priser i 1978 års 

prisnivå har minskat med i genomsnitt 3 9·~, per år. Energisparåtgärder i det 

förvaltade fastighetsbeståndet har främst bidragit till denna utveckling. De 

mest lönsamma energisparåtgärderna har nu utförts. Byggnadsstyrelsen 

har trots detta satt ett besparingsmål om 2 % per år för verkets totala 

driftkostnader för den närmaste femårsperioden. 

3. Anskaffning omfattar delprogrammen Byggproduktion och Köp 

och försäljning av fastigheter. Delprogrammet Byggproduktion omfattar 

projektering och byggande. För projekteringen anlitas utomstående kon

sulter. Projektledning utförs av projekteringsbyrån och vid regionkon

toren. De senare svarar även för byggledning, kontroll och besiktning. För 

utförandet anlitas entreprenörer eller egenregicnheterna i Stockholm. 

Uppsala och Lund. 

För att skapa ett hiittre underlag för statsmakternas beslut om investe

ringsnivån och för att ocksa tillvarata möjligheterna att genom god fram

förhiillning effektivisera det egna arbetet har byggnadsstyrelscn i likhet 

med tidigare år angelägenhetsgradera! planerade byggprojekt. Med hänsyn 

till bl. a. investeringsbehoven inom högskolan och kultursektorn samt kra

ven på att ta i anspråk friställda lokaler inom nedlagda regementen har 

verket beräknat investeringsnivån för budgetåret 1987/88 till ca 700 milj. 

kr. avseende verkets lokalhållningsansvar. För planeringsperioden beräk

nas dock byggnadsstyrelsen att medelsbehovet i genomsnitt uppgår till ca 

550 milj. kr. per budgetår i prisläget den I januari 1986. vilket sedan hänsyn 

4 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga <) 
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tagits till att underhållsarbeten i samband med om- och tillbyggnader 
numera belastar driftstaten, överensstämmer med de av regeringen i prop. 
1983/84: 100 bil 9. sid 81 lämnade planeringsdirektiven. Till detta skall. vad 
avser budgetåret 1987/88, läggas investeringar om ca 1 000 milj. kr. för 
affärsverken m. fl. inom byggnadsstyrelsens uppdragsområde. Samman
lagt räknar verket alltså med en investeringsnivå av storleken 1 700 milj. 

kr. för budgetåret 1987 /88 vilket jämfört med innevarande budgetår inne
bär en ca 50 milj. kr. högre nivå, allt i prisläge den I januari 1986. 
Byggnadsstyrelsen redovisar att byggnadsprojekt med en beräknad inves
teringskostnad budgetåret 1987/88 av ca 210 miij. kr. därutöver kan påbör
jas. 

För fastighctsköp uppgick förbrukningen på de olika berörda anslagen 

under budgetåret 1985/86 till ca 30 milj. kr. För budgetåren 1986/87 och 

1987/88 beräknar styrelsen medel5förbrukningen till 80 resp. 105 milj. kr. 
Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas 

för budgetåret 1987/88 preliminärt till ca 97 milj. kr. Eftersom verksamhe

ten är beroende av investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetåret 
1987/88 slutgiltigt bedömas först mot slutet av innevarande budgetår. 

4. Byggverksamheten i egen regi har en produktionsvolym av ca 250 
milj. kr. per budgetår vilket är 15 % av verkets totala byggvolym. Både ny

och ombyggnadsarbeten inom styrelsens byggproduktion och arbeten 
inom förvaltningsprogrammet utförs i egen regi. Under senare år har 

verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot underhålls- och ombygg

nadsverksamhet och ombyggnad av byggnadsminnesmärken där det kan 
vara svårt att upphandla arbeten till fast pris. Genom egenregiverksamhe

ten får byggnadsstyrelsen insyn i byggbranschen och detaljkunskap om 

kostnader och produktionsteknik. Erfarenhetsåterföringen från verksam

heten stärker styrelsens kompetens som beställare och byggherre. 
5. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

lokaler inom utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområ
den och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket bl. a. 
fått ansvaret för planering och anskaffning av inredning för lokalerna för 
regeringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt, där lokal
brukarna uppdrar åt styrelsen att planera och upphandla inredning och 
ställer erforderliga medel till styrelsens förfogande. Utomlands svarar 

byggnadsstyrelsen för projektering, förvaltning och anskaffning av inred

ning för utrikesrepresentationens kanslilokaler, chefsbostädernas repre

sentationsdelar samt vissa andra bostäder m. m. Kostnaderna för inred

ningsverksamheten beräknas till ca 110 milj. kr. innevarande budgetår och 

ca 135 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 
Administrationskostnaderna beräknas till ca 11 milj. kr. budgetåren 

1986/87 resp. 1987/88. 
6. Övrig verksamhet omfattar effektivisering och rationalisering 

inom städningsområdet samt övrig uppdragsverksamhet som rådgivning i 

transportfrågor. rådgivning och samråd i hyresfrågor m. m. 

Byggnadsstyrelsen svarar för central planering. rationalisering, effek

tivisering och utveckling av stiidrerksamhetcn inom den statliga sektorn. I 

uppgiften ingår också att svara för central inköpssamordning inom områ

det. 
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Arbetet med utvidgning av befintliga lokalvårdsorganisationer och eta
blering av nya har i stort sett slutförts. Intresset från myndigheternas sida 

är svagt främst på grund av osäkerheten kring vad det ökade personalans

varet kan få för följder samt avsak.naden av incitament. Bl. a. detta har på 
senare tid inneburif att några myndigheter önskat frånträda huvudmanna

skapet. Ett ökat kostnadstryck har bidragtit till detta. särskilt i storstä

derna. 
Verkets egna verksamhet inriktas mot den arbetande konsultrollen med 

mera betoning på ekonomi och organisation än för närvarande. Verket 
räknar därvid med att vissa tjiinsler skall intäktsfinansieras. 

Byggnadsstyrelsen bedriver också försök med extern konsultverksam
het med internationell inriktning. Verksamheten har pågått sedan våren 

1984 och skall utvärderas efter en treårsperiod. 

Till Stöd programmen räknas ekonomi och administration, teknik 

och gemensamma funktioner. De gemensamma funktionerna är utveck

lingsarbete. kalkylering, upphandling och besiktning. samt den gemensam

ma kontorsdriften och reprocentralen för myndigheterna inom k v. Garni

sonen. 
De sammanlagda kostnaderna för förvaltningskontoret Garnisonen be

räknas uppgå till ca 31 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Verksamheten 

finansieras genom ett kontorsdriftpålägg som debiteras lokalbrukarna 

förhållande till disponerad area och utförda reprotjänster. 

Föredragandens överväganden 

Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens expertorgan för bl. a. lokalför
sörjning för civila statliga myndigheter. Ansvaret för fastighetsförvaltning 
och anskaffning av lokaler för statlig verksamhet har under senare år i 

ökad utsträckning lagts på verket. Chefen för justitiedepartementet har 
tidigare denna dag föreslagit att lokalhållningsansvaret för kriminalvårds
styrelsen överförs till byggnadsstyrelsen successivt under budgetåret 
1987/88. Det är angeläget att lokalfrågorna får en likformig prövning och att 
byggnadsinvesteringarna prioriteras från en gemensam utgångspunkt. Jag 
kommer därför att senare, i samband med min redovisning av tullverkets 
verksamhet, föreslå att byggnadsstyrclsen i samarbete med tullverket suc
cessivt övenar hela lokalhållningsansvaret även för tullverkets lokaler från 
och med budgetåret 1987/88. 

Jag har mot bakgrund av de redovisade skälen hä1för inget att invända 
mot byggnadsstyrelsens och domstolsvcrkets förslag att lokalansvaret för 

de allmänna advokatbyråerna ersätts med ett samrådsförfarande mellan 
advokatbyråerna och byggnadsstyrelsen. 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förse myndigheterna med ända
målsenliga lokaler. Arbetet med att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet 

och att förbättra lokalekonomin pågår fortlöpande. Byggnadsstyrelsen ser 
av denna anledning över standard- och normfrågor omfattande bl. a. storle
ken på olika rumstyper. möjligheten till större samutnyttjande av lokaler 

samt utveckling av effektivare planlösningar. Verket är vidare mer restrik
tivt i sin prövning av verksamhctskrav och ökar insatserna för att undvika 
outhyrda övcrstora lokaler. 
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Det är viktigt att motivation skapas för såväl enskilda lokalbrukare som 
lokalhållaren byggnadsstyrelsen att få till stfmd ett mera rationellt lokalut
nyttjande. Lokalbrukarna måste också vara beredda att i större omfattning 
än tidigare pröva lokallösningar som tar hänsyn till begränsningar i helint
liga lokaler och minskat ekonomiskt utrymme för ändringsarbeten. En 
förutsättning för att detta arbete skall ge resultat är att myndigheterna 
känner ett ökat ans\'ar för sina lokalkostnader och striivar efter en optimal 
fördelning mellan lokaler och andra resurser. 

Den försöksverksamhet med anledning av införande av ramanslag som 
jag tidigare redogjort för i finansplanen under Särskilda frågor (bilaga I) 
och som bl. a. innebär ökad utbytbarhet mellan lokalkostnader och andra 

resursslag kan enligt min uppfattning bidra till en sådan utveckling. Försla
get har sitt ursprung i den arbctsgrnpp som tillsattes under våren 1986 med 
uppgift att se över lokalkostnaderna i myndigheternas budget och hyres
sättning i lokaler för staliga myndigheter. Gruppen avlämnade den 31 
oktober 1986 rapporten Statliga lokalkostnader (Ds Fi 1986: 28). 

Delar av rapporten har tidigare berörts av chefen för civildepartementet 
i anförandet under Gemensamma frågor tbilaga 2) om riktlinjer för den 
framtida statliga lokalförsörjningen. 

Av rapporten framgår vidare att en kombination av en central administ
rativ styrning och en decentraliserad incitamentsstyrning från lokalbru
karna är vad som fordras för god effektivitet inom den statliga lokalhåll
ningen även i fortsättningen. 

För att stärka de lokalbrukande myndigheternas möjlighet att frånträda 
lokaler föreslår arbetsgruppen att myndigheten efter anmälan till bygg
nadsstyrelsen skall kunna lämna lokalen efter det att föreskriven uppsäg

ningstid gått ut. Om byggnadsstyrelsen av något skäl inte kan bifalla en 
sådan framställning skall ärendet skyndsamt underställas regeringens 
prövning. 

Arbetsgruppen har utifrån sitt perspektiv. nämligen att främja utveckling 
av högre effektivitet. bättre service och lägre kostnader i fastighetsförvalt
ningen, kommit att något beröra frågor som hänger samman med bygg
nadsstyrelsens olika roller i förhållande till myndigheterna. Byggnadssty
relsen verkar som stabsorgan åt regeringen och utövar myndighetsupp
gifter i förhållande till lokalbrukande statliga myndigheter. Häri ingår bl. a. 
normering av lokalstandard, utformning av lokalprogram samt ställningsta
gande i enskilda lokalärenden. I service- och affärsrollen ingår att förvalta 
lokalbeståndet, göra inhyrningar, anskaffa och avveckla lokaler i strävan 
att på gynnsamma ekonomiska villkor tillgodose myndigheternas behov av 

ändamålsenliga lokaler. Villkoren för myndighetsrollen resp. för service
och affärsverksamheten är olika. Enligt arbetsgruppens mening bör det 

övervägas att inleda en administrativ och organisatorisk utveckling som 

utgår frän förutsättningarna för de två rollerna. 
Jag delar arbetsgruppens synpunkter i dessa frågor och förordar att 

byggnadsstyrelsen i nästa års anslagsframställning redovisar förslag till hur 

en förändring skall genomföras. 
Beträffande hyressättningen i statliga lokaler delar jag arbetsgruppens 

uppfattning att det är nödvändigt att interndebiteringssystemet för statliga 
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lokaler hygger på marknadspriser för motsvarande lokaler. Detta är en 

föruts;irtning för.att en delegering av resursbeslut skall kunna ske utan att 
detta leder till ineffektivitet. 

Ett flertal utredningar har de senaste iiren hehandlat frågan om samord

ning av den statliga fastighetsförvaltningen och byggverksamheten. Allt 

talar för att en ökad samordning av den verksamhet som nu bedrivs av 
främst byggnadsstyrelsen, fonifikationsförvaltningen (fonf) och affärs

verken skulle medföra minskade kostnader för staten. Jag kommer därför 
att senare föreslå regeringen att en särskild utredare tillkallas med uppgift 

att i samråd med hl. a. byggnadsstyrclsen och FortF ta fram ett förslag om 

ökad samordning av den verksamhet som bedrivs av dessa båda myndighe

ter. Aven möjligheterna till samverkan med affärsverk, övriga lokalförval

tande myndigheter och andra lokalförvaltare skall förbättras. Olika alter

nativ skall utredas. Ett av dessa alternativ skall innebära en förstärkt 

regional organisation fördelad på ett tiotal regioner. med en i huvudsak 

oförändrad omfattning av verksamheten i Eskilstuna och en begränsad 
omfattning av verksamheten i Stockholm. Förslaget bör vara utformat så 

att ett genomförande är möjligt från den I juli 1988. 
Byggnadsstyrclsen fortsätter arbetet med att effektivisera fastighetsdrif

ten och fastighetsunderhållet genom ökad samordning. utveckling av sy

stem för ökad planmässighet vad gäller fastighetsunderhåll m. m. för att 

begränsa kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Byggnadsstyrelsen har 

som ett led i detta arbete föreslagit ett besparingsmål för den närmaste 

femårsperioden om 2 % per år vad avser verkets totala driftkostnader. 
Driftkostnaderna för statens fastigheter är betydande och jag anser det 

angeläget att förslaget genomförs. Byggnadsstyrelsen har i enlighet med 

vad jag framförde i budgetpropositionen för budgetåret 1986/87 redovisat 
konsekvenserna av att underhållsåtgärder som utförs i samband med stör
re om- och tillbyggnader bestrids med underhållsmedel i stället för som 
hittills med investeringsmedel. Ingenting har framkommit som talar mot en 

sådan ordning. Förändringen är ur statsfinansiell synpunkt neutral. Jag 
föreslår därför att den genomförs och har vid min beräkning av underhålls
medel tagit hänsyn härtill. 

I det föregående redovisas den av byggnadsstyrelsen beräknade omslut
ningen inom de olika verksamhetsområdena under innevarande och nästa 
budgetår. Inom verksamhetsområdet Fastighetsförvaltning beräknar jag 
sammanlagt I 384 milj. kr. för drift. reparations-, och underhållskostnader 
samt energibesparande åtgärder m. m. Av detta belopp har jag beräknat 
kostnaderna för inrikes fastighetsdrift till 845 milj. kr. varav för löner, 

tjänster m. m. exklusive förbrukningar ca 375 milj. kr. För fastighetsunder

håll samt ombyggnad och komplettering inkl. energibesparande åtgärder 
har jag beräknat 486 milj. kr. Byggnadsstyrelsen skall i nästa års anslags
framställning redovisa hur stor del av underhållskostnaderna som utnytt
jats för energibesparande åtgärder. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

53 



Kostnader for fastig
hetsunderhåll samt 
ombyggnad och komplet
kring 

därav 
a) slottsbyggnader m. m. 
h) utrikes fastigheter 

1986/87 

427 200000 

( 10000000) 
(22200000) 

Beräknad ändring 1987/88 

Byggnads
styrelscn 

Före
draganden 

+ 120800000 +81800000 

(+ 10000000) (+!0000000) 
( + 800 000) \ + 800 000) 

Byggnadsstyrelsen får efter regeringens beslut ta i anspråk realisations
vinster som uppkommer vid försäljning av fastigheter för underhåll och 
ombyggnad. Realisationsvinsten för budgetåret 1985/86 var ca. 22 milj. kr. 
Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om hur medlen 
skall disponeras. 

Byggnadsstyrelsen har, med hänvisning till de avskrivningsregler som 
gäller för byggnader och mark som används för försvarsändamål hemställt 
att få engångsnedskriva stats kapitalet med I 328 662 kr. avseende mark och 
förrådsbyggnader för civilförsvaret, FOA m. m. Jag har inget att erinra mot 
byggnadsstyrelsens förslag. 

Jag godtar byggnadsstyrelsens förslag om en planenlig real minskning av 
utgifterna för administrationen om 2 % för budgetåret 1987 /88 enligt det 
treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87. Jag beräknar 
kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration till ca 226 milj. kr. för 
nästa budgetår enligt följande sammanställning. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

1986/87 

199866000 
30083000 

229949000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-5 366000 
+1873000 

-3493000 

Jag vill erinra om att omfattningen av bl. a. byggnadsinvesteringarna och 
av reparations- och underhållsåtgärder och därmed verksamheten inom 
byggnadsstyrelsen kan komma att förändras i förhållande till budgetförsla
get med anledning av verkets ökade lokalhållningsansvar och de konjunk

tur- och arbetsmarknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. 
Kostnaderna för byggnadsstyrclsens administration och övriga drift

kostnader bestrids, inom ramen för de ekonomiska restriktioner som rege

ringen beslutar, slutligt från hyresinkomster samt de anslag m. m. som står 
till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter och lokaler 
och för inredning samt av inkomster från uppdrags verksamhet. I statsbud
geten tas endast upp ett formellt belopp av I 000 kr. under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om eng{mgsnedskrivning av 

statskapitalet i enlighet med vad jag redovisat i det föregående, 
2. till Byggnadsstyre/scn för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 
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D 2. Inköp av fastigheter m. m. 

1985/86 Utgift 
I 986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

29097754 
10000000 
20000000 

Behållning 93 596533 

Anslaget används för fastighctsförvärv efter beslut av regeringen i varje 
särskilt fall. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att - om 
kostnaden i det enskilda fallet inte överstiger 2 000 000 kr. - själv besluta i 
frågor som gäller bl. a. fastighetsregleringar och kompletteringsköp. 

Regeringen har riksdagens bemyndigande att för angelägna fastighets
förvärv förskottsvis ta i anspråk tillgängliga medel från sådana reserva
tionsans!ag som står till byggnadsstyrelscns förfogande och i efterhand 
begära medel för förvärven hos riksdagen. 

Byggnadsstyrelsen 

Under budgetåret 1985186 har utbetalats ca 29 milj. kr. för fastighetsför
värv. För innevarande budgetår beräknar byggnadsstyrelsen mcdelsför
brukningen för aktuella förvärv under detta anslag till ca 75 milj. kr. 

Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om mark
och fastighetsförvärv för statlig förvaltning. Verksamhetsplanen omfattar 
bl. a. förvärv för central och regional förvaltning såväl i Stockholmsområ
det som i landsorten. Verket bör vidare hålla en viss beredskap för mark
förvärv för sådana byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläggas. 

Byggnadsstyrelsen beräknar att ett genomförande av nu aktuella förvärv 
skulle ge ett medclsbehov av ca 75 milj. kr. för nästa budgetår. Därvid har 
vissa medel beräknats för förvärv av sådana fastigheter där styrelsen är 
ensam eller dominerande hyresgäst och där köp är affärsmässigt motiverat 
med hänsyn till kontraktstidens utgång. I beloppen har även beräknats 
medel för inköp av kommunalt ägda polishus. 

Föredragandens överväganden 

Med beaktande av anslagsbehållningcn och med hänsyn till riksdagens 
tidigare lämnade bemyndigande beräknar jag anslagsbehovet för budget
året 1987 /88 till 20 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp två frågor som rör försäljning 
av statens fasta egendom. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att sälja staten tillhörig fast egen
dom med en högsta beloppsgräns om 5 milj. kr. Regeringen föreslog i prop. 
1985: 10 I att bcloppsgr~inscn skulle slopas och ersättas med en redovisning 
i efterhand till riksdagen. Riksdagen avslog regeringens förslag (fiU 1985/ 

86: 22. rskr. 267) och uttalade att värdegränsen inte borde slopas förrän 
frågan om vilka riktlinjer som bör gälla för försäljning av statlig egendom 
klarlagts ytterligare. Därvid skulle inte endast principerna som skall gälla 
vid försäljning av statlig egendom beaktas utan också principerna för om 
och när en försäljning skall ske. Riksdagen gav mot denna bakgrund 
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regeringen i uppdrag att förcslti riktlinjer för försiiljning av staten tillhörig Prop. 1986/87: I 00 
fast egt:ndom. Bil. 9 

Försäijning av statens fasta egendom är huvudsakligen en följd av en 
fortlöpande anpassning av fastighetsbeståndct till ändrade förutsättningar 
för det statliga lokalbehovet. Ett regelverk som tar sikte på alla framtida 
tänkbara situationer om och när försäljning av statens fastigheter är lämp
lig, skulle, för att vara heltäckande. bli mycket omfattande och därigenom 
skapa en krångligare handläggning. Under 1970- och 1980-talen har med de 
hittillsvarande beloppsgränserna endast ett fåtal ärenden behövt understäl
las riksdagen. Jag finner mot denna bakgrund det lämpligast att behålla 
nuvarande ordning och när så är lämpligt justera bemyndigandcgränsen 
med hänsyn till penningvärdets förändring eller till nivån på andra jämför
bara bemyndiganden. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 100. bil. I. FiU 34, rskr. 215) får 
realisationsvinster från fastighetsförsiiljning tas i anspråk för underhålls
och ombyggnadsåtgärder i statens fastighetshestånd. Byggnadsstyrelsen 
föreslår att de nämnda realisationsvinsterna också får användas för inköp 
av fastigheter samt övrig byggproduktion. Jag delar denna uppfattning och 
föreslår att realisationsvinster från försäljning av statens fasta egendom 
efter beslut av regeringen även får användas för inköp av fastigheter och 

övrig byggproduktion. 
Jag hemställer att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att besluta om disposition av realisa
tionsvinster i enlighet med vad jag förordat, 

2. till Inköp avfastiglzeter m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 20 000 000 kr., 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

riktlinjer för försäljning av staten tillhörig fast egendom. 

D 3. Energibesparande åtgärder i statliga byggnader m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

77 397 590 
50000000 
20000000 

Reservation 12602410 

De medel som ställs till byggnadsstyrelsens förfogande under detta 

anslag är avsedda både för de byggnader som förvaltas av verket och för 

det fastighetsbestånd som förvaltas av övriga statliga myndigheter utom 
affärsverken och de statliga bolagen. Byggnadsstyrelsen fungerar som 
förmedlingsorgan för mcdelstilldelningen till de övriga statliga myndighe
terna. Medel anvisas huvudsakligen till ändrings- och ombyggnadsarbeten 
i enbart energibesparande syfte i befintliga byggnader. 

Från och med innevarande budgetår bestrids kostnader för energibespa
rande åtgärder från de fastighetsförvaltande myndigheternas ordinarie an

slag för investeringar och underhåll. 
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om ätgärder för 630 milj. kr. vilket iiven:nsstiin:imer med det heslutsutrym

me som meddelats sedan budgetflret 1973/74. Vid utg[lngen av budgetåret 

1985/86 hade ca 80 miij. kr. iinnu ej utbetalats. Under budgett1ret 1986/87 
beräknar byggnadsstyrelsen medelsförhrukningen till ca 60 milj. kr. och 
för budgetåret 1987 /88 till ca 20 milj. kr. 

Jag beriiknar behovet av medel under detta anslag till följd av tidigare 

gjorda ataganden till 20 milj. kr. Diirmed har medel beviljats motsvarande 

hela det bcslutsutrymme som meddelats. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 
att till Encrgihesparandc åtgiirder i .1·1a1/iga hyggnader m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 20000000 kr. 

D 4. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1985/86 l.Jtgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

783444 162 
791856000 
843 161 000 

Tullverket har till uppgift att debil.era. uppbära och redovisa tull samt 
vissa andra skatter och avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av 

särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i 

övrigt uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrollupp

gifter. som sammanhänger därmed, och vissa andra övervakningsupp
gifter. Verket svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern 

och Mätaren för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja 

m.m. 
Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 

Chef för verket är en generaltulldin:ktör. Till verksledningen hör en över
direktör, ett sekretariat och en organisationsenhet. Verksamheten är för
delad på sex byråer, kanslibyrån, ekonomibyrån. personalbyrån. tariff
byrån. bevaknings- och kontrollbyrån samt kustbevakningsbyrån. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning har fr. o. m. den I juli 1985 
en förändrad indelning. Antalet tullregioner har utökats från fyra till sju. 

Dessa är Norrbottens tullregion. Norra tullregionen. Östra tullregionen, 
Södra tullregionen. Helsingborgs tullregion. Västra tullregionen och Karl
stads tullregion. Chefsmyndigheter för tullregionerna är tulldirektionerna i 
Haparanda, Sundsvall. Stockholm, Malmö. Helsingborg. Göteborg och 
Karlstad. Tullregionerna är för annan verksamhet än kustbevakning inde
lade i sammanlagt 21 tulldistrikt. Ledningsorgan för tulldistrikten är dis

triktstullkammare. Tulldistrikten vid landgränsen är indelade i 6 gränsbe

vakningsområden. För kustbevakningsverksamhet är rikets kuster indela
de i 15 kustbevakningsområden. 
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Generaltullstyrelsen 

Verksamhetsinriktning 

Styrelsen presenterade i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 

förslag till verksamhetsinriktning for de följande tre åren. Förslaget inne
bar en kombination av rationaliseringar, insatser och inkomstförstärkning

ar. Innevarande budgetår är det sista året i denna period. I fjolårets 
anslagsframställning anmälde styrelsen sin avsikt att inför budgetåret 
1987/88 inkomma med ett nytt förslag för en längre tidsperiod. 

Genom regeringens beslut den 10 oktober 1985 har särskilda direktiv 

utfärdats för tullverkets anslagsframställning för budgetåret 1987/88 inför 
perioden 1987/88-1989/90. I direktiven sägs att tullverket skall redovisa en 

resultatanalys av verksamhetens hittillsvarande innehåll, inriktning och 
utfall i förhållande till insatta re~urser. Med denna resultatanalys som 

grund skall alternativa förslag lämnas om den framtida verksamhetens 

inriktning och resursåtgång. Vad avser det sistnämnda skall gälla ett pris

och löneomräknat förvaltningsanslag minskat med 5 % respektive 8 % un
der perioden. 

Styrelsen framhåller att förslaget till verksamhetsinriktning är att betrak
ta som en uppföljning av policydokumentet V ÅR TULL V ÄG. Ett omfat

tande arbete är nedlagt på att dela in verksamheten i områden som är 
begripliga från såväl styr- som policysynpunkt. Dock är styrelsen medve

ten om att man inte i alla avseenden lyckats leva upp till kraven i regering
ens direktiv, dvs. den fullständiga resultatredovisningen. Här lägger tul
lens nuvarande redovisningssystem hinder i vägen. 

Den vcrksamhetsindelning på vilken styrelsens budgetförslag bygger är 
områdena Beskattning och statistik, Kontrollverksamhet, Kustbevakning 

samt Administration och teknisk tjänst. Utgångspunkten för verksamhets
inriktningen inom dessa områden är nu liksom tidigare förhållandet mellan 
kraven på kontroll och serviceinsatser till näringslivet, verkets kontroll
strategi. behovet av befogenheter och sanktioner samt en skärpt gränskon
troll. Två ytterligare områden som styrelsen vill lyfta fram är personalut

bildning samt frågor som rör tullverkets datorisering. 
Enligt styrelsens uppfattning är en effektiv kontrollverksamhet inte all

tid förenlig med näringslivets krav på en serviceanpassad verksamhet. 
Balansen mellan näringslivets önskemål om en snabb och geografiskt väl 

spridd tullklarering och tullverkets krav på kontroll spelar därför en avgö

rande roll i tullverksamheten. Förslag som tidigare framförts av styrelsen 

om bl. a. tullförrättningsavgifter, tulltillägg samt regelförenklingar utgår 

från att kontrollverksamheten inte får eftersättas ytterligare. Utan resurs

tillskott eller en av statsmakterna uttalad ändring av tullverksamhetens 

inriktning måste kontrollverksamheten sättas främst och tullverkets ser
vice till näringslivet kommer därför under sådana omständigheter att mins

ka. 
En viktig del av kontrollstrategin är. menar styrelsen, att skapa ett 

kontrollsystem som ger en tillfred~ställande garanti för att alla varor som 

passerar gränsen blir registrerade av tullmyndigheterna. En strävan finns 

att minska arbetsinsatserna när det gäller kontrollen av tulldeklaratio-
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nerna. Detta till förmån för en fördjupad efterkont.roll i form av bokförings
och n:visionsbesök hos importörer och speditörer, men också för en ut
byggd fysisk kontroll av godset. Principerna för kontrollarbetet bygger på 
styrda urval med prioritering av de områden som statsmakterna har anvi

sat. En skärpt gränskontrol! riktas mot narkotikasmuggling och högbeskat
tade varor samt övervakning av att bestämmelserna till skydd för hälso-, 
miljö- och allmän säkerhet efterlevs. I strategin ingår en väl fungerande 

spanings- och underrättelseverksamhet. 

För att uppnå en mer effektiv kontrollverksamhet krävs, enligt styrel

sens uppfattning, vissa befogenheter och sanktionsmedel. Bland de befo

genheter som styrelsen pekar på är en vidgad förundersökningsrätt och rätt 

att genomföra husrannsakan t. ex. vid misstänkt narkotika- och ekonomisk 

brottslighet. Sanktioner i form av administrativa straffavgifter kan minska 

behovet av andra åtgärder över statsbudgeten. 
En fortsatt datorisering av verksamheten iir. som styrelsen ser det, 

betydelsefull för att arbetet skall kunna effektiviseras. En ökad använd

ning av ADB skapar förutsättningar för personalutveckling samtidigt som 
resurser kan föras över till viktiga kontrollområden. Kontrollarbetet kan 
dessutom i större utsträckning koncentreras till företag, varor och bran
scher där brister och fel ofta förekommer i deklarationerna. 

Behovet av övervakningstjänster till sjöss bedöms av styrelsen bli av 

minst samma omfattning som nu. Gränsövervakning och myndighetsnär
varo i sjöterritoriet kräver ökad uppmärksamhet i fråga om kontroll, säker

hetsanordningar och sjöinformationssystem. En allmän översyn av kustbe
vakningens operativa organisation, behovet att rationalisera och möjlighe

ter till merutnyttjande i samhällets tjänst ter sig angeläget. Detta bör ske i 
samråd med bl. a. sjöfartsverket, länsstyrelser och militära myndigheter. 
Styrelsen avser att ta initiativ till detta när kanslihusets beredning av 
organisationsfrågorna avslutats. 

Budgetförslag 

Budgetåren 1984185-1986187 - har rullens sparmål varit 90 tjänster. Be
räkningen för rationaliseringen var grundad på en personalbas om I 500 

personer. På detta underlag motsvarar 90 tjänster en neddragning med 6 %. 
Styrelsen framhåller att detta sparmål inneburit att all överkapacitet har 
eliminerats och att även icke oväsentliga delar av den initiativinriktade 
kontrollverksamhetcn reducerats. Ett nytt sparmål av denna storleksord
ning skulle enligt styrelsens uppfattning komma att kräva helt andra åtgär
der än vad som tidigare vidtagits. 

Om man i likhet med tidigare skulle utgå från en bas om I 500 personer 
blir sparmålet 75 personer (5 % alternativet) under perioden. Enligt styrel

sens bedömning är det i nuläget inte rimligt att ställa upp ett sparmål som 

ligger så högt som 75 personer. Styrelsen har redovisat ett förslag till hur 
dessa nedskärningar skulle slå. Bland annat måste vissa tullkammare dras 

in eller ombildas till tullstationer och vissa tullstationer göras obemannade 

samt vissa kustposteringar läggas ned. 

Mot denna bakgrund har styrelsen utarbetat ett alternativt förslag till 
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sparmål. Vid beräkning av den bas p<l vilken sparmålet skall bygga har 
styrelsen till de områdt:n som tidigare ansetts prioriterade också fogat 
uppbörden respektive registreringen av varuhandcln. Totalt omfattar be
räkningsunderlagct för sparmålet numera 400 personer. Styrelsen föreslår 
all sparmhlet säll~ till 5 ri;- av 400 man under den kommande treårsperio
den. vilket innebär en neddragning med 20 tjiinstcr. Nedskärningen för 
budgetåret 1987/88 förcslt1s bli 6 tjänster, vilket motsvarar 0,9 milj. kr. 

I likhd med föregående år föreslär styrelsen även vissa resursförstärk
ningar för vissa insatser. Sammanlagt begärs medel för 46 tjänster. 

I föregående års anslagsframsti-illning anmälde styrelsen problem till 
följd av omfattande pensionsavgångar och ett oväntat stort antal avgångar 

av andra skäl bland tullens kammarskrivare. För att möta dessa problem 
föreslogs att intaget till tulltaxerarutbildning tillfälligtvis skulle öka i form 
av dubblerade kurser. För detta ändamål anslog riksdagen ett engångs vis 

belopp om 3.5 milj. kr. Enligt styrelsens uppfattning kommer problemet 
med höga avgångar bland kammarskrivarna att kvarstå. Styrelsen hem

ställer därför all den tillfälliga förstärkningen blir permanent samt att 

beloppet påför~ ytterligare l .4 milj. kr. För budgetåret 1987/88 innebär 

detta ett sammanlagt resurskrav på 4,9 miij. kr. 

I likhet med den tidigare treårsperioden ser styrelsen kampen mot nar
kotikasmuggling som en högprioriterad del av verksamheten. Även EKO
brottsbekämpning kommer i fortsättningen, i likhet med vad som gällt 
under senare år, att vara en prioriterad arbetsuppgift. Utredningar som 

bedrivs inom ovannämnda områden är ofta mycket komplicerade och 
tidskrävande. För att förstärka tullverkets utredningsresurser vad gäller 
bekämpning av narkotikabrott respektive ekonomisk brottslighet begär 

styrelsen 10 tjänster. 
Styrdsen lade i Golårets anslagsframställning fram vissa förslag till re

sursförstärkningar när det gäller kontroll av farligt gods och av internatio
nella transporter. Tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 1982: 821) om trans
port av farligt gods och med stöd av lagen meddelade föreskrifter åligger 

sex olika myndigheter. På tullverket ankommer gränskontroll av vägtran
sport till och från utlandet samt kontroll av fordon och andra lastcnheter 
som inkommer med fartyg. Tullverkets tillsyn i sammanhanget utövas i 
samband med den rutinmässiga klareringen av fordon, containrar och 
andra lastenheter som in- eller utförs över landgränsen eller inkommer 

med fartyg. Några extra resurser för tillsynen har inte tillförts tullverket 
varför verkets insatser när det gäller kontroll av berörd lags efterlevnad i 

praktiken är blygsamma. Enligt styrelsens uppfattning bör kontrollresur

serna på de större infartsorterna inom ramen för nuvarande organisation 

förstärkas med 10 tjänster. 
Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom transportområdet inför

des 1974 en ny tullprocedur med bl. a. ett obligatoriskt dcklarationsförfa

rande och hemtagningssystem. Tulldeklarationsgranskningen är ett viktigt 

led i tulltaxeringskontrollen då granskningen bl. a. ger incitament till fort

satt mer djupgående kontroll och dessutom är erforderlig för den efterföl

jande databehandlingen av deklarationerna för uppbörds- och statistik

ändamål. 
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Enligt styrelsens uppfattning måste tullver~et tillföras ett antal revi

sinnsgruppcr för placering vid de större tullplatserna, nämligen Stock

holm, Göteborg och Malmö. Vaije revisionsgrupp bör bestå av vardera tvf1 

tulltaxeringsutbildade tjiinstemän och på sikt bör Stockholm tillföras fyra 

grupper, Göteborg två och Malmö en, dvs. sammantaget 14 tjänstemän. 

För budgetåret 1987/88 begiirs medel for 6 tjänster för bildandet av tvt1 

grupper i Stockholm och en i Göteborg. 

De s. k. kontrollgruppernas verksamhet syftar till att motverka och 

uppdaga smuggling och andra tullbrott. Den bedrivs genom allmiin tillsyn 

(patrullering), pådrag och stickprovskontroller. Vid vissa färjeorter sak

nas, menar styrelsen, tillräckliga kontrollresurser. I Trelleborg pågår färje

trafiken dygnet runt och för kontroll finns tv?1 grupper om vardera fyra man 

avdelade. I Ystad saknas helt kontrollpersonal. En förstärkning av kon

trollresurserna i Trelleborg och Ystad iir enligt styrelsen motiverad. Någon 

omfördelning av kontrollresurser inom skåneområdet i övrigt är med hän

syn till trafiken på andra platser inom omrf1det inte möjlig. Styrelsen 

föreslår att tullkammaren i Trelleborg förstärks med två kontrollgrupper 

inklusive reserv, dvs. JO man (2X4+2J. Styrelsen yrkar medel för 5 tjäns

kr under budgetåret 1987/88. 
Ersättningsanskaffning av medelstora kustbevakningsfartyg {B-klassenl 

medför ett behov av besättningsförstärkning. De nya fartygen erfordrar 

fyra mans besättning till skillnad från de nuvarande fartygen som vardera 

har tre mans besättning. Styrelsen hemställer därför om en personalför

stärkning om fyra tjänster för 1987/88 för att pt1 två fartyg erhålla dubbla 

besättningar. 
Styrelsen har i tidigare anslagsframställningar redogjort för svårigheten 

att balansera mellan kraven på service och kraven pfi kontroll. Mot bak
grund av de krav som årligen ställs på tullverket från näringslivets sida har 

styrelsen gjort den bedömningen att tullverket för att klara av dessa ökade 

krav behöver ett tillskott av 6 Mkr under treårsperioden. Behovet har 

schablonmässigt fördelats med 2 Mkr per budgetår. 

Inom tullverket pågår fortlöpande arbetet med att effektivisera kontroll
verksamheten främst inom prioriterade områden. Så hart. ex. under första 

halvåret 1986 genomförts en riksomfattande översyn av narkotikahund
tjänsten. Tullverket har i dag tillgång till 29 hundekipage. Ett hundekipage 

består av I hund, 1 hundförare och 1 tjänstebil. I rådande narkotikasitua
tion ser styrelsen det som nödviindigt att tillföra verksamheten ytterligare 

hundekipage. Det omedelbara behovet är beriiknat till 11 ekipage. Styrel
sen föreslår med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget att anskaff

ningen av hundekipage fördelas på de tre kommande budget<'iren 1987/88-

1989/90. Fyra hundekipage föreslås tillföras tullverket under 1987/88 till en 

sammanlagd kostnad av I .8 milj. kr. Kostnaden för 1 hundekipage uppgår 

till 470000 kr., varav 180000 avser lönekostnader och 100000 kr. kostna

der för hunden. Resterande del av beloppet avser fordons- och driftsko~t

nader. 
Den dataregistrering som utförs vid generaltullstyrelsens statistiska sek

tion är en grundläggande förutsättning för faktureringen av tullverkets 

uppbörd och för handelsstatistiken. Under åren 1983-1985 har volym-
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ökningen uppgått till 13 %. Detta har inneburit att sektionen tvingats data
registrera på övertid och anlita inhyrd arbetskraft. Trots detta, påpekar 
styrelsen, har faktureringen vid uppn:pade tillfällen försenats. Styrelsen 
finner det angeläget med resursförstärkningar och hemställer om medel för 
7 dataoperatörer och 6 nya arbetsplatser. Kostnaden beräknas uppgå till 
1,6 milj. kr. varav löner 1.3 milj. kr., ADB-kostnader 0.225 milj. kr. och 
lokalkostnader 0.14 milj. kr. 

Inom EG har under·åtskilliga år pågått arbete med att förenkla gränspas
sage och procedurer i samband med handel mellan länderna inom gemen
skapen. Ett av projekten har varit att skapa ett enhetligt dokument för 
tullbehandlingen (Single Administrative Document - SAD) inom EG-län
dcrna. Beslut om att införa SAD inom EG fattades i december 1984. 
Tillämpningen skall börja den I januari 1988. SAD skall användas för såväl 
export- som transit- och importändamål. En expertgrupp med representan
ter från EG-kommissionen och EFT A-länderna har under perioden okto
ber 1984-april 1986 tagit fram underlag för en rapport om hur ett enhetsdo
kument baserat på SAD skulle kunna användas i handeln mellan EG och 
EFTA-länderna fr. o. m. den I januari 1988. Slutrapporten färdigställdes i 
april 1986 och skall ligga till grund för slutförhandlingar under våren 1987. 

Generaltullstyrelsen har i särskild skrivelse till regeringen redovisat sin 
syn på användandet av SAD i den svenska tullproceduren. Härav framgår 
att tullverket ser avsevärda svårigheter förknippade med införandet av 
enhetsdokumentet. Styrelsen kommer att resa betydande krav på resurs
förstärkningar. Det omedelbara behovet av resurser för detta ändamål, 
som styrelsen ser det, avser 6 tjänster med placering vid generaltullstyrel
sen. De arbetsuppgifter som skall fullgöras gäller bl. a. översättning, ut
formning av svenska blanketter, utarbetande av procedur- och kontroll
bestämmelser. utbildnings- och informationsinsatser. 

En annan fråga - vilken anmhldes i fjolårets anslagsframställning -
gäller införandet av en ny internationell tullnomenklatur ("Harmonized 
System"- HSJ. Den nya nomenkhlluren som avses träda i kraft den I 

januari 1988 har sökt beakta den tekniska och kommersiella utvecklingen 
av världshandeln med varor och är betydligt mer detaljerad än den nuva
rande s. k. CCC-nomenklaturen. Detta medför bl. a. att praktiskt taget 
samtliga varuslag kommer att få ändrade statistiska nummer. Styrelsen 
framhåller att när det gäller information och utbildning ligger ett stort 
ansvar på tullverket att såväl den egna tulltaxeringspersonalen som företa

gens tulldeklaranter görs förtrogna med den nya nomenklaturen. Under 
1987/88 beräknar styrelsen kostnaderna för nytryck av vissa av tullverkets 
handböcker till 1,6 milj. kr. och kostnaderna för utbildning till I milj. kr. 

För kustbevakningens vidkommande påpekar styrelsen behovet av vissa 
utbildningsinsatser. Med hänvisning till avgångar på pilotsidan, bl. a. till 
privata flygbolag, samt nyanskaffning av flygplan fordras nyutbildning av 

flygförarc. Kostnaden för utbildning av nya piloter beräknas till 1,5 milj. 
kr. Även för kemskyddsheredskapen krävs utbildningsinsatser. Kostna
derna härför bedömer styrelsen för budgetåret 1987/88 uppgå till l milj. kr. 

I ffi<J.i 1985 lämnade styrelse en förstudierapport till regeringen gällande 
ett datorbaserat inforrnationssystem för tullkontroll- och tullkriminalverk-
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samheten. Systemförslaget bar arbetsnamnet SPADI (spaningsdiarium). I Prop. I 986/87: 100 
systemet skall registreras information om objekt"(personer, fordon. fartyg, Bil. 9 
gods m. m.) som misstänks förekomma i smugglingssammanhang. På 
grundval av denna rapport fick generaltullstyrelsen i februari 1986 i upp-
drag från regeringen att i en kompletterande studie belysa möjligheterna att 
utnyttja datakapaciteten hos polisens allmänna spaningsregister (ASP). J 
den rapport som redovisades för regeringen i juni 1986 presenteras ett 
sådant alternativ - benämnt tull-ASP - jämte alternativet där SPADI 

drivs i tullverkets regi på egen dator. Studien har framtagits i samråd med 
datainspektionen. rikspolisstyrelsen och statskontoret. Styrelsen förordar 
ett genomförande av alternativet SPAD! i tullverkets egen regi men kan. 
om inte det statsfinansiella läget tillåter detta. som en övergångslösning 
acceptera Tull-ASP. Anslagsbehovet för tull-ASP beräknar styrelsen till 

6,8 milj. kr. under 1987/88. Kostnaden avser bl. a. engångsvisa insatser för 
utbildning av person:-tl. anpassning av lokaler för ca 40 terminaler och 
avgifter till statskontoret för hårdvarukostnader. 

I fjolårets anslagsframställning redovisades behovet av tullverkets an
slutning till ett av statens löne- och pensionsverk (SPY) framtaget lönere
gistreringssystem PIR-/. De årliga kostnaderna för PIR- I inklusive av
gifter till statskontoret för basdatorutrustning beräknas till 700000 kr. 

MAREG är ett datorbaserat system för maskinell matrikelföring av 
statligt anställda, vilket administreras av SPY. Generaltullstyrelsen lämnar 
varje år för varje anställd in uppgifter om ledigheter under det gångna året 
till SPY. För att detta material skall föras in i MAREG måste tullverket i 
fortsättningen betala en summa för varje anställd. Tullverkets kostnader 
för 1987 /88 beräknas bli sammanlagt 115 000 kr. 

Anställda i tullverker är sedan lång tid tillbaka verksamma i arbetet med 
att förebygga och på andra sätt bekämpa narkotikabruk. Detta sker bl. a. i 
form av informationsinsatser i skolor och hos ideella föreningar. Till en 
början bedrevs upplysningsverksamheten av tjänstemän på frivillig basis -
ofta utanför ordinarie tjänstgöringstid. På senare år har informationen 
antagit mer organiserade former. Det stora intresset har medfört krav på 
fler informatörer, bättre förevisningsmaterial samt pedagogiska hjälpme
del. Tullverket saknar i dag medel för denna narkotikainformation. För att 
klara en allt större efterfrågan och samtidigt svara upp mot statsmakternas 
uttalade policy måste tullverket för första gången begära särskilda medel. 
För information om narkotikamissbrukets faror begär styrelsen 200 000 
kronor under budgetåret 1987 /88. 

Generaltullstyrelsen har ansvaret för tullverkets lokalförsörjning med 
undantag av lokalbehovet för centralförvaltningen där byggnadsstyrelsen 
är lokalhållare. Tullverkets lokaler omfattar totalt I 04 000 m2 varav i för
hyrda lokaler 92 000 m~ och resterande 12 000 m~ i det egna fastighetsbe
ståndet. Hyreskostnaden i det förhyrda beståndet uppgår till sammanlagt 
64 milj. kr. 

Förutom medel som fortlöpande behöver disponeras för underhålls- och 
ändringsarbeten inom det förhyrda lokalbeståndet erfordras för budgetåret 
1987/88 särskilda medel både för anpassning av lokalerna till tullverkets 
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som de viisentligt utökade ADB-baserade arbetsrutinerna kriiver. Styrel

sen föreslår ett re~urstillskott p!i 6.~ milj. kr. för reglering av hyror. ändrat 
lokalinnehav. vissa engångsinsatser och ökade energikostnader. 

Tulltjänstemans befogenhet att utföra kroppsvisitation och ytlig kropps
besiktning enligt 19~ lagen 11960:418) om straff för varusmuggling är 

begränsad till de platser diir införseln av det smuggelgods som eftersökes 

antas ha ägt rum. Om tulltjänsteman på andra platser misstänker att någon 
biir smuggelgods pi1 sig kan kroppsvisitation foch "ytlig kroppsbesikt
ning") endast utföras enligt rättegångsbalkens regler. I sådana fall måste 

dock åklagarens beslut om åtgärden inhämtas. Detta gäller även om fara är 

i dröjsmål. eftersom tulltjänsteman inte har samma befogenhet som polis
man att i dylika situationer själv besluta om kroppsvisitation <RB 28 kap 

13 * första stycket). Styrelsen uppfattar detta som en brist. vilken upplevs 
som en stor ohigenhet i tullarbetet och till stort förfång för en effektiv 
bekämpning av narkotikasmugglingen. Generaltullstyrclsen hemställer om 
att tulltjänsteman ges samma befogenhet som polisman att besluta om 

kroppsvisitation om fara är i dröjsmål. 
Systemet med återbetalning av men•ärdcskatt vid exportförsäljning till 

utländska turister startade 1980. Efter överläggningar mellan tullverkt:t, 
riksskatteverket och dåvarande budgetdepartementet beslöts att tullverket 

inte skulle delta i utförselkontrollen. Det fick till följd att privata intressen
ter och vissa andra myndigheter gick in och blev så kallade intygsgivare 
dvs. intygar att varorna som inhandlats förs ut ur Sverige. Några tullmyn

digheter har för styrelsen påpekat att kontrollen av denna verksamhet är 

bristfällig. Vad det skulle innebära för tullverket i form av merarbete att ta 
över turistmomskontrollen eller i andra former engagera sig i ett kontroll

arbete är för styrelsen svårt att bedöma utan att ha studerat frågan närma

re. Men redan idag går det åt resurser för att informera trafikanter om att 
tullverket inte sköter återbetalningarna samt hur de istället skall förfara. 
Om statsmakterna finner det lämpligt avser styrelsen att återkomma med 

förslag till hur tullverket skulle kunna engagera sig i denna verksamhet och 
vilka resurskrav som då skulle uppkomma. Givetvis kan en avgiftsfinan
siering komma i fdga. 

Personal 

Generaltullst vrelscn 
Tullstaten · 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
d~irav lönekostnader 

lokalkostnader, förslagsvis 

Summa kostnader 

Avgår intiikter 

1986/87 

350 
3 651 

4001 

735 ~05 
16611990) 

71451 

806656 

14800 

791856 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

4 

4005 

+4701\2 
(+37996) 
+ 44~3 

+51505 

+ ~00 

+51305 
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Föredragandens Ö\'Crväganden 

1 sitt förslag till verksamhetsinriktning för den kommande treårsperioden 

framhåller generaltullstyrelsen att ett omfattande arbete är nedlagt pfl att 

dela in verksamheten i områden som iir begripliga fnin såväl styr- som 

policysynpunkt. Styrelsen är samtidigt medveten om att man inte i alla 

avseenden lyckats tillgodose kraven i regeringens direktiv. Vad gäller 

kustbevakningen i detta sammanhang menar styrelsen att oklarheterna 

kring den framtida organisationstillhörigheten inneburit att planeringsför

utsättningarna för denna verksamhetsgren saknats inför de kommande tre 

budgetåren. Mot denna bakgrund hemställer styrelsen om att regeringen 

godkänner den allmänna inriktningen av verksamheten för treårsperioden 

1987/88-1989/90 och att regeringen slutligt avslutar beredningen om kust

bevakningens framtida organisator~ska hemvist. 

För egen del vill jag anföra följande. De direktiv som regeringen utfär

dade beträffande arbetet med tullverkets anslagsframställning inför den 

kommande treåriga budgetperioden var omfattande. Bl. a. ställdes krav på 

en fullständig resultatanalys av den hittillsvarande verksamheten i form av 

resursåtgäng, inriktning och utfall. På basis av denna resultatanalys och de 

slutsatser som statskontoret tidigare dragit om tullverkets förbättrade pro

duktivitet mellan åren 1960-1980, skulle en bedömning kunna göras avse

ende effektiviteten i verksamheten. Dessa slutsatser avsågs bilda underlag 

för beslut beträffande omprioriteringar av befintlig verksamhet och för att 

få till stånd ett bättre resursutnyttjande. Trots ett omfattande och ambitiöst 

arbete från tullverkets sida för att besvara regeringens frågor visade det sig 

att man mot bakgrund av redovisningssystemets utformning inte kunde 

leverera den nödvändiga informationen. Redovisningssystemet är i nuläget 

inte upplagt på ett sådant sätt att en uppföljning kan göras av resursinsatser 

och utfall. Enligt min uppfattning är det viktigt att tullverket - som har en 

personalintensiv och mångfacetterad verksamhet - har de redovisnings

mässiga instrumenten för att göra en sådan analys. Mot denna bakgrund 

har regeringen tidigare på mitt förslag beslutat att ge general tullstyrelsen i 
uppdrag att i samråd med riksrevisionsverket och statskontoret utarbeta 
ett uppföljningssystem för tullverket. Detta arbete skall bedrivas skynd
samt. I avvaktan på resultatet av denna översyn saknar. enligt min mening, 

regeringen underlag för att ta ställning till den verksamhetsinriktning sty

relsen föreslagit för den kommande treårsperioden. 
I betänkandet !Os K 1985: 5) "Service och övervakning" fi1rordades en 

sammanslagning av tullverkets kustbevakning och sjöfartsverket. Utfallet 
av rcmissbehandlingen och den fortsatta beredningen i ärendet visade 

emellertid att en sådan lösning inte var lämplig. Dock har det fortsatta 

arbetet i frågan utpekat andra alternativ som iir ägnade att uppfylla kraven 

på ett effektivt resursutnyttjande. Jag har för avsikt att i1terkomma till 

regeringen med ett förslag i samband med framläggande! av totalförsvars

propositionen senare i vår. 

Under den gångna treårsperioden - vilket omfattade budgetåren 

1984/85- 1986/87 - har tullens sparmäl varit 90 tjänster. Beräkningen för 

rationaliseringen var grundad på en personalbas om I 500 personer. Mot-

5 Rik.1dagc11 1986187. I .111111/. Nr 100. Bilaga 9 
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svarande beräkning för den kommande treårsperioden skulle innebära en 
besparing på 75 tjänster. Enligt styrelsens uppfattning skulle ett sådant 
rationaliseringskrav innebära bl. a. indragningar av tullkammare. att tull
kammare ombildas till tullstationer och att vissa kustposteringar läggs ner. 
Mot denna bakgrund har styrelsen utarbetat ett alternativt förslag till 
sparmål som utgår frfm en ytterligare inskränkning av den bas på vilken 
besparingar kan beräknas. Sparmålet betyder en neddragning med 20 
tjänster fördelat på de tre kommande budgetåren. För budgetåret 1987/88 
förordar styrelsen en minskning med 6 tjänster. 

Enligt min uppfattning bör ett ställningstagande till nivån på tullverkets 
sparmål över en längre budgetperiod anstå intill dess att ett förbättrat 
uppföljningssystem har utarbetats. Mot denna bakgrund förordar jag ett 
ettårigt budgetförslag. De effekter som generaltullstyrelscn pekar på skulle 
uppstå vid en huvudförslagstillämpning som går utöver den styrelsen har 
föreslagit bör i nuläget beaktas. Samtidigt anser jag att tullverket bör 
omfattas av ett begränsat huvudförslag. Enligt min mening bör inriktning
en på den besparing jag föreslår främst vara administrationen vid gcneral
tullstyrelsen och vid tulldirektionerna. "Produktionen" i form av kontroll
och tulltaxeringsverksamhet bör undantas från neddragningen. Jag föreslår 
att en besparing motsvarande ett belopp om 2 milj. kr. skall genomföras 
inom tullverket under budgetåret 1987 /88. 

I föregående års anslagsframställning anmälde styrelsen problem till 
följd av omfattande pensionsavgångar och ett oväntat antal avgångar av 
andra skäl bland tullens kammarskrivare. Riksdagen beviljade i samband 
med behandlingen av 1986 års budgetproposition engångsvisa medel för att 
anordna ytterligare en tulltaxerarkurs. Med anledning av att de tidigare 
anmälda svårigheterna delvis kvarstår är jag beredd att föreslå att det 
engångsvisa beloppet om 3,5 milj. kr. får disponeras ytterligare ett år. 

Styrelsen ser kampen mot narkotikasmuggling och EKO-brottsbe
kämpning som fortsatta, prioriterade arbetsuppgifter. Vissa nya insatser 
kommer att krävas under den kommande treårsperioden, vilket motiverar 
styrelsen att begära ytterligare utredningsresurser i form av LO tjänster. De 
s. k. kontrollgruppernas verksamhet bedrivs genom allmän tillsyn, pådrag 
och stickprovskontroller. Enligt styrelsens mening saknas vid vissa fär
jeorter tillräckliga kontrollresurser. Av detta skäl hemställer styrelsen för 
budgetåret 1987/88 om 5 tjänster för förstärkning vid tullkammaren i Trel
leborg. Under senare år har tullverket bildat ett antal speciella kontroll

grupper som är uppbyggda kring samarbete mellan skilda personalkatego
rier. Här kan nämnas H-grupper, exportkontrollgrupper och revisions
grupper. För det sistnämnda ändamålet yrkar styrelsen på en förstärkning 

med 6 tjänster för budgetåret 1987/88 för att bilda två ytterligare sådana 

grupper. 
Jag vill för min del konstatera att tullverket under de tre senaste budget

åren av statsmakterna erhållit väsentliga resursförstärkningar för samtliga 
dessa ändamål. Under perioden har riktade insatser gjorts både vad gäller 
narkotikabekämpning och åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. I 
samband därmed har tullverket erhållit tillskott både i form av tjänster och 
medel för anskaffning av teknisk apparatur. Mot denna bakgrund föreslår 
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jag att prövningen av ytterligare resurstillskott för dessa ändamål bör anstå 

i avvaktan på att en uppföljning kan göras av rcJJii gjorda satsningar. 

Till kustbevakningen har generaltullstyrelsen föreslagit ett tillskott om 4 

tjänster i samband med begärda crsättningsanskaffningar av fartyg. Även 
vissa utbildningsinsatser föreslås för kustbevakningens vidkommande. 

Som jag tidigare omnämnt har jag för avsikt att i sam hand med regeringens 
försvarspolitiska överväganden komma med ett frirslag angt1ende kustbe

vakningens organisatoriska framtid. Av detta skäl är jag f. n. inte beredd 
att föreslå resurstillskott till kustbevakningen. 

Styrelsen lade i fjolårets anslagsframställning fram vissa förslag till re

sursförstärkningar när det gäller kontroll av farligt gods och av internatio

nella transporter. framför allt gällde kravet på utökade resurser kontrollen 

av farligt gods där tv~I riksomfattande kontrollaktioner hade visat på brister 

i lagefterlevnaden. Jag framhöll i fjolårets budgetproposition det angelägna 
i en effektiv kontroll på området. Samtidigt hänvisades till en särskild 

interdepartemental arbetsgrupp som bl. a. hade att belysa denna fråga. 

Inom ramen för detta arbete har det krav på 10 tjänster för farligt gods som 
styrelsen rest i årets anslagsframställning prövats. Det har i samband 

därmed framstått som angeläget att tullverkets resursbehov, jämte de krav 

som övriga fem myndigheter vilka utövar tillsyn på området vill hävda. bör 
prövas samlat inom ramen för räddningsverkets arbete. En särskild enhet 
för farligt gods är under uppbyggnad vid denna nya myndighet och jag har 

funnit det olämpligt att föregripa den prövning av det samlade resursbeho

vet som snart kommer att göras. Jag föreslår av denna anledning tills 
vidare inga nya tjänster för detta ändamål till tullverket. I denna fråga har 
jag samrått med chefen för kommunikationsdepartementet och chefen för 
försvarsdepartementet. 

Ett av inslagen i den verksamhetsinriktning som styrelsen föreslagit 

skall gälla för den kommande treårsperioden gäller avvägningen mellan 
service och kontroll. Den konnikt som styrelsen anser finns mellan att 
tillgodose näringslivets krav på tullklareringsinsatser och avdela tillgäng

liga kontrollresurser för prioriterad kontrollverksamhet har under det se
naste året visat sig i prövningen av tillstånd till vissa färjelinjer. För att 
göra det möjligt för tullverket att i viss utsträckning tillgodose näringslivets 
önskemål i dessa hänseenden medgav regeringen i regleringsbrevet att 
tullverket under 1986/87 skulle som avlösning av vissa tidigare inkomster 
få disponera 6 milj. kr. för vissa serviceinsatser. Detta tillskott föreslås 
även fortsättningsvis få användas av tullverket för sådana insatser. I nuva
rande statsfinansiella läge finns ej förutsättningar att tillskjuta ytterligare 
resurser för detta ändamål. Behov av ytterligare tillskott får prövas när det 

föreligger förutsättningar att finansiera sådana insatser. 
I detta sammanhang vill jag uttala vikten av att arbetet fortsätter med att 

se över de materiella bestämmelser tullverket är satt att kontrollera. Dessa 
uppgifter fastställs ofta av andra föreskrivande myndigheter. I vissa fall 

torde resursbesparingar här kunna göras såväl av tull som näringsliv. 

Som ett led i arbetet att effektivisera kontroll verksamheten har styrelsen 
initierat en översyn av hundtjänsten inom tullverket. Slutsatsen av detta 
arbete blev att styrelsen i årets anslagsframställning föreslår ett tillskott av 
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ytterligare 11 hundekipage, utöver de 29 ekipage som redan finns. under 
den kommande trdrsperioden. Av detta totala tillskott faller 4 hundeki
page på budget{iret 1987/88. Jag ser. i likhet med styrelsen. stora förtjiins
ter med att i ökad utsträckning utnyttja hundar i spaningsverksamheten. 
Jag föreslår därför att fyra hundekipage tillförs verksamheten under bud
gettiret 1987/88. Denna förstärkning finansieras genom omfördelningar 

inom huvudtiteln. 
Faktureringen av tullverkets uppbörd och uppgifter för handelsstatisti

ken bygger på den dataregistrering som utförs vid generaltullstyrelsens 

statistiska sektilin. Sektionen har under de senaste aren fått vidkännas en 
kraftig volymökning till följd av den ökade aktiviteten i ekonomin. Styrel

sen har funnit det angeläget att hemställa om resursförstärkningar i form av 
7 tjänster, 6 nya terminalarbetsplatser och anskaffning av en ny ADB

utrustning. För egen del är jag beredd att instämma i styrelsens bedömning 
av all behov finns för vissa resursförstärkningar till sektionen. Emellertid 
är jag inte beredd att föreslå ett tillskott i form av nya tjänster. De anspråk 

som finns för ytterligare arbetskraftsinsatser får lösas genom tillfälligt 
inhyrd personal och att servicebyrå anlitas. För detta ändamål är jag 

beredd att föreslå all 300000 kr. tillförs anslaget. Den ADB-utrustning som 
sektionen har till fö1fogande är föråldrad. Serviceavtalet med leverantören 
löper ut under J 988. Jag föreslår att tullverket genom statskontorets för

sorg medges att anskaffa ny ADB-utrustning med ett oförändrat antal 
terminalarbetsplatser till den statistiska sektionen. Den årliga avgiften till 

statskontoret för utrustningen uppgår till 200 000 kr. 
Förhandlingarna mellan EG-kommissionen och EFT A-länderna om in

förandet av ett enhetsdokument -· Single Administrative Document (SAD) 

- i handeln mellan EG- och EFTA-länderna samt mellan EFTA-länderna 
sinsemellan är nu i princip avslutade. Enligt det förslag till multilateral 
konvention som har förhandlats fram skall SAD börja användas den I 

januari 1988. Syftet med att införa SAD är att begränsa den flora av 
blanketter som används i de olika länderna. att harmonisera uppgiftskra
ven samt att skapa bättre förutsättningar för en övergång till uppgiftsläm
nande med hjälp av ADB. Ett införande av ett enhetsdokument inom hela 
det europeiska frihandelsområdet har naturligtvis ett stort symbolvärde. 
På sikt, när system för dokumentlös överföring har införts, kan det förvän
tas ge avsevärda rationaliseringsvinster. Det förhållandet att tullprocedu
rerna i de olika länderna inte är harmoniserade och anpassade till SAD 

leder dock till svårigheter vid användningen av dokumentet. Det här är 

problem som Sverige delar med flertalet andra EFT A-länder. Regeringen 

överväger för närvarande de handlingsalternativ som finns och kommer 

inom kort att fatta beslut i frågan. 

Riksdagen har nyligen bifallit regeringens proposition om att anta den 

internationella konvention som ligger till grund för en ny nomenklatur. 

Harmonized System (HS). (prop. 1986/87: 53, SkU: 32. rskr 1986/87: 13). 

Styrelsen har begärt resursförstärkningar för det merarbete som tullver

ket drabbas av med anledning av SAD och HS. Det resursbehov som 
styrelsen vill anmäla avser 6 tjänster för SAD. För HS gäller hemställan 

1.6 milj. kr. för nytryck av handböcker samt I milj. kr. för utbildningsinsat

ser. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

68 



Enligt vad jag erfarit är de beräkningar som styrelsen presenterat vad Prop. 1986/87: I 00 
gäller HS mycket osäkra. Styrelsen har därför for avsikt att senare anmiila Bil. 9 
till rcgcringen förslag över vilka resurser man vill beräkna för dclla ända-

mål. Beträffande SAD iir jag inte beredd att föresE1 tillskott av några 
tjänster. De resurstillskott som erfordras hör istället ske i form av projekt-

medel. Jag har beräknat ett engångsvis belopp om 2 milj. kr. för delta 

arbete. 
I samband med behandlingen av regeringens proposition 1984/85: 19 om 

en samordnad och intensifierad narkotikapolitik beslutade riksdagen att 

tullverket skulle medges att påbö1ja uppbyggnaden av ett ADB-baserat 

spaningsrcgister fJuU: 1984/85: 12 och SkU 1984/85: 9. rskr 1984/85: 103 
och 106). Det systemförslag som tullverket sedermera utarbetade bar 

arbetsnamnet SPADI (spaningsdiarium). I kompletterande direktiv från 

regeringen fick gcneraltullstyrelsen i uppdrag att belysa möjligheterna att 
utnyttja datakapaciteten hos polisens allmänna spaningsregister (ASP). I 
den rapport som redovisades för regeringen i juni 1986 framgår det att 

styrelscn förordar ett alternativ som innebär att spaningsregistret byggs 
upp helt i tullverkets regi på egen dator. Men med hänsyn till det stats
finansiella lägel kunde alternativet med drift av spaningsregistret inom 
ramen för polisens allmänna spaningsregister accepteras (tull-ASP). An

slagsbehovet för tull-ASP under budgetåret 1987/88 har styrelsen beräknat 

till 6.8 milj. kr. För egen del anser jag att många fördelar finns förknippade 
med att välja alternativet som innebär gemensam drift med polisens ADB
-system. Jag kan också konstatera - vilket riksdagen klart uttalade i 

samband med hehandlingen av narkotikapropositionen - att integritets

och behörighetsfrågorna har beaktats i den studie som tullverket tagit fram 
i samarbete med rikspolisstyrelsen och datainspektionen. Emellertid fram
står styrelsens resursanspråk som något högt beräknade. I styrelsens ans
lagsyrkande ingår bl. a. anskaffning av 40 terminaler, utbildningsinsatser 
och ombyggnadskostnader för terminalarbetsplatser. Jag ser det som ange
läget att införandet av det ADB-baserade spaningsregistret sker i etapper. I 
en första etapp bör en begränsad försöksverksamhet påbörjas på något 
eller ett par ställen i landet. Denna försöksverksamhet kan påbörjas under 
hösten 1987. På grundval av de erfarenheter som kan dras från dessa 
försök bör en utvärdering göras vad gäller det fortsatta resursbehovet i 
anslutning till tullverkets anslagsframställning för budgetåret 1989/90. Jag 
föreslår mot denna bakgrund att det s. k. tull-ASP alternativet genomförs 
och jag beräknar resursåtgången för den första etappen av utbyggnaden av 
systemet till 2,6 milj. kr. Beloppet bygger på en beräknad anskaffning av 18 
terminaler. 

Statskontoret utvärderar för närvarande det av statens löne- och pen
sionsverk <.SPV) framtagna löneregistreringssystemet PIR-/. En utvärde
ringsrapport kommer att avlämnas till regeringen i början av år 1987. I 
avvaktan på statskontorets rapport är jag inte beredd all föreslå medel för 

PIR I. I övrigt vad gäller framtida. mer genomgripande. ADB-anskaffning
ar vid tullverket vill jag för riksdagens kännedom anföra följande. I fjol

[ircts budgetproposition anmälde jag arbetsläget i tullverkets s. k. 
TRK-projekt. Av en rapport som generaltullstyrclscn hade redovisat för 69 



regeringen framgick att inriktningen och omfattningen av projektet avse
värt hade förändrats i förhållande till de ursprungliga planerna. Det visade 

sig att planerna för en kommande datorisering omfattade samtliga rutiner i 

samband med införsel av gods. Med anledning av denna omfattande ambi

tionshöjning i prQjektet, vilket medförde att kretsen av intressenter utanför 

tullverket väsentligt utvidgades, beslutade regeringen under våren 1986 att 

en särskild utredare skulle tillsättas (dir 1986: 20l. I uppdraget ingår att 

förutsättningslöst undersöka vilka alternativa möjligheter som finns för att 

överföra dokumentlös information mellan näringslivet och tullverket mot 

bakgrund av tillgängliga tekniska lösningar och den pågående internatio

nella utvecklingen av teknik, procedurer och författningsregleringar. En 

andra fråga består i att utreda vilka krav ett framtida datasystem kommer 

att ställa på de interna tullprocedurerna när det gäller klarering och kon

troll. Utredningsarbetet har etappindelats och en första avrapportering till 

regeringen avses ske under april månad 1987. Innan arbetet har avslutats 

bör enligt min mening behoven av större ADB-satsningar inom tullverket 

prövas restriktivt. 

MAREG är ett datorbaserat system för maskinell matrikelföring av 

statligt anställda vilket administreras av SPY. Tanken bakom systemet är 

att myndigheterna inte längre behöver föra matriklar över sina anställda. 

Detta skall innebära en resursbesparing för den enskilda myndigheten 

minst motsvarande avgiftens storlek. Av detta skäl är jag inte beredd att 

föreslå ett resurstillskott för detta ändamål. 

För informationsinsatser om tullverkets narkotikabekämpning i skolor 

och till ideella föreningar begär styrelsen 200000 kr. Jag ser i detta mycket 

betydelsefulla arbete en stor insats från berörda medarbetare inom tullver

ket. Samtidigt fullgörs inom många myndigheter motsvarande arbetsupp

gifter utan ersättning. De framträdanden som tullverket gör i dessa sam
manhang bör, enligt min mening, fortsätta inom ramen för myndighetens 

serviceroll. Självfallet bör tullverkets kompetens utnyttjas i samhällets 

upplysningsverksamhet på detta område. Jag har i denna fråga samrått 

med chefen för socialdepartementet. 
Fr. o. m. budgetåret 1987/88 bo11faller värdmyndigheternas ansvar - i 

detta fall tullverkets - att stå för vissa servicekostnader som hör samman 

med revisionskontorens verksamhet. Revisionskontoren är sedan den I 

juli 1986 inordnade i RRV:s organisation. Tullverket har ålagts att under 

innevarande budgetår svara för kostnader för lokaler. kontorsservice, 

expenser etc. Dessa kostnader skall avräknas från tullverkets budget inför 

budgetåret 1987/88. Jag beräknar dessa kostnader till 405 000 kr. 

Lokalkostnader 

Av de civila sta\liga myndigheterna exklusive affärsverken har ett fåtal. 

däribland tullverket och kriminalvårdsstyrelsen, ansvaret för verksam

hetsspccifika lokaler medan byggnadsstyrclsen har ansvaret för förvalt

ningslokaler. Större om- och nybyggnader utförs enligt gällande regler av 

byggnadsstyrelsen. Enligt min uppfattning bör strävan vara att erhålla en 

för hela statsförvaltningen likformig prövning vad gäller omfattningen och 
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kostnaderna för det statliga lokalbeståndet. En enhetlig grund bör läggas Prop. 1986/87: 100 
för prioritering mellan ambitionsnivfrerna i myndigheternas lokalhållning. Bil. 9 

En viktig faktor i detta sammanhang är också. enligt min mening, regering-

ens fortsatta arhete med au uppnå en förhättrad kvalite i budgetprövning-

cn. Det budgettekniska arbetet - som kommer att beröra tullverket inom 
en näraliggande framtid - innebär att lokalkostnaderna förs in i förvalt
ningskostnadsanslaget. Detta kommer att medföra att kostnaderna för 

lokalerna blir föremål för prövning på ett helt annat sätt än tidigare. Mot 

denna bakgrund föreslår jag att tullverkets fastighetsförvaltning överförs 

till byggnadsstyrclsen. Byggnadsstyrelsen och tullverket bör få i uppdrag 

att utarbeta ett förslag för hur samverkan i lokalfrågorna bör ske inom 

ramen för den nya ansvarsfördelningen. Lokalkostnaderna för hudgetåret 

1987/88 beräknar jag till 76.1 milj. kr., vilket innebär en uppräkning med 
4,4 milj. kr. Av detta belopp avser '.!,O milj. kr. förhöjda kostnader till följd 

av marknadsanpassning av vissa hyror. 

Inkomstförstärkningar 

Jag är inte utan närmare utredning beredd att biträda förslaget till införan

de av en särskild postförtullninvm·gift. Jag delar styrelsens synpunkt att 

en olikhet i kokurrenshänseende föreligger mellan postverket och övriga 

speditörer. Samtidigt ser jag problem förknippade med att postverket och 
tullverket tar ut avgifter av varandra. En ytterligare fråga som bör resas i 

sammanhanget är om ett särskilt postförtullningsförfarande även i fortsätt
ningen bör tillämpas. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att en 
arbetsgrupp bildas med representanter för tullverket, postverket, riksrevi
sionsverket, statskontoret och andra intressenter med uppgift att närmare 

studera förutsättningarna för att behålla postförtullningsförfarandet och att 
föreslå lämpliga avgifter så att konkurrensneutralitet uppnås. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för kommunikationsdepartemcntet. 
Förfarandet med preliminära deklarationer har visat sig smidigt för 

näringslivet, men förorsakar ett icke oväsentligt merarbete för tullverket. I 
ett stort antal fall lamnas preliminära deklarationer även när möjlighet att 
lämna slutliga deklarationer föreligger. Emellertid bör, enligt min uppfatt

ning, denna olägenhet i första hand mötas med andra åtgärder än avgiftsbe
läggning. Tullverket bör inom ramen för de befogenheter man har inta en 
mer restriktiv inställning till att motta och behandla ofullständiga deklara
tioner och på så sätt komma till rätta med de problem som styrelsen 
utpekat. 

Styrelsen menar att tullverkets tillsyn och kontroll av frihamnsverksam
heten är mer resurskrävande än motsvarande uppgifter vid tullupplagen. I 
motsats till vad som gäller för tullupplagen utgår ingen avgift för tillsyn av 

frihamnarna. Det finns enligt styrelsens uppfattning inga bärande skäl för 

att frihamnsinstitutet skall favoriseras i förhållande till andra lagerformer. I 
det yttrande över styrelsens förslag i denna del som regeringen inhämtat 

från riksrevisionsverkct (RRVJ sägs att RRV inte har något att invända 

mot en avgift som täcker tullverkets kostnader för tillsynen, under förut
sättning att avgiftens konstruktion och storlek inte äventyrar frihamnsvä- 71 



sendets fortsatta existens. Även enligt min uppfattning är det befogat alt ta 
ut en avgift. Det är dock, som RRV påpekat. väsentligt att avgiften utfor
mas så att de nämnda negativa effekterna inte uppstår. Jag avser att 
återkomma med förfallningsförslag beträffande denna avgift i ett senare 
sammanhang. 

Styrelsen har vidare föreslagit en höjning av förseningsavgiften. På 
denna punkt bör överensstämmelse finnas med motsvarande tillämpning 
på skatteområdet. I avvaktan på den översyn som pågår vad gäller förse
ningsavgifter på skattesidan är jag inte beredd att nu ta ställning till styrel
sens förslag. Jag avser att återkomma i denna fråga i ett senare samman
hang. 

Exportbutiker är inrättade på flygplatser för försäljning av oförtullade 
varor till passagerare som avreser till utlandet. För tillsyn över denna 
verksamhet tar tullverket för närvarande inte ut någon avgift. Enligt min 
uppfattning bör en sådan avgift införas även för denna tillsynsform. Tull
verkets förslag är enligt min mening lämpligt och även om den internatio
nella konkurrensen på området bedöms som hård. anser jag att den före
slagna avgiften inte är av den storleken att de svenska exportbutikerna 
drabbas av oförmånliga verkningar i konkurrenshänseende. Inkomsterna 
från avgiften bör tillföras inkomsttitel. Jag avser att senare återkomma 
med författningsförslag i denna fråga. 

Från näringslivets sida har intresse visats för köp av viss ADB-lagrad 
information. En eventuell försäljning omfattar självfallet inte personupp
gifter m. m. Enligt min mening är det skäligt att tullverket tillåts avgiftsbe
lägga denna typ av information som efterfrågas av näringslivet och som 
kostar tullverket resurser i form av personal och maskintid. Det avgifts
förslag styrelsen har framfört beräknas ge en inkomst på 0,2 milj. kr. Jag 
förordar att ifrågavarande avgift införs och att inkomsterna tillförs tullver
kets anslag. 

Sanktionsavgifter 

Generaltullstyrelsen föreslår att ett system med administrativa sanktions
avgifter skall införas mot fel i godslistor och andra lastförteckningar som 
skall lämnas till tullmyndigheterna med stöd av 53 §tullstadgan (1973: 671). 
Vidare föreslås att motsvarande sanktionsmöjligheter införs mot överträ
delser av bestämmelserna om farligt gods. 

Som skäl för att införa sanktionsavgifter på dessa områden anför styrel

sen bl. a .. att felaktigheter är frekventa, allvarliga och svåra att komma till 
rätta med på straffrättslig väg. Jag delar generaltullstyrelsens uppfattning 
att det är angeläget att alla sändningar upptas i godslistor och andra 

lastförteckningar. Givetvis är det oc:kså mycket viktigt att transporter av 
farligt gods sker i enlighet med de bestämmelser som finns. 

När det gäller frågan att införa nya administrativa sanktionsmöjligheter 
på tullområdet vill jag emellertid hänvisa till att ett system med avgifter 
mot felaktigheter i tulldeklarationer, s. k. tulltillägg. har införts så sent som 
den I april 1986. Erfarenheterna av detta system bör enligt min mening 
utvärderas, innan frågan om införande av ytterligare sanktionsavgifter tas 
upp till bedömning. En sådan utvärdering är ännu för tidig att göra. 
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Öuiga förslag 

Gcneraltullstyrelsen föreslår alt tullmyndigheterna skall ges förundersök
ningsrätt i fraga om brolt som avser oriktighetcr rörande exporthidrag för 

jordhruksprodukter. Enligt förslaget skall del!a åstadkommas genom att 
lagen ( 1960: 418) om straff för varusmugglig fvarusmugglingslagen) kom

pletteras med föreskrifter om alt vilseledande av en sådan reglcringsföre
ning, som avses i I a * lagen ( 1967: 340J om prisreglering på jordbrukets 

område. att betala ut oberättigade exportbidrag för jordbruksprodukter 

skall anses som varusmuggling. S<ldana gärningar bedöms för närvarande 

enligt den allmänna straffrättens regler. dvs. enligt bestämmelserna i 
brottsbalken. Förundersökningsrätten ligger hos polis m:h allmän åklaga

re. 

Till stöd för sin framställning om överföring av förundersökningsrätten 

anför generaltullstyrelsen, att tullverket genom sina samarbetsmöjligheter 
med tullmyndigheter i andra länder och sina speciella kunskaper om ut

landshandeln har goda förutsättningar ätt utreda denna brottslighet. Del 
finns emellertid vissa invändningar mot förslaget av såväl juridisk som 

administrativ natur. Till detta kommer att regeringen den 21 augusti 1986 

utfärdat direktiv för en total översyn av varusmugglingslagen. Det är 

självfallet angeläget att den brottslighet det här är fråga om förebyggs, 

utreds på ett ändamålsenligt sätt och beivras. Jag avser att ta upp frågan 
med chefen för justitiedepartementet och chefen för jordbruksdepartemen

tet. Mot denna bakgrund är jag för närvarande inte beredd att föreslå 
någon ändring av de nuvarande reglerna. 

Generaltullstyrelsen har också begärt att tulltjänstemän vid misstanke 
om smuggling skall få rätt att utföra kroppsvisitation och ytlig kroppsbe
siktning på annan plats än där införseln kan antas ha ägt rum utan beslut av 

åklagare. Denna framställning bör, enligt min uppfattning, behandlas inom 
ramen för översynen av varusmugglingslagen. 

Generaltullstyrelsen antyder också att tullmyndigheterna skulle kunna 
medverka i kontroller vid återbetalning av mervärdeskatt för exportförsälj
ningar. Tullverkets medverkan skulle vara motiverad av att den nuvarande 
kontrollen visat sig i vissa fall vara bristfällig. För närvarande är någon 
ändring i den nuvarande ordningen inte påkallad enligt min mening. Jag 
avser dock att hålla mig informerad om den fortsatta tillämpningen. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Fön•altningskostnadcr för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 843 161 000 kr. 
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D 5. Tullverket: Drift och underhåll av teknisk materiel 
m.m. 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

59462 000 
63 862000 

Från anslaget bekostas drift och underhåll av tullverkets tekniska utrust
ning samt vissa mindre anskaffningar. Under anslaget ingår också motsva
rande kostnader inom försvarsdepartementets område för beredskap för 
oljebekämpning, exklusive underhåll av miljöskyddsmateriel. 

Generaltullstyrclsen 

Styrelsen yrkar 12.7 milj. kr. för ökade driftskostnader för två nyanskaf
fade övervakningsplan av typ CASA. ökad ersättningsanskaffning av bilar 
och i övrigt ökade medel för kustbevakningens verksamhet. 

Föredragandens öven·äganden 

Under anslaget har jag beräknat 4.6 milj. kr. för ökade driftskostnader för 
kustbevakningens två nya, större Casa-plan och 0.1 milj. kr. för driftskost
nader för fyra hundekipage. Jag är inte beredd att föreslå medel för ökad 
ersättningsanskaffning för bilar eller i övrigt ökade medel för kustbevak
ningens verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tul/l'erkct: Drift och underhåll al' teknisk materiel m. m. för 

budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 63 862 000 kr. 

D 6. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1985/86 Utgift 
1986187 Anslag 
1987 /88 Förslag 

11 816914 
17810000 
2600000 

Reservation 6866217 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

tclemateriel. 

Gcneraltullstyrelsen 

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 66.5 milj. kr. Därvid har 
beräknats 34,0 milj. kr. för ersättningsanskaffningar av två fartyg av Tv 281 
klassen och ett fartyg av typ C. För modifiering av fartyg och båtar har 
styrelsen beräknat 24,9 milj kr. För narkotikautrustning har styrelsen 
beräknat 2.0 milj. kr. och för tjänstebilar och övriga fordon 3.9 milj. kr. 
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Föredraganden 

För nästa budgetår föreslår jag medel motsvarande 2,0 milj. kr. för anskaff

ning av narkotikautrustning och 0.6 milj. kr. för anskaffning av bilar för 

hundekipage. Övriga anskaffningar är till övervägande del hänförliga till 

kustbevakningens verksamhet. Med hänvisning till vad jag tidigare anfört 

vad gäller kustbevakningens organisatoriska framtid är jag f. n. inte beredd 

at\ ta upp dessa anskaffningar till prövning. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslar riksdagen 

att till Tulh-erket: AnskajfninR m· 1·iss materiel för budgetiirct 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 2600000 kr. 

D 7. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

2 368 124 
115000 

20093000 

Reservation 2 891 586 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 
byggnader avsedda att tillgodose behovet av lokaler för de regionala och 

lokala tullmyndigheterna i den mån det inte täcks genom förhyrning. 

Därtill kommer nödvändiga om- och tillbyggnadsarbeten inom befintligt 

fastighetsbestånd för att tillgodose ändrade lokalbehov med krav på funk

tionell utformning. Från anslaget skall dessutom bestridas kostnader för 

energibesparingsåtgärder och för utredning och projektering av planerade 

byggnadsprojekt samt investeringskostnader för telemaster. 

General tullstyrelsen 

För budgetåret 1987/88 har styrelsen begärt 63, I milj. kr. l det yrkade 
beloppet ingår nya lokaler för distriktstullkammare i Arlanda. ny regionbas 
för kustbevakningen i Höllviksnäs, nya lokaler för tulldirektionen i Karl

stad. ny tullstation i Hån och ny tullstation i Tärnaby. Vidare begärs medel 

för ny avloppsanläggning i Svinesund, samt medel för projektering. 

Föredragandens överväganden 

Vad gäller tulldirektionen i Karlstad har regeringen tidigare beviljat medel 

för projektering. Jag föreslår att detta bygge påbörjas och beräknar 4.4 

milj. kr. för ändamålet. Särskilda skrivelser har inkommit till regeringen 

beträffande nya lokaler för distriktstullkamrnaren vid Arlanda. ny tullsta

tion i Hån och ny tullstation i Tärna by. Av dessa objekt har styrelsen 

prioriterat Arlanda högst och jag är beredd att föreslå att 16.0 milj. kr. 

beräknas för detta bygge. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 
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lnvestcringsplan () 000-tal kr.) 

Byggnad~- Kostnadsram 
objekt 

85-01-01 

Mindre objekt. 
utredning, grund-
undersökning och 
förberedande 
projektering I 200 

Karlstad. projck-
tering av om-
byggnad 
för tulldirektionen 
i Värmlands län 

Arlanda, nya lokaler 
för distriktstull-
kammaren, Stock-
holms Ian 

1200 

Anslagsberäkning Il 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1986-06-30 
Anslag för 1986/87 
Anslag för 1987/88 

86-01-01 

'.! 800 

4800 

17000 

246110 

2 891586 
115 000 

20093 414 

23100000 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
86-06-30 1986/87 1987/88 

471 2 300 

400 4400 

16000 

471 2700 20400 

Beräknad mcdelsförbrukning 

1986/87 
1987/88 

2 700000 
20400000 

23100000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till \iissa hyggnadsarheten 1•id tullverkN för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 20 093 000 kr. 

D 8. Konjunkturinstitutet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

12 921076 
13 764000 

15974000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsor

gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning härtill. 
Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är 

fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet och 

administration. 
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Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1985/86 redovisat resultat av sin 

verksamhet dels som underlag för utarbetandet av den preliminära och 
reviderade nationalbudgeten för 1986. dels i publikationen Konjunkturlä

get. som utkommit med två nummer och i en engelsk version. the Swedish 

Economy. som utkommit med ett nummer. Resultaten av verksamheten 
har ocks:\ redovisat~ i publikationen Analysunderlag som utkommit med 

tre nummer. 
Barometerundersökningar har liksom tidigare genomförts och publice

rats kvartalsvis. Resultat av undersökningen Hushållens inköpsplaner. 

som statistiska centralbyrån utför på uppdrag av konjunkturinstitutet, har 

redovisats fyra gånger under året. Arbetet med att bygga en ekonometrisk 

konjunkturprognosmodell har inletts under budgetåret. Institutet har un

der budgctiiret. på uppdrag av långtidsutredningen. päbörjat en analys av 
den svenska utrikeshandelns utveckling på medellång sikt. 

Institutets förslag inför budgetåret 1987/88 kan sammanfattas enligt föl

jande. 

I. Förslag 13 764 000 kr. 
2. Institutet hemställer att av tillgängliga medel fa inrätta ytterligare tre 

forskartjänster och att den del av förvaltningsanslaget som får utnyttjas för 

lönekostnader höjs med 544 000 kr. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Inkomster m. m. 

Föredragandens öven·äganden 

1986/87 

12 332 000 
(76060001 
1482000 

50000 

13 764000 

Beräknad ändring 
1987i88 

Föredraganden 

+9 

+ 1997000 
(+ 1997000) 
+ 213000 

+2210000 

Riksdagen ställde sig. vid behandlingen av föregående års budgetproposi
tion. bakom förslaget att medel för konjunkturinstitutets verksamhet under 
budgetåren 1986187-1988/89 beriiknas med utgiingspunkt i ett begränsat 
huvudförslag. Enligt detta minskas utgifterna realt med 2 % på tre år med 
fördelningen 2 <;·;., första och 0 %.·andra resp. tredje budgetåret. Det förslag 

jag nu lägger fram för konjunkturinstitutets verksamhet hudgetåret 1987 /88 

tar sin utgångspunkt i detta beslut. Jag har. i enlighet med institutets 
förslag. gjort en omfördelning av medel fn'in övriga forvaltningskostnader 

till lönekostnader. Genom omfördelningen kan institutet inrätta ytterligare 
tre forskartjänster. 

Finansdepartementet förfogar i dag över vissa modeller för analys av 

makroekonomiska frågeställningar på medellång och lång sikt. Jag föreslår 
nu all ansvaret för att sköta och utveckla dessa modeller överförs till 
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konjunkturinstitutet samt att instituteb kompetens på det ekonomisk-sta

tistiska området förstarks. Kostnaderna för konjunkturinstitutet har jag 
beräknat till ca 1.2 miljoner kr. per år, vilket innefattar kostnader för 
inriittandet av fyra tjänster. datoranvändning och externa uppdrag. 

I förslaget rörande konjunkturinstitutet har jag också inräknat medel för 
utredningsresurser m. m. till det vetenskapliga ekonomiska rad, som rege

ringen avser att inrätta den I juli 1987. Kostnaderna för konjunkturinstitu

tet har jag beräknat till 500 000 kr. per år, vilket innefattar kostnader för 
inrättandet av en och en halv tjänst, tryckkostnader och övriga omkost

nader. Förslagen om det ekonomiska rådet och nya forskartjänster ligger i 
linje med min strävan att förstärka konjunkturinstitutets ställning som 
vetenskapligt forsknings- och utredningsinstitut på det ekonomiska områ

det. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till s<1mmanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1987/88 anvisa ett för
slagsanslag av 15 974 000 kr. 

D 9. Statens förhandlingsnämnd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

3 811 262 
3 920000 
3990000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en för statens räkning föra förhandlingar med kommuner, landsting eller 
annan icke statlig huvudman. Nämnden, som inrättades år 1963, arbetade 
ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan 
staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. Nämndens 
verksamhet har senare utvidgats till att omfatta olika statsbidragsfrågor 
och frågor om ändring av huvudmannaskap. Nämnden handlägger vidare 
bl. a. ärenden om förvärv eller överlåtelse av mark mellan stat och kom
mun. På nämnden ankommer också vissa uppgifter beträffande tolkning 
och tillämpning av avtal inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens 

kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos 

nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i de olika aktuella 

förhandlingsfrågorna anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter. 

Statens förhandlingsnämnd 

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken ut

sträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär. 
Det är f. n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 

större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 
under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommer att kräva 

utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1987/88. Nämnden 
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räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budget- Prop. 1986/87: 100 

år. Bil. 9 

Huvudförslag budgetäret 1986/87 3 850000 kr. Utgiftsminskningen följer 

det treåriga huvudförslaget som fastlades inför budget~fret 1986/87 och 

uppgår för budget[tret 1987/88 till 1,7 %. Utgifterna för budgetåret 1987/88 

minskas härigenom med avrundat 70000 kr. Niimnden vill fästa uppmärk

samheten på att förhandlingsarbctets speciella karaktär innebär att tidta

bell och tidsåtgång för förhandlingsverksamheten endast i begränsad ut

striickning kan päverkas av nämnden. Niimnden måste också vara beredd 

att med kort varsel disponera om resurserna. 

Personal 

Anslag 
Kostnader för 
utrednings- och 
förhandlingsarbete 

Föredragandens i)ven·ägandcn 

1986/87 

14 

3920000 

Beriiknad ändring 
19~7/88 

Föredraganden 

+70000 

Jag godtar förhandlingsnämndens förslag om en pl<rnenlig real minskning 

av utgifterna för budgetåret 1987 /88 enligt det treåriga huvudförslag som 

fastlades inför budgetåret 1986/87. 

Anslaget bör således föras upp med 3 990 000 kr. i förslaget till statsbud

get för budgetåret 1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens förhandlingsniimnd för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 990 000 kr. 

D 10. Bankinspektionen 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

I 000 

1000 

I 000 

Reservation I 000 

Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utöva tillsyn över bankerna. dvs. bankaktiebolag inkl. de som bildats av 

utländska bankföretag samt sparbanker och föreningshanker. På bankom

rådet ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa såväl svenska 

bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska hankcrs 

representationskontor i Sverige. Inspektionen är vidare tillsynsmyndighet 

för finansbolag, kreditaktiebolag, landshypoteks- och stadshypoteksinsti

tutionerna, Stockholms fondbörs. fondkommissionärerna. Värdepappers

centralen VPC Aktiebolag, U pplysningscentralen UC Aktiebolag samt 

fondbolag, dvs. bolag som förvaltar aktiefonder. Bankinspektionen är 79 



vidare registrcringsmyndighet för bankerna och för en särskild förteckning Prop. 1986/87: I 00 

över finansbolag. En särskild uppgift för bankinspektionen är att följa Bil. 9 

utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensför

hållanden inom dess verksamhetsområde och att föra kartellregister. In

spektionens tillsynsverksamhet omfattar också uppgifter på konsument
skyddsområdet. t. ex. granskning av avtals villkor samt tillsyn enligt konsu

mcntkreditlagcn. Bankinspektionen har ocksii uppgifter av övervakande, 

utredande och registrerande karaktär avseende den s. k. insider-

handeln med värdepapper. 

Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en gene

raldirektör, som ocks~t är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

tre avdelningar - en allmän avdelning, en kreditavdelning och en redo

visningsavdelning - samt en byrii för administrativa ärenden. 

Bankinspektioncns verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte 

upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reservationsanslag som 

uppbördsmedcl. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa 

en stat för varje budgetår. 

Bankinspektionen 

Bankinspektionens förslag kan sammanfattas enligt följande. 

I. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvudför

slag som omfattar tre budgetår och som innebär en resursminskning med 
21:'(; för budgetåret 1987/88 resp. 1988/89 samt med I% för budgetåret 

1989/90. Inspektionen framhåller emellertid med skärpa att det inte finns 

några möjligheter för inspektionen att i framtiden fullgöra ålagda arbets

uppgifter om resurserna minskar. Om huvudförslaget skall tillämpas på 

inspektionen måste tillsynsuppgifterna minskas väsentligt. I första hand 
genom att tillsynen över finansbolagen begränsas eller upphör. Huvudför
slaget medför att två heltidsanställda tjänstemän skulle bli övertaliga 

fr. o. m. budgetåret 1988/89. 
2. Inspektionen förordar ett alternativt förslag som innebär kompensa

tion för pris- och löneökningar samt en förstärkning av resurserna med dels 

100000 kr. för underhåll och vidareutveckling av gjorda ADB-investering

ar, dels 118 000 kr. för aktieägarstatistik. Sistnämnda belopp har tillförts 

inspektionen innevarande budgetår genom ett medgivande att överskrida 

anvisade medel. 

3. Pris- och löneomräkning I 631 000 kr. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 62 

Stat 
Förvaltningskostnadcr 15234000 +4 774000 

(däniv lönekostnader) (12476000) (+ 577000) 
Lokalkostnader 2608000 + 893 000 
Kungörelsekostnader 122000 + 5000 
Engångsanvisning 250000 - 250000 

18214000 +5422000 
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Föredragandens överväganden 

Jag har i det föreg;lende erinrat om att bankinspektioncns verksamhet 

finansieras genom avgifter från de kreditinstitut m. fl .. som berörs av 

inspektionens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett reservationsanslag om 

1 000 kr. och i regleringsbrev fastställer regeringen en utgiftsstat för det 

kommande budgetåret. I likhet med vad som har skett tidigare {ir skall i 

förevarande sammanhang redovisas de ändringar som nu kan her~iknas i 

fråga om utgiftsstaten. 
Den ökade aktiviteten på kreditmarknaden med ett viixande antal finans

bolag. fondbolag och fondkommissionsbolag och med ett snabbt ökande 

antal nya finansiella instrument har medfört att bankinspektionens tillsyns

uppgifter har ökat kraftigt under senare år. .Ä. ven inom bank väsendet har 

utvecklingen medfört krav på ökade insatser på vissa omr[iden. Mot denna 

bakgrund föreslår jag att inspektionen undantas från huvudförslaget. Vi

dare hör inspektionen tillföras 100 000 kr. till utveckling av gjorda ADB-in

vesteringar samt 118 000 kr. till aktieiigarstatistik. Jag beräknar att den 

firliga totala kostnaden för aktieägarstatistiken fördelad på SCB och Yär

dcpapperscentralen VPC Aktiebolag kommer att uppgå till 422 000 kr. 

fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Jag går så över till att behandla frågan om hur statistik över kreditmark

naden bör finansieras. Bankinspektionens organisation och verksamhet 

bekostas som tidigare framgått av bidrag från de kreditinstitut som står 

under inspektionens tillsyn. Skyldighet att erlägga bidrag anges i lagarna 

för resp. institut. Närmare föreskrifter om bidragens storlek. hur de skall 

fastställas och betalas meddelas genom förordning av regeringen. De insti

tut som erlägger bidrag är banker. fondkommissionsbolag, finansbolag. 

fondbolag, kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. 

Sveriges allmänna hypoteksbank. Stockholms fondbörs och Yärdepap

persccntralen YPC Aktiebolag. 

Inspektionen har enligt sin instruktion till uppgift dels att varje månad 

offentliggöra sammandrag av bankaktiebolagens ställningsöversikter. dels 
att varje år publicera uppgifter om bankbolager. erter årets bokslut samt att 

offentliggöra statistiska uppgifter om fondkommissions- och fondbörsverk

samheten. Denna statistik framställs på inspektionens uppdrag av statis

tiska centralbyrån (SCBl. Under innevarande budgetår uppgår kostnaden 

till ca 470 000 kr. SCB framställer vidare på inspektionens uppdrag den 

tidigare nämnda aktieägarstatistiken som belyser ägandeförhållandena 

främst i börsbolagen. Budgetfiret 1986/87 kostar denna statistik ca 520 000 

kr. 

SCB framställer övrig statistik över kreditmarknaden. Häri ingår bl. a. 

finansräkenskaper med sparande och förmögenhetssammanställningar för 

olika samhällssektorer. kreditinstitutl!ns in- och utli'tning. boksluts- och 

balansstatistik. Kreditmarknadsstatistiken finansieras via trettonde hu

vudtitelns förslagsanslag B 6. Statistiska centralbyrån: Statistik, register 

och prognoser. För innevarande budgetiir uppgår den totala kostnaden till 

3 200 000 kr. 

En väl fungerande finansiell sektor i ett utvecklat land kan inte vara utan 

en effektiv och väl utbyggd statistik. De senaste årens föriindringar på 

n Riksda)!en IWl6/87. I .111ml. Nr 100. /Jilaf.!11 9 
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kreditmarknaden ställer nya krav på statistiken. Av särskild betydelse är 
att få uppgifter om utlåningen till hushållen från fler institut än bankerna. 
Kreditmarknadsstatistiken behöver således delvis få en ny inriktning. 

Statistiken över kreditmarknaden utgör ett nödvändigt underlag för 
bankinspektionens tillsyn liksom för de olika kreditinstitutens verksamhet. 
Det bör därför anses ingå i tillsynsverksamheten att svara för att statistik 
över kreditmarknaden i stort framställs på samma sätt som inspektionen 
redan har till uppgift att publicera viss statistik om bankaktiebolag, fond
kommissionärer och fondbörsen. Kostnaderna för att producera denna 
statistik kan i och för sig ses som en naturlig och nödvändig del av 
kostnaderna i rörelsen för kreditinstituten men kan även anses utgöra en 
kostnad för den tillsyn som inspektionen utövar över dessa. De institut 
som här avses och som står under bankinspektionens tillsyn är banker, 
fondkommissionsbolag, finansbolag, kreditaktiebolag och hypoteksinstitu
tionema. Även för försäkringsinspektionens tillsyn är kreditmarknadssta
tistikcn av betydelse. Jag återkommer till detta under försäkringsinspek
tionens anslag. 

Jag beräknar kostnaden för statistiken under budgetåret 1987/88 till ca 4 
milj. kr. Härav uppgår kostnaden för statistik när det gäller bankinspektio
nens tillsynsområde till 3 870 000 kr. Här ingår inte kostnaden för den 
statistik om banker, fondkommissionärer, fondbörsen och aktieägandet 
som redan nu täcks av bidragen till inspektionen. Instituten bör bidra till 
kostnaden för kreditmarknadsstatistiken i huvudsak i förhållande till de 
resurser som fordras för att framställa statistik rörande resp. kategori av 
institut. Det får ankomma på bankinspektioncn att i samråd med SCB ta 
fram underlag för en sådan fördelning. Jag vill i detta sammanhang nämna 

attjag avser att göra en översyn av hela det avgiftsystem som nu ligger till 
grund för beräkningen av kostnaderna för bankinspektionens tillsynsverk
samhet. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad som anförts tidigare 
beräknar jag inspektionens utgifter till 23 636 000 kr. för nästa budgetår. I 
likhet med vad som skett föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras 
upp med ett formellt belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bankinspektionen för budgetåret 1986/87 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1 000 kr. 

D 11. Försäkringsinspektionen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1000 

l 000 
I 000 

Reservation 2000 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut
öva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet. 

Försäkringsinspektionen leds av en styrelse. Chef för försiikringsinspek
tionen är en generaldirektör, som också iir styrelsens ordförande. Inom 
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inspektionen finns tre byråer, niimligen en for försäkringsjuridiska och Prop. 1986/87: )()0 
administrativa ärenden. en för livförsäkringsärenden och en för skadeför- Bil. 9 

säkri ngsärenden. 
Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar. På samma sätt som 

gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen upp som uppbördsmedcl 
under ett reservationsanslag utan att redovisas på statsbudgetens inkomst

sida. För inspektionens verksamhet fastställer regeringen en stat för varje 

budgetår. 

l<'örsäkringsinspektionen 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1987/88 kan sammanfattas en

ligt följande. 
Med anledning av pågående utredningsarbete rörande inspektionens 

framtida tillsynsverksamhet bedömer inspektionen det inte meningsfullt 

att fastlägga resursramar för verksamheten för mer än ett budgetår, dvs. 
för budgetåret 1987/88. För detta budgetår har utarbetats två alternativ. 
dels ett s. k. huvudalternativ enligt regeringens direktiv (alt. A). dels ett 
alternativ som utgör inspektionens budgetförslag (alt. Bl. Alt. A innebär en 
real minskning med 2 % under ett år. Enligt inspektionens bedömning 
skulle alternativet innebära att medel skulle saknas för kostnader för 
inspektionsresor, utlandsresor, kurser för utbildning av personal och in

ventarieanskaffning och tillsynsarbetet därför inte kunna bedrivas på en 
godtagbar nivå. Alt. B innebär en realt oförändrad stat. 

Personal 

Stat 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

l'öredragandens överväganden 

1986/87 

39 

9458000 
<8180000) 
2 145 000 

11603000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ _'i46000 
(+ 316000) 
+ 237 uuu 
+ 300000 

+I 083000 

Försäkringsverksamhetskommittens utredningsarbete är nu inne i ett slut

skede. Det iir sannolikt att kommittens förslag kommer att resultera i 
ökade arbetsuppgifter för inspektionen. Jag anser därför att beräkningen 

av inspektionens utgifter för nästa budgetår bör göras enligt inspektionens 

alt. B. Syftet bör vara att verksamheten skall kunna bedrivas på oföränd
rad ambitionsnivå. 

Inom försäkringsinspektionen har påbörjats en översyn av de manuella 

rutiner som nu används för bearbetning av statistiska och andra uppgifter 
som rör försäkringsinstituten. Syftet är att rationalisera statistikbearbet- 83 



ningcn och förbättra möjligheten för inspektionen att göra olika slag av 
beräkningar som är nödvändiga inslag i tillsynsverksamheten men också 
att frigöra resurser för andra för verksamheten väsentliga arbetsuppgifter. 
En ökad användning av ADB är ett nödvändigt inslag i denna utveckling. 
På sikt bör detta innebära förbättrade möjligheter till besparingar inom 
myndigheten. Jag anser därför att inspektionen engångsvis för budgetåret 
1987/88 bör tillföras medel för ADB-utveckling, främst i form av konsultin

satser. Jag beräknar denna utgift till 300000 kr. 
Jag har i det föregående föreslagit att institut under bankinspektionens 

tillsyn skall bidra till kostnaden för statistiska centralbyråns kreditmark
nadsstatistik. Denna statistik innefattar i olika hänseenden uppgifter om 

försäkringsbolag. Merparten härav produceras i dag av försäkringsinspek

tionen. Statistiken rörande försäkringsbolagens utlåningsverksamhet ut
förs emellertid av statistiska centralbyrån utan försäkringsinspektionens 

förmedling. Statistiska centralbyrån har även kostnader för sammanställ
ningen av utlåningsstatistiken och den av försäkringsinspektionen produ

cerade statistiken med annan kreditmarknadsstatistik. Jag finner det rim
ligt att även kostnaden för utlåningsstatistiken och viss andel av samman
ställningskostnaderna fortsättningsvis betalas av försäkringsinspektionen. 

Jag uppskattar kostnaderna härför under budgetåret 1987 /88 till 180 000 kr. 
Efter pris- och löneomräkning beräknar jag inspektionens utgifter till 

12 686 000 kr. för nästa budgetår. 
Utgiftsanslaget i statsbudgeten bör föras upp med ett formellt belopp om 

I 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Försiikrinxsinspektionen för budgetåret 1987/88 anvisa ett re

servationslag av I 000 kr. 

D 12. Statens arbetsgivarverk 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

26 208 361 
24 696 ()()() 

26 269 ()()() 

Statens arbetsgivarverk (SA Yl är central myndighet för dels förhand

lingar i och samordning av frågor som rör reglering mellan offentlig arbets
givare och arbetstagare, såvitt gäller anställnings- eller arbetsvillkor som 

fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer, dels arbetsgivarpolitiken inom statsförvaltningen. 

SA V samordnar och genomför vidare förhandlingar enligt lagen 

( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal, i 

den mån förhandlingarna avser frågor som förbereds inom regeringskans

liet för beslut av riksdagen. regeringen eller statsråd och som inte syftar till 

kollektivavtal. SA V svarar också för information enligt nämnda lag eller 

kollektivavtal i dessa frågor. 
SAV leds av en styrelse. Organisationen i övrigt fastställs enligt SA Y:s 

bestämmande. Chef för SA V är en generaldirektör. 
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Den omorganisation som aviserades i 1986 års budgetproposition (prop. 

1985/86: 100 Bil. 9 s. 85) har nu genomförts. Den innehär i huvudsak att 

SA V organiserats så all förhandlings- och avtalsarbetet samt informations

verksamhetcn i största möjliga utsträckning anknyts till myndighetsspeci

tika omraden. I detta syfte har bildats en ny förhandlingsavdelning under 

ledning av en förhandlingscheL Avdelningen är organiserad pil fem enhe

ter. en för gemensamma avtal samt fyra sektorer för resp. civil statsförvalt

ning. försvaret. affärsverken och skolområdet. Genom denna organisation 

underlättas arhctet med att åstadkommas. k. sektoravtal. Till varje sektor

enhet är knuten en förhandlingsdelegation. 

Ansvaret för det övergripande planerings- och utredningsarbetet samt 

utveckling och samordning av statens arbetsgivarpolicy åvilar en ny avdel

ning för utredning och utveckling under ledning av en förhandlingsdirektör 

(utredningscheO. 

Statens arbetsgirnrverk 

I. Huvudförslag budgetåret 1987/88 24 358 000 kr. Minskningen av utgif

terna fördelas över en treårsperiod. med fördelningen l. I. och 3 9i: för 

första, andra resp. tredje budgetåret. 

Personal 

Anslag 

U11:(fier 

Förvaltningskost nadcr 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa utgifter 

Inkomster 
Ersättning från de affärsdrivandi: verken 
Ersättning från vissa icke-statliga 

institutioner 

Nettoutgift 

Föredragandens övenäganden 

1986/87 

117 

:?.6686000 
(23618000) 

7 186000 

33872000 

8651000 

5:!5000 

24696000 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredraganden 

+5 

+:?.829000 
<+2149000) 
- 675 000 

+2154000 

+ 549000 

+ 32000 

+1573000 

Under hösten har regeringen lämnat särskilda direktiv för SA V :s ans lags

framställningar för budgetaren 1988/89-1990/91. Jag är därför endast be

redd att nu lämna förslag för budgetåret 1987/88. Jag beräknar en real 

minskning av utgifterna om I %·. Det reducerade huvudförslaget har finan

sierats genom besparingar på andra områden. Jag har under anslaget 

beräknat vissa kostnader för utveckling av en av statens löne- och pen

sionsverk föreslagen simuleringsmodell för beräkning av kostnader för 

förändring av gällande pensionsregler. I denna fråga har jag samrått med 

chefen för civildepartementet. 

SA V har en viktig roll när det gäller att utveckla lönesystem och andra 

avtalsvillkor som främjar en effektiv verksamhet på myndigheterna. Detta 
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förutsätter dels att myndigheternas behov blir styrande för utvecklingen, 
dels atl SA V som centralt organ lämnar stöd till myndigheterna när det 
gäller att bygga upp en ändamålsenlig personalfunktion. Därvid bör en 
anpassning ske till utvecklingen på det ekonomiadministrativa området. 

SA V har också en viktig roll när det gäller att utveckla vilka restriktioner 

samhällsekonomin och statsfinanserna ställer på lönebildningen. 
För att SA V skall kunna fylla också dessa båda roller krävs en förstärk

ning av den förvaltnings- och nationalekonomiska kompetensen. Jag har 
därför beräknat 1,2 milj. kr. för inrättande av fem nya tjänster. Utgifterna 

finansieras genom besparingar på andra områden. 
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens arhetsgirnrverk för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förs lagsanslag av 26 269 000 kr. 
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E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Revidering av skatteutjämningssystemet 

1 Utjämning av ekonomiska förutsättningar 

Kommunalskatten är kommunernas och landstingens väsentligaste m

komstkälla. Medborgarnas rätt till en i möjligaste mån likvärdig standard 

påverkas i hög grad av kommunernas skatteinkomster. Skillnaderna mel

lan kommuner i fråga om skattekraft 1, dvs. skatteunderlag per invånare. är 

stor. I kommuner med mycket hög skattekraft är denna mer än dubbelt sa 
stor som i kommuner med mycket låg skattekraft. Skillnaderna mellan 

landstingen i fråga om skattekraft är på grund av deras storlek väsentligt 

mindre. Även på kostnads sidan finns stora skillnader. 
En kommun med svag skattekraft och/eller höga kostnader har sämre 

möjligheter att tillgodose kommuninvånarnas behov av service än andra 

kommuner med bättre ekonomiska förutsättningar. För att förhindra orim

liga skillnader i skattesats och/eller standard måste kommuner med sämre 

förutsättningar erhålla tillskott till sitt skatteunderlag. Under 1960- och 

1970-talen behövde den kommunala verksamheten byggas ut för att för

bättra servicen. Detta behov kunde tillgodoses dels genom kommunsam
manläggningar, dels genom att staten skjutit till skatteunderlag till kom
muner och landsting enligt ett skatteutjämningssystem som trädde i kraft 

år 1966. I det nuvarande systemet, som har gällt fr. o. m. år 1980. sker i viss 
utsträckning även en intern utjämning inom kommunkollektiven. Skill
nader i kostnader för vissa verksamheter. som beror på olika åldersstruk

tur. utjämnas i princip inbördes mellan kommunerna och mellan landsting
en. I detta sammanhang bör också nämnas att Stockholms läns landsting 

genom en särskild lag (1982: 1070) om skatteutjämning i Stockholms läns 

landstingskommun lämnar bidrag till länets kommuner enligt ett inomre
gionalt skatteutjämningssystem som i huvudsak liknar och anknyter till det 
statliga skatteutjämningssystemet. 

Syftet med skatteutjämningen är således att utjämna de ekonomiska 
förutsättningarna. Detta bör också leda till en rimlig utjämning av skatte
satserna. Skillnader i skattesats som beror på den standard som kom
munen och landstinget valt får givetvis accepteras. För den kommunala 
ekonomin har skatteutjämningssystemet en mycket stor betydelse. Utan 
skatteutjämningsbidrag skulle flera kommuner i övre Norrland teoretiskt 
sett kunna ha en sammanlagd utdebitering på ca 48 kr./skr. 

1 Vissa definitioner som används i texten förklaras i en ordlista, bilaga 9. l. 
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2 Det nuvarande skatteutjämningssystemet 

Den skattekraft som kommuner och landsting ansetts hchöva ha för att 
kunna tillgodose medborgarnas krav pf1 en likviirdig standard har sedan 
ska!lcutjämningssystcmcts tillkomst iir 1966 angetts i procent av medd
skattekraften. Skillnaderna i fastställd garanti skall ge uttryck för skill
nader i kostnadsläge. 

Det nu var ande systemet enligt lagen ( 1979: 3621 om skatteutjämningsbi
drag heslår i sina huvuddrag av följande delar 
- grundgaranti 
- tillägg eller avdrag på grund av ogynnsam resp. gynnsam åldersstruktur 
- tillägg för stor befolkningsminskning. 

Samtliga delar anges i procent av medelskattekraften. Vid summeringen 
måste hänsyn tas till två spärregler i systemet. för vilka en redogörelse 
lämnas senare. Staten tillskjuter det skatteunderlag som behövs för att 
resp. kommun och landsting skall nå upp till den totalt garanterade skat
tekraftsnivån. Skatteutjämningsbidraget räknas sedan fram genom att till

skottet multipliceras med kommunens resp. landstingets skattesats för 
skatteutjämningsåret. Kommuner och l<mdsting som har en högre egen 
skattekraft än den av staten garanterade står utanför skatteutjämningssys
temet. För år 1986 befinner sig 32 kommuner och två landsting i denna 
situation. 

2.1 Grundgarantin 

Kommunalekonomiska utredningen (KEUl. vars betänkande (SOU 1977: 

781 ligger till grund för den nuvarande lagen (! 979: 362) om skatteutjäm
ningsbidrag försökte genom beräkningar av kostnader på grund av geogra
fiskt läge och bebyggelsestruktur bestämma grundgarantin för varje kom
mun och landsting. Beräkningar genomfördes av kostnader för byggnad 
och underhåll. transporter. uppvärmning och kallortstillägg för bestäm
mande av det geografiska lägets betydelse. Bebyggelsestrukturens inver
kan på kostnaderna beriiknades för vatten och avlopp, gator. vägar och 
parker, kollektiv trafik och skolskjutsar samt för fritidshus. Till grund för 
beräkningarna för varje verksamhet låg enhetskostnader. Den beräknade 
kostnaden för varje kommun ställdes i relation till ett riksgenomsnitt. 

Den på så sätt framräknade grundgarantin justerades emellertid betyd
ligt på grund av att utredningen dels var osäker på beräkningarnas tillförlit

lighet. dels också ville undvika alltför stor splittring av grundgarantierna 

inom geografiskt sammanhängande områden. Kompromissen mellan dessa 
motstridande önskemål ledde till att ett 60-tal av ca 200 kommuner i södra 

delen av landet fick en högre grundgaranti än den lägsta. 
Kommunerna och landstingen inddades i skattekraftsklasser med tre

procentsintervaller från 103 % till I 36% av medelskattekraften. Den lägsta 
grundgarantin sattes således högre än medelskattckraften. Det betyder att 
staten ger skatteutjämningsbidrag. även till kommuner och landsting med 
genomsnittliga skatteinkomster och kostnader per invånare. Fr. o. m. år 
1985 har en generell sänkning med en procentenhet genomförts. 
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1 1 Åldersstruktur och befolkningsminskning 

Befolkningen~ ttlderssammansättning har stor betydelse för kostnaderna 

for m<'mga verksamheter som väger tungt i kommunernas och landstingens 
budgetar. Det har därför bedömts att det linns särskild anledning att i 
skatteutjämningssystemet ta hänsyn till skillnaderna mellan olika kom

muner och landsting i fråga om äldersstrukturcn. 
KEU utförde är 1977 beräkningar av kostnadsskillnaderna mellan kom

nrnnerna för följande verksamheter 

- barnomsorg 
- förskolans deltidsgrupper 

- grundskola 
- statskommunala bostadsbidrag och kommunalt bostadstillägg till folk-

pension 
- service till pensionärer 

samt i fråga om landstingen för 

- sluten sjuk värd. 
Beräkningarna byggde för fkrtalet verksamheter p;\ enhetliga nettokost

nader per invånare i aktuell åldersgrupp. Aven för barnomsorgen kalkyle
rades med enhetliga nettokostnader per plats i daghem resp. fritidshem och 

familjedaghem. Med hänsyn till att behovet av barnomsorg inte behöver 
överensstämma med antalet barn i berörda åldrar gjordes dock en sam
manvägning, där kostnader beräknade efter enbart åldersstruktur och 
kostnader efter antal utnyttjade platser i lika grad får inverka på de kostna
der för barnomsorgen som läggs till grund för utjämningen. 

Alla beräkningar över skillnader i kostnader för de verksamheter som 
ingår i åldersstrukturfaktorn utgår från de genomsnittligt beräknade kost

naderna i riket. Summan av alla tillägg skall alltså ungefär motsvaras av 

samtliga avdrag och således en i princip full kostnadsutjämning ske inom 
kommun resp. landstingskollektivet. I praktiken uppnås inte denna utjäm
ning inom skatteutjämningssystemet. Det finns i huvudsak två anledningar 

till detta. Dels ingår inte alla kommuner och landsting i skatteutjämnings
systemet. dels me~för de två spärrcglerna i systemet att effekten av ålders
strukturen inte alltid slår igenom. Skillnaden mellan tillägg och avdrag för 
åldersstrukturfaktorn faller på staten i form av ökade eller minskade bi
drag. 

Om folkmängden minskar i en kommun får vissa fasta kostnader bäras 
av ett mindre antal invånare till dess att en anpassning hunnit ske till det 
lägre befolkningsunderlagct. KEU gjorde beräkningar av sådana fasta 
kostnader som inte kan reduceras i takt med folkminskningen. Med stöd av 
dessa beräkningar görs i systemet ett tillägg med ett enhetligt belopp per 

person för den folkminskning som överstiger fem procent under den senas
te tioarsperioden. Tillägget läggs samman med kostnadsavvikelscr på 
grund av åldersstruktur och omvandlas tillsammans med dessa till hela 
procent av medclskattekraftcn. 
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2.3 Spärregler 

Vid beräkningen av den totalt garanterade skattekraften gäller som tidigare 
nämnts två spärregler 

1. Avdrag för gynnsam åldersstruktur får inte i något fall leda till att en 
kommun eller ett landsting något år erhåller lägre skattekraftsgaranti än 

100 % av medelskattekraften !99 % fr. o. m. år 1985). 
2. Samtliga kommuner och landsting tillförsäkras en höjning av garantin 

med lägst 3 % av medelskattekraften i förhållande till de regler som 
gällde för år 1979 (2 % fr. o. m. år 19851. 

99 %-regeln har för närvarande (år 1987) praktisk hetydelse för endast en 
kommun och två landsting. Den andra regeln har däremot avgörande effekt 
för 39 kommuner och två landsting, samtliga belägna inom skogslänen. För 

dessa kommuner och landsting har således den fastställda grundgarantin 

och åldersfaktorn ingen betydelse utan bidragen be~täms helt av spärre
geln. 

2.4 Skatteutjämningsavgift 

Genom kopplingen till medelskattekraften följer skatteutjämningsbidragen 
automatiskt skatteunderlagets förändringar. Bidragets storlek styrs härige
nom av förändringar i lönesumman två år tidigare. Ökningen av bidraget 

kan därför vissa år bli mycket kraftig i jämförelse med den beräknade 

kostnadsutvecklingen. 
Av statsfinansiella och kommunalekonomiska skäl har olika åtgärder 

vidtagits i syfte att begränsa automatiken i de statliga transfereringssyste

men. Skatteutjämningsbidraget är ett av de största statsbidragen till kom
munsektorn. I syfte att neutralisera den automatiska ökningen av skatteut
jämningsbidraget för år 1986 beslöt riksdagen (prop. 1984/85: 150 bil. I, 

FiU 29, rskr. 406, SFS 1985: 533) att kommuner och landsting skulle 
erlägga en särskild skatteutjämningsavgift, beräknad på det totala skat
teunderlaget med 0: 14 kr./skr. Denna avgift har av samma skäl höjts till 
0: 24 kr ./skr. för år 1987. 

För att utjämna de mest extrema skillnaderna i skattekraft beslöt riksda

gen dessutom att ta ut en tilläggrnvgift på skatteunderlag som överstiger 
135 % av medelskattekraften. Tilläggsavgiften är progressiv och utgår med 
5 kr./skr. i intervallet 135 - 140 % av medelskattekraften, med 6 kr./skr. i 

intervallet 140 - 150 % och med 8 kr./skr. för skatteunderlag som över

stiger 150 % av medelskattekraften. 

Samtidigt beslöts att betala ut ett särskilt bidrag till högskattekommuner 

under villkor att de sänkte skattesatsen motsvarande bidraget. 

3 Skatteutjämningskommittens förslag 

Våren 1983 utfärdades direktiv (1983: 46) till en parlamentarisk kommitte 

med uppdrag att se över skatteutjämningssystemet. Skatteutjämningskom

mitten överlämnade sitt betänkande (SOU 1985: 61) Skatteutjämningssy
stemet i december 1985. Betänkandet har remissbehandlats. Kommittens 

sammanfattning av sitt förslag redovisas i bilaga 9.2. 
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Förslaget innehåller inga genomgripande förändringar. Den tekniska 
uppbyggnaden av systemet bchfrlls. Grundgarantin differentieras med 
tyngdpunkten lagd till det regionalpolitiska stödområdet, vilket ger syste
met en något mer regionalpolitisk inriktning än det nuvarande. Spärreg
lerna avvecklas och inarbetas i grundgarantierna liksom det tillfälliga stö
det till vissa högskattekommuner för att sänka skattesatserna. För att 
finansiera de föreslagna ökningarna av grundgarantierna i vissa kommuner 
föreslås en generell sänkning av grundgarantin med en procentenhet. Den 
lägsta grundgarantin förslås således till 101 % av medelskattekraften. 

De åldersberoende verksamheter vars nettokostnader utjämnas inom 
systemet, föreslås kompletterade med gymnasieskolan för kommunerna 
och med den öppna vården för landstingen. Kostnadsutjämningen för 
barnomsorgen bör enligt kommitten bygga uteslutande pa åldersfördel
ningen och inte till någon del på utbyggnadsgraden. Åtgärder för att stimu

lera utbyggnaden av barnomsorgen bör i stället enligt kommittens mening 
ske genom sektorvisa bidrag eller andra åtgärder. För kommunernas del 
föreslår kommitten också att kostnader som beror på social struktur skall 
utjämnas genom att hänsyn tas till individ- och familjeomsorg. 

Kommitten föreslår vidare en ny teknik för beräkning av skillnader i 
kostnader för åldersstruktur. För var och en av ifrågavarande verksam

heter används standardtal som visar utnyttjandet i riket av resp. verksam
het i de olika åldersgrupperna. För varje kommun och landsting beräknas 
ett teoretiskt utnyttjande av verksamheterna genom att standardtalen mul
tipliceras med befolkningen i resp. åldersgrupp. Ett indextal för varje 
verksamhet kan därefter räknas fram. Samtliga indextal vägs sedan sam
man till ett sammanfattande indextal för varje kommun och landsting. Som 
vikter används resp. verksamhets andel av summa nettokostnader i riket 
för dessa verksamheter enligt finansstatistik. Det sammanvägda indextalet 
omräknas sedan till åldersfaktor i procent av medelskattekraften. 

En förstärkning av bidraget till stor befolkningsminskning föreslås. 
Kommitten föreslår också att även landsting skall kunna få bidrag av 
denna orsak. 

Skatteutjämningsbidragen föreslås även i fortsättningen bli beräknade 
med användning av kommunernas och landstingens egna skattesatser. 
Den skattesats som får användas vid beräkningen maximeras dock till 
18 kr./skr. för kommunerna, till 14: 50 kr./skr. för landstingen och till 
32:50 kr./skr. för kommuner utanför landsting, dvs. till nuvarande högsta 
skattesatser. 

Den automatiska ökningen av skatteutjämningsbidragen föreslås i hu
vudsak finansieras genom en avgift på kommunernas och landstingens 
totala skatteunderlag. Kommitten föreslår att bestämmelser härom tas in i 
lagen om skatteutjämningsbidrag. Efter årliga överläggningar mellan rege
ringen och representanter för kommuner och landsting kan, enligt kommit
tens mening. förslag föreläggas riksdagen om avgiftens storlek, anpassad 
efter aktuella samhällsekonomiska förutsättningar. 

En kortfattad sammanställning av remissvaren på betänkandet lämnas i 
bilaga 9.3. Remissinstansernas inställning till kommittens förslag kommer 
ocksa att beröras i det följande i samband med behandlingen av olika delar 
i förslaget till reviderat skatteutjämningssystem. 
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4 Överväganden och förslag 

4.1 Behov av förändringar 

Som jag inledningsvis nämnde tillkom skatteutjiimningssystemet år 1966 
för att ge kommuner och landsting möjligheter att hygga ut verksamheten 
sä att alla medborgare i princip skulle få samma standard utan att skillna
derna i ~kattesats blev alltför stora. Förhållandena har sedan dess ändrats 
såtillvida att skillnaderna i standard numera inte torde vara så stora. 
Däremot kvarstår alltjämt relativt stora skillnader i utdebitering. Systemet 
behöver nu ändras i syfte att nå en bättre utjämning av de ekonomiska 
skillnaderna. Mellan de kommuner som har högst resp. lägst sammanlagd 
utdehitering är skillnaderna mycket stora. Till stor del beror detta på att 
kommuner med mycket hög skattekraft inte påverkas av systemet. 
Nämnda skillnad uppgick år 1985 till 8: 28 kr.iskr. 

Det nuvarande skatteutjiimningssystemet, som trädde i kraft år 1980, 
betydde en kraftig höjning av garantinivån i de södra och mellersta delarna 
av landet. l den non-a dekn höjdes garantierna väsentligt mindre. Refor
men innebar en ökning av bidragen med tillsammans ca 2.9 miljarder i 1979 
års penningvärde eller med 64 %. 

Förhoppningen om att den kraftiga satsningen på skatteutjämningsbidra
gen skulle leda till en utjämning av skattesatserna infriades inte. Dessvärre 

har skillnaderna i utdebitering i stället ökat sedan år 1979. Den inriktning 
av reformen, som jag nyss redovisat, ledde till att skattesatserna generellt 
sett blev betydligt högre i Norrland än i övriga delar av landet. Med ett par 
exempel vill jag redovisa utvecklingen. 

Medelutdebitering, kr.lskr. 

1979 1986 

Storstadslän 28:44 30:22 
Skogslän 29:38 31: 55 
Övriga län 29:45 30:58 

Skogslänen har således höjt sin utdebitering med 2: 17 kr./skr. sedan år 
1979 medan övriga län, exkl. storstadslänen, höjt den med I: 13 kr./skr. De 
preliminära förändringarna av skattesatserna för år 1987 tyder på att skill
naden mellan mcdelutdebiteringarna i skogslänen och övriga län kommer 

att öka med ytterligare ca 0: 40 kr./skr. 
Skillnaden i medclutdebitering mc~llan länen har ökat ändå mer. År 1979 

var skillnaden mellan högsta länsgenomsnitt, Kalmars och lägsta, Kristian

stads 2: 76 kr./skr. Västerbottens län har nu den högsta medelutdebitering
en och Hallands län den lägsta. Skillnaden mellan dessa länsgenomsnitt 
uppgår till 4: 01 kr./skr. I följande tabell har länen förtecknats i ordning 

högsta - lägsta medelutdebitering för år 1986. De högsta genomsnittliga 
skattesatserna finns i skogslänen samt i Örebro och Blekinge län. 
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L1i11 Kr.lskr. 

Västerbotten 32:36 
Örebro 32:29 
Blekinge 32:07 
Kopparberg 31: 91 
Yiirmland 31: 43 
Jämtland 31: 36 
Gotland 31: 29 
Södermanland 31: 25 
Östergötland 31: 09 
Kalmar 30:83 

Västmanland 30:77 
Jönköping 30:76 
Giivleborg 30:47 
Kronoberg 30:44 
Västernorrland 30:43 
Norrblitten 30: 31 
Alvsborg 30: 13 
Göteborg och Bohus 30: 10 
Stockholm 29:85 
Skarahorg 29:79 

Uppsala 29:61 
Malmöhus 29:59 
Kristianstad 28:36 
Halland 28:35 

Hela riket 30:34 

Jag kan vidare konstatera att det förslag som skatteutjämningskommit

ren lagt fram i stort sett inte ändrar fördelningen av skatteutjämningsbidra
gen. även om det har en något tydligare regionalpolitisk inriktning än 

nuvarande system. Enligt min mening maste utvecklingen mot allt större 

utdebiteringsklyftor mellan den norra delen och övriga delar av landet 

brytas och bättre jiimvikt mellan landsdelarna åstadkommas. Skatteutjiim

ningssystemet. som är av sror betydelse i striivandena att nä en biittre 
regional balans, bör få en mer påtaglig regionalpolitisk inriktning än för 

närvarande. I vissa regionalpolitiskt prioriterade områden hör därför 
skatteutjämningsbidraget förstärkas. Samtidigt måste de statsfinansiella 

påfrestningarna till följd av skatteutjämningssystemets snabba kostnads

ökning genom automatiken i systemet dämpas. 
Systemet för kommunal skatteutjämning m[1ste diirför iindras sa att man 

inom en reducerad medelsram far en kraftigare utjämningseffekt pii ska!le

satserna. Medlen bör omfördelas st1 att en större andel ges till kommuner 

och landsting i de norra delarna av landet. Detta bör kunna ske inom ett i 

'.>ton sett oförändrat skattetryck. 

Innan jag redovisar mina förslag till ändringar i skatteurjämningssyste

mct vill jag erinra om de åtgärder som vidtagits för att begränsa de mest 
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extrema skillnaderna i utdebitering. På regeringens förslag beslöt riksda

gen lprop. 1984/85: 150 bil. I, FiU 29. rskr. 4061 att i avvaktan på resultatet 

av översynen av skatteutjämningssystemet ge bidrag till att sänka skatte

satsen i de mt:St skattetyngda kommunerna för år 1986. Som jag tidigare 

nämnt beslöts också att kommuner med mycket hög skattekraft skulle 

erlägga en progressiv tilläggsavgift utöver den proportionella skatteut

jämningsavgift som alla kommuner och landsting miiste betala. På detta 

sätt minskade skillnaden mellan högsta och lägsta sammanlagda skattesats 

från 8: 28 kr./skr. år 1985 till 6: 35 kr./skr. år 1986. De åtgärder som vidtogs 

1986 för att minska skillnaderna i skattesatser har förlängts till att gälla 

även år 1987. 

4.2 Grundgarantier 

Skatteutjämningskommitten föreslog inga ändringar i den tekniska upp

byggnaden av skatteutjämningssystemet. Flertalet remissinstanser var 

också positiva till nuvarande konstruktion. bl. a. samtliga länsstyrelser och 

kommunförbunden. Jag föreslår därför att den tekniska uppbyggnaden i 

princip behålls med bl. a. anknytningen till medelskattekraften som en 

viktig del i systemet. Det nuvarande intervallet om tre procentenheter 

mellan skattekraftsklasserna bör dock minskas till två. Skälet till detta är 

att effekterna av vissa ändringar som jag föreslår bör inarbetas i grundga

rantin. Omvandlingen av dessa effekter till skattekraftsklasser underlättas 

om intervallerna minskas. 

De spärregler i nuvarande system som jag tidigare redogjort för bör 

avvecklas och effekterna av dessa inarbetas i grundgarantierna. I ett nytt 

system behöver också det nuvarande bidraget till högskattekommunerna 

för sänkning av skattesatserna inarbetas i grundgarantin. I det följande 

kommer jag att föreslå att den skattesats, som får användas vid beräkning

en av skatteutjämningsbidraget, maximeras till viss nivå. Kommuner och 

landsting med en högre skattesats får därför mindre bidrag än de skulle ha 

fått om den egna skattesatsen obegränsad fått ligga till grund för bidrags

beräkningen. I möjligaste mån har hänsyn tagits till denna förlust, när 

förslag till grundgaranticr har upprättats. 

Det är nödvändigt med en relativt kraftig förändring av relationerna i 

grundgarantinivå mellan den norra och den södra delen av landet för att 

uppnå den eftersträvade utjämningen. Jag föreslår därför att grundgaran

tierna i den södra delen i princip sänks med fem procentenheter och att 

bidragsvolymen i den norra delen behålls i stort sett oförändrad. I vissa 

sysselsättningsmässigt utsatta områden bör bidraget förstärkas. Grundga

rantierna för Bergslagskommunerna bör därför höjas, liksom grundgaran

tierna för kommunerna och landstinget i Blekinge län. För att ytterligare 

förstärka den regionalpolitiska effekten föreslår jag vidare att en viss 

omfördelning görs inom norra delen av landet från kust till inland. 

Till den norra delen räknar jag i detta sammanhang de sju skogslänen. 

Bergslagen och stödområdet i övrigt. De kommuner i södra och mellersta 

Sverige som tillhör stödområdet <Gotland, Bengtsfors. Dals-Ed och Åmilll 

behandlas på samma sätt som den norra delen. Till Bergslagen har jag i 
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detta sammanhang räknat följande kommuner utöver de som ingår i skogs

län: Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg.Ljusnarsberg och Nora 
i Örebro län, Fagersta, Hallstahammar. Norberg, Skinnskatteberg och 

Surahammar i Västmanlands län samt Tierp, Älvkarleby och Östhammar i 

Uppsala län. 
Avgränsningen av kommuner har gjorts så att det bildas en geografisk 

sammanhängande region. 
flera kommuner i den södra delen har sämre ekonomiska förutsättning

ar än de övriga på grund av ett högt kostnadsläge. I nuvarande system har 

48 kommuner i den södra delen högre grundgaranti än den lägsta, som är 

102 '/(· av medelskattekraften. Skatteutjämningskommit ten föreslog i sitt 
bet~inkande att 22 kommuner i den södra delen skulle placeras högre än 

den lägsta grundgarantin, som kommitten satte till 101 % av mcdelskatte

kraften. Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län föreslog i sina resp. 
remissyttranden att Västervik resp. kommunerna och landstinget i Ble

kinge län skulle få högre grundgaranti än den föreslagna lägsta. 
Jag har tidigare föreslagit att situationen i Blekinge län bör beaktas 

genom höjda grundgarantier. Däremot anser jag att det inte finns skäl att 

särskilt beakta Västervik i jämförelsen med andra kommuner. För att 
förhindra alltför stora skillnader i grundgarantier i gränszonen mellan den 

norra och den södra delen föreslår jag att flertalet kommuner samt lands

tingen i Örebro och Västmanlands län ges en högre grundgaranti än den 

lägsta. som föreslås till 97 % av medelskattekraften. I övrigt har jag med 
några undantag följt skatteutjämningskommittcns förslag i fråga om vilka 

kommuner som bör särbehandlas. Sammanlagt föreslår jag att 31 kom
muner och 3 landsting i den södra delen får en grundgaranti som är högre 

än de övrigas. 
I det följande redovisas ett förslag till lag om skatteutjämningsbidrag. I 

detta lagförslag, bilaga 9.4., anges grundgarantin för varje kommun och 

landsting. 

4.3 Åldersstruktur och social struktur 

Jag har i det föregående redogjort för skatteutjämningskommittens förslag 
till ny teknik för beräkning av skillnader i kostnader för åldersstruktur och 
social struktur. Remissinstanserna har påtalat vissa tekniska brister i för
slaget. Jag instämmer i remissinstansernas påpekanden och har i mitt 
förslag avhjälpt dessa brister. Då den utarbetade konstruktionen har up
penbara fördelar jämförd med nuvarande system föreslår jag att den an
vänds. 

För närvarande avrundas åldersfaktorn till hela procenttal. Avrund
ningsregelns syfte har varit att visa att beräkningen av åldersfaktorn inte 

gör anspråk på att vara exakt. Avrundningen kan dock leda till relativt 

stora årliga förändringar av bidragens storlek och till att de tillägg som görs 
för bcfolkningsminskning i vissa fall inte blir effektiva. Skatteutjämnings

kommitten föreslår därför, att åldersfaktorn och bidrag för befolknings
minskning beräknas var för sig och bestäms med en decimal. Jag instäm
mer i kommittens förslag. 

Skatteutjämningskommitten föreslog även att de [tidersberoende verk-
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sarnheter som beaktas i skatteutjämningssystemet skulle kompletteras 

med gymnasieskolan för kommunerna och med den öppna vården för 
landstingen. Jag instämmer även i detta förslag. 

Jag föreslår vidare att en av de två komponenter för beaktande av 
kostnader för statskommunala bostadsbidrag, som kommitten har föresla

git. tas bort. Ifrågavarande komponent anger andel invånare 0-18 år. 
Skälet härför är av närmast teknisk natur. Kostnaderna föreslås bli beräk
nade enbart med hänsyn till andelen familjer med bostadsbidrag. 

Som jag tidigare niimnt föreslog skatteutjämningskommitten att kostna
derna för barnomsorg skulle beräknas uteslutande med utgångspunkt i 

antalet barn i berörda åldrar. I en reservation föreslogs att beräkningen 
skulle ske efter behovet av barnomsorg, eller om detta inte kunde göras, 

att nuvarande beräkningssystem skulle behållas. Remissvaren är splittrade 
efter de två linjerna. Svenska kommunförbundet anser att kommit!ens 

förslag innebär en uppenbar försämring för de kommuner som har en väl 

utbyggd barnomsorg. Jag ansluter mig till förbundets åsikt att det i nuläget 
fortfarande finns skäl som motiverar att såväl faktisk utbyggnad som 

åldersstruktur skall beaktas. Däifor föreslår jag att den faktiska utbyggna
den av barnomsorgen tills vidare viigs in till 50%. dvs. i princip det system 

som nu tillämpas. 
De flesta remissinstanser ställer sig positiva till kommittens förslag all 

den sociala strukturen skall beaktas i skatteutjämningssystemet. Många är 
dock mycket skeptiska till utformningen av faktorn individ- och familjeom
sorg. Denna är uppbyggd på fyra komponenter, varav "andel boende i 

flerfamiljshus" bemötts med stor tveksamhet i remissvaren. Under ären
dets beredning har jag också konstaterat att denna faktors konstruktion ur 

teknisk synpunkt är mycket diskutabel. 
Jag föreslår därför att faktorn individ- och familjeomsorg i sin helhet 

byts ut. I stället bör hänsyn tas till kommunernas kostnader för socialbi
drag. För att kommunerna själva i så liten utsträckning som möjligt skall 
kunna påverka skatteutjiimningsbidragcts storlek bör beräkningen baseras 
på antalet bidragshushåll i resp. kommun. Vissa kostnader för socialbidrag 
ersätts av staten med stöd av förordningen ( 1984: 683) om statlig ersättning 
för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. Sådana bidrags
hushåll för vilka statlig ersättning lämnas enligt denna förordning bör 
räknas bort vid beräkningen av skatteutjämningsbidraget. Inför beräkning

arna av 1988 års bidrag kommer statistiken i detta avseende att komplet

teras. 

4.4 Bcfolkningsminskning 

Enligt nuvarande system får kommunerna ett tillägg till grundgarantin om 
befolkningsminskningcn under den :,enaste tiof1rsperioden överstiger fem 

procent. Tillägget läggs samman med kostnaderna för åldersstrukturen och 
omvandlas till!".ammans med dessa till hela procent av medelskattekraftcn. 

Skatteutjämningskommitten föreslår inga ändringar i metoden att beräk

na den folkminskning som berättigar till skatteutjämningsbidrag. Kommit
ten foreslttr att samma gränsviirdcn för beräkning av folkminskning som nu 
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gäller för kommunerna även skall gälla för landstingen. Vidare föreslår 

kommitten att hidraget per person utöver gränsvärdet skall förstärkas och 

att det beräknas separat och således skilt Mm åldersstrukturen. 

Landstingsförhundet anser i sitt remissvar att tillägg bör utgå till lands

tingen om befolkningsminskningen överstiger två procent under den senas

te tioårsperioden i stället för fem procent som gäller för kommunerna. 
Jag före~Itir att skatteutjämningskommittens förslag i denna del 1illämpas 

i sin helhet vilket innebär att hidraget för befolkningsminskning mer än 
förduhblas. 

4.5 Skatteutjämningsbidragets anknytning till skattesatsen 

Den egna skattesatsen används för närvarande vid uträkningen av skat

teutjämningsbidraget. Detta förhållande har kritiserats från den utgångs
punkten att skatteutjämningssystemet i princip skall vara opåverkbart av 

kommunernas och landstingens egna fitgärder. Skatteutjämningskommit

ten framhöll att användande av en enhetlig skattesats skulle missgynna 
kommuner och landsting med höga skattesatser och vara till fördel för de 
som har en låg utdebitering. Kommitten föreslog därl"ör att bidraget även i 
fortsättningen skulle beräknas på grundval av den egna skattesatsen. men 
att denna vid bidragsberäkningen maximerades till de högsta skattesatser 

som gäller för år 1986, dvs. 18 kr./skr. för kommuner, 14: 50 kr./skr. för 
landsting och 32: 50 kr./skr. för kommuner utanför landsting. 

Flertalet remissinstanser. som yttrat sig i denna del, anser kommittens 

förslag vara ett steg i rätt riktning. Av de som ansluter sig till förslaget 
förordar de flesta att maximeringen av skattesatsen sätts till lägre nivå än 
de kommitten har föreslagit. 

Jag delar kommittens uppfattning att det är olämpligt att i bidragssam
manhang premiera kommuner och landsting med låg skattesats, vilket sker 

om man utgår från en enhetlig skattesats vid bidragsgivningen. En maxi
mering av den skattesats som får läggas till grund för bidragsheräkningen 
är därför att föredra. Jag föreslår dock att taket sätts betydligt lägre än vad 
kommitten föreslagit. Mitt förslag är att detta sätts till 16 kr./skr. för 
kommunerna, 13: 50 kr./skr. för landstingen och till 29: 50 kr./skr. för de 
kommuner som inte ingår i landsting. Utdebiteringstaken anknyter härige
nom niira till kommunernas och landstingens medclutdebiteringar för år 
1986. De kommuner och landsting som har en högre skattesats får genom 
denna iindring minskade skatteutjämningsbidrag. Denna bidragsminskning 
har i möjligaste mån kompenserats genom en högre grundgaranti. 

4.6 Resultat för kommuner och landsting 

En beräkning har gjorts över skatteutjämningsbidragen enligt det revidera

de systemet. tillämpat på år 1987. Resultatet av denna och en jämförelse 
med bidrag enligt nuvarande system för samma år redovisas i följande 

tablil. Båda beräkningarna baseras på preliminära uppgifter från 1986 års 
taxering och preliminära uppgifter om 1987 års skattesatser. I beloppet för 

kommunerna enligt nuvarande system ingår preliminärt bidrag till de kom-

7 Riksdai::cn IW:i61ö7. I sam/. Nr 100. Bilaxa 9 
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muner med hög skattesats som sänkte utdebiteringarna för år 1986. Belop
pen anges i milj. kr. 

Kommuner Landsting Totalt 

Nuvarande system 7170 5 690 12860 
Reviderat systt:m 5 810 4440 10250 
Reducering 1360 1250 2610 

, mätt i kr ./skr. 0:31 0:31 

Jag har tidigare redovisat utvecklingen av medelutdebiteringarna inom 

storstadslän, skogslän och övriga län mellan åren 1979 och 1986 och 
kunnat konstatera att den balans mellan slrngslän och övriga län, exkl. 
storstadslän. som rådde år 1979. innan den senaste skatteutjämningsrefor
men genomfördes, har ändrats till skogslänens nackdel med drygt I 

kr./skr., en utveckling som kommer att ytterligare accentueras år 1987. 
Om man till 1986 års utdebiteringar lägger de ändringar, uttryckta i kr./skr. 
som det reviderade systemet innebär, får man följande utveckling 

Storstadslän 

Skogslän 

Övriga län 

Medelutdebitering, kr.lskr. 
Nuv. system Förslag 

30:22 

31:55 

30:58 

30:58 

31: 66 

31: 67 

Balansen mellan skogslän och övriga län, exkl. storstadslän, skulle 
därmed vara återställd. Skillnaden i medel utdebitering mellan länen skulle 

också minska kraftigt. Mellan Västerbottens län som fortfarande enligt 
denna teoretiska beräkning skulle ha den högsta medelutdebiteringen och 
Kristianstads län med den lägsta är skillnaden 2: 98 kr./skr. Skillnaden 
mellan högsta och lägsta länsgenomsnitt år 1986 är, som jag tidigare har 
nämnt. 4: 0 I kr./skr. Förslaget medför en mindre höjning av den kommuna
la medelutdebiteringen. Det totala skattetrycket torde endast påverkas 
marginellt. Höjningen måste ses mot bakgrunden av den ytterligare skatte

höjning som vid oförändrat system kan befaras drabba högskattekommu
nerna i den norra delen av landet och den utjämningseffekt som nås genom 

förslaget. 
Revideringen av systemet medför att ytterligare fjorton kommuner och 

tre landsting kommer att falla utanför systemet. Antalet invånare som efter 

ett genomförande av förslaget är utanför systemet uppgår till ca 40 % av 

landets folkmängd. 

4.7 Skatteutjämningsavgift 

Jag har tidigare redogjort för den skatteutjämningsavgift som tas ut av 
kommuner och landsting för åren 1986 och 1987 för att finansiera den 

automatiska ökning av skatteutjämningsbidragen som följer av att dessa är 

anknutna till medelskattekraften. Skatteutjämningsavgiften är 0: 14 
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kr./skr. för ilr 1986 och 0: 24 kr./skr. for [1r 1987 och tas ut pii kommunernas Prop. 1986/87: 100 
och landstingens totala skatteunderlag. Om den egna skattekraften över- Bil. 9 

stiger 135 CC-- av medclskattekraften tas en tilläggsavgift ut p{i det översti-

gande skatteunderlaget. Denna tilläggsavgift utgår efter en progressiv ska-

la_ I denna redovisning hortses friin dt.:n avgift på 0: 13 kr.!skr. som tas ut 

av kommunerna pil. samma siitt som skatteutjLimningsavgiften men som 

av~cr ht.:sparingar inom utbildningsomriidet. 

Sbtteutjämningskommittcn förordar i sitt betänkande att den automa

tiska ökningen av skattcutjiimningsbidragcn för de niirmaste ären i huvud

sak skall finansieras genom en avgift på det totala skatteunderlaget. Efter 

iirliga överläggningar mellan regeringen och representanter för kommuner 

och landsting kan, enligt kommittens mening. förslag fördäggas riksdagen 

om avgiftens storlek. anpassad efter aktuella samhiillsekonomiska förut

sättningar. Med n;igr-a fa undantag avvisar remissinstanscrna en permanent 

~katteutjämningsavgift. Däremot accepterar miinga. bl. a. Svenska kom

munförbundet. en avgift i nuvarande statsfinansiella läge. Landstingsför

hundet framhåller att f1rliga beslut måste fattas om fördelningen av finan

sieringsbördan mellan staten och kommunsektorn. 

I det nuvarande statsfinansiella läget finn~ det skäl för att behålla skat

teutjiimningsavgiften_ En viss del av de reduceringar. som jag tidigare har 

föreslagit. bör dock kunna användas till att minska avgiften. Jag föreslår 

däri'ör att skatteutjämningsavgiften minskas successivt med sammanlagt 

0: 14 kr./skr. under åren 1988-1990. En avgiftsminskning med 0: 14 

kr./skr. motsvarar ca 1 225 milj. kr. beräknat på 1987 års underlag. Till 

detta kommer den ~wtomatiska ökningen av bidragen från år 1987 till år 

1988 som annars vid oförändrat system skulle ha finansierats med avgift. 

Denna ökning kan heräknas till ca 750 milj. kr.. motsvarande en avgift på 

0: 08 kr./skr. Målet bör vara att på sikt helt kunna avveckla skatteutjäm

ningsavgiftens generella del. 

I likhet med skatteutjämningskommittcn föreslår jag att den nuvarande 

tilläggsavgiften behålls. Gränsen för uttagande av tilläggsavgiften hör 

emellertid sänkas från nuvarande 1351/i. till 130 9(, av medclskattekraften. 

Progressiviteten bör- behållas oföriindrad. Tilläggsavgift föreslås således 

utgå med 5 kr ./skr. i intervallet 130- 1:15 '/{, med 6 kr./skr. i intervallet 

135-145 % och med 8 kr./skr. på skatteunderlag som överstiger 145 % av 

medel skattekraften. 

4.8 Övergångsbestämmelser 

Sänkningen av den lägsta grundgarantin med fem procentenheter motsva

rar i genomsnitt ca 0: 80 kr./skr. för kommunerna och ca 0: 65 kr./skr. för 

landstingen_ Friin denna effekt skall avräknas den minskning av skatteut

jämningsavgiften på 0: 14 kr./skr. somjag tidigare har föreslagit. Den totala 

reduceringen av skatteutjämningsbidraget kan emellertid bli större för ett 

flertal kommuner och nägra landsting. Detta beror på att de i nuvarande 

system kan ha högre grundgaranti än den lägsta men inte far det enligt det 

nya förslaget eller att de för närvarande har högre åldersfaktor än vad den 

nya åldersfaktorn ger. 99 



För att ge de kommuner och landsting som får en relativt stor minskning 
av grundgarantin möjligheter att anpassa sig till den nya ekonomiska 

situationen föreslår jag att sänkningen av grundgarantin begränsas till tre 
procentenheter år 1988. Den lägsta grundgarantin hlir då 99 % av medel

skattekraften. Även år 1989 maximeras sänkningen av grundgarantin till 
ytterligare tre procentenheter med en lägsta grundgaranti på 98 % av me

del skattekraften. Först fr. o. m. år 1990 är reduceringen av grundgarantin 
fullt genomförd. 

Jag har tidigare angett att skatteutjämningsavgiften successivt bör sän

kas med sammanlagt 0: 14 kr./skr. under perioden 1988-1990. Denna 
sänkning föreslår jag uppdelad med 0: 04 kr.iskr. för år 1988 och med 0: 05 

kr./skr. för vardera åren 1989 och 1990. 

Vid framtagandet av förslaget har jag i möjligaste mån försökt undvika 
att reduceringarna skulle bli för stora för ekonomiskt svaga kommuner. l 
ett antal fall har detta emellertid inte varit möjligt. För att minska påfrest

ningarna under en övergångstid för kommuner och landsting med hög 
utdebitering och med svag ekonomi bör. utöver den lindring som det 

successiva genomförandet innebär. extra skatteutjämningsbidrag beviljas. 

Chefen för socialdepartementet har i det föregående föreslagit en refor

mering av systemet för kommunalt bostadstillägg till folkpension <KBT). 

Genom denna reform får flera kommuner ökade statsbidrag men många 

kommuner får också ökade kostnader. För några kommuner har de ökade 
kostnaderna kunnat beaktas genom höjda grundgarantier. Övriga kom

muner med svag ekonomi bör, efter prövning i varje särskilt fall. kunna få 
extra skatteutjämningsbidrag. För5lag till fördelning av extra skatteutjäm
ningsbidrag bör i vanlig ordning lämnas av skatteutjämningsnämnden som 

är en parlamentariskt sammansatt rådgivande nämnd i skatteutjämnings
frågor. Behovet av extra skatteutjämningsbidrag till följd av revideringen 
av skatteutjämningssystemet och KBT-reformen beräknar jag till 300 milj. 
kr. för år 1988 och till 200 milj. kr. för år 1989. Utgångspunkten för 
beräkningen har då varit att undvika skattehöjningar i kommuner och 
landsting som redan i dag har en hög utdebitering. Utöver detta belopp 
tillkommer inemot 100 milj. kr. som redan är intecknat för bidrag till 
kollektiv landsbygdstrafik och till förebyggande åtgärder mot jordskred 

m.m. 
Jag har tidigare redovisat att reduceringen av skatteutjämningsbidragen 

vid fullt genomfört systern och tillämpat på år 1987 kan beräknas till ca 
2 600 milj. kr. för kommuner och landsting tillsammans. Minskningen av 

skatteutjämningsavgiften med 0: 14 kr./skr. motsvarar som jag tidigare har 

nämnt drygt I 200 milj. kr.. varför nettoeffekten blir ca I 400 milj. kr. Med 

de övergångsvisa anordningar. som jag föreslår. kan den totala nettoeffek
ten för år 1988 av reducerade skatteutjämningsbidrag, sänkta skatteut

jämningsavgifter och höjda extra skatteutjämningsbidrag beräknas till 

I 200 milj. kr .. räknat pt1 1987 års förhållanden. 
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5 Upprättade lagförslag 

1 enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 
I. lag om skatteutjämning, 
2. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272), 

3. Jag om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av ~ocialavgifter fr{in 

arbetsgivare, 
4. lag om ändring i lagen ( 1965: 2691 med särskilda bestämmelser om kom

muns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m .. 

5. lag om ändring i lagen <1982:221) med särskilda bestämmelser om det 

kommunala skatteunderlaget m. m. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 9.4 . 

. Förslagen under 2 och 3 faller inom området f6r lc1grådsgranskning. Med 

hänsyn till frågornas enkla beskaffenhet anser jag att lagrådets hörande 

skulle sakna betydelse. 

6 Författningskommentar 

6.1 Lagen om skatteutjämning 

I * 
Liksom I s lagen om skatteutjämningsbidrag och I § lagen om skatteut

jämningsavgift innehåller paragrafen en grundläggande bestämmelse om 
att kommuner och landstingskommuner kan ha rätt till skatteutjämningsbi
drag och är skyldiga att betala skatteutjämningsavgift. 

2§ 

Liksom 2 § lagen om skatteutjämningsbidrag innehåller paragrafen defini
tioner av en lång rad termer som används i lagen. I vissa fall har nya termer 
införts. 

Termen bidragsår har således ersatts av termen skatteutjämningsår ef
tersom även avgifterna omfattas av lagen. 

Till de nuvarande termerna skatteunderlag och skattekraft har - utan 
ändring av innebörden - i förtydligande syfte lagts ordet "eget" resp. 

egen". 
I lagen har vidare uttrycket tillförsäkrad skattekraft utbytts mot garante

rad skattekraft. Såväl sistnämnda beteckning som den däremot svarande 
termen garanterat skatteunderlag har givits en definition i paragrafen. 

Härigenom har en särskild bestämmelse motsvarande 4 § lagen om skat
teutjämningsbidrag blivit överilödig. 

3 och 4 ** 
Paragraferna motsvarar 5 och 6 §§ lagen om skatteutjämningsbidrag och 
innehåller procentsatserna för grundgarantin. 
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Paragrafen motsvarar 7 § lagen om skatteutjämningsbidrag och innehåller 
bestämmelser om beräkning av garanterad skattekraft genom tillägg till 
eller avdrag från grundgaranlin. Justeringarna hänför sig till åldersstruktu

rens - och för kommunerna iiven den sociala strukturens - påverkan på 
kostnaderna. för landstingskommunerna - och de kommuner som inte 

ingår i landsting - iir del fråga om inverkan pf1 kostnaderna för sjukvård. 
För kommunerna gäller del flera verksamheter avseende i första hand 
barnomsorg, skola och iildreomsorg. 

Tillägg skall också göras om befolkningsminskningen under den senaste 
tioårsperioden har överstigit fem procent. 

Paragrafen motsvarar 3 * lagen om skatteutjämningsbidrag och innehåller 

den grundläggande bestämmelsen om att skatteutjämningsbidraget mot

svarar tillskott av skatteunderlag multiplicerat med skattesatsen. En skat
tesats som överstiger en viss nivå beaktas dock inte fullt ut. Den maximala 
skattesats som ligger till grund för beräkning av skatteutjämningsbidrag är 
för landstingskommun, kommun som ingår i landstingskommun och annan 
kommun 13: 50, 16 resp. 29: 50 kr./~;kr. 

Paragrafen motsvarar 13 S lagen om skatteutjämningsbidrag. 

8 § 

Av lagtekniska skäl har skatteutjämningsavgiften delats upp i två delar. 
grundavgift som omfattar den proportionella delen av avgiften och tilläggs

avgift som omfattar den progressiva delen. Paragrafen innehåller den 
grundläggande bestämmelsen om dessa tvä delar. Vidare klarläggs att 
tilläggsavgift skall betalas endast om det egna skatteunderlaget överstiger 
vad som motsvarar 130% av medelskattekraftcn. 

Paragrafen motsvarar delvis 2 och 3 §§ lagen om skatteutjämningsavgift 

och innehåller bestiimmelser om grundavgiften. Underlaget för avgiften är 

såväl eget skatteunderlag som tillskott av skatteunderlag. Avgiften är -

efter övergångsflren - 10 öre per skattekrona för landstingskommun och 

23 öre per skattekrona för kommun. 

Paragrafen motsvarar delvis 2 och 3 ~§ lagen om skatteutjämningsavgift 

och innehflller bestämmelser om den progressiva avgiften som skall betalas 

om det egna skatteunderlaget överstiger vad som motsvarar 130 '/f- av 
medelskattekraften. Underlaget för avgiften är det egna skatteunderlaget. 
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11 § 

Paragrafen motsvarar 9 § första stycket lagen om skatteutjämningsbidrag 

och 5 §Jagen om skatteutjämningsavgift. Någon bestämmelse motsvarande 
andra stycket i förstnämnda paragraf har inte tagits upp i förslaget. Vid 
sammanslagningar eller uppdelningar av kommuner bör ändring göras 

bestämmelserna om grundgaranti i 4 §. 

12och 13 §§ 

Paragraferna motsvarar 11 och 12 §§ Jagen om skatteutjämningsbidrag 
samt 6 och - i viss m~ln - 4 §§ lagen om skatteutjämningsavgift. 

Paragrafen motsvarar 14 § lagen om skatteutjämningsbidrag och 7 § lagen 
om skatteutjämningsavgift. Bestämmelserna är i huvudsak oförändrade. 

Paragrafen har emellertid justerats med hänsyn till det nya sätt för utbe

talning av kommunalskattemedel som jag föreslagit i det föregående. 

15 § 

Paragrafen motsvarar 16 § lagen om skatteutjämningsbidrag och 8 § lagen 

om skatteutjämningsavgift. 

Ikraftträdande- och övergångsbestiimrnclserna 

De~ nya lagen föreslås träda i kraft den I juli 1987. T. o. m. bidragsåret 

I 987 skall den gamla lagen tillämpas. 
Av övergångsbestammelserna framgår den successiva sänkningen av 

grundgarantierna under övergångsåren, år 1988 med högst tre procenten

heter och år 1989 med högst ytterligare tre procentenheter dock inte till 
lägre nivå än 98 ?c·, samt av grundavgiften samma år. dvs. till 20 resp. 15 
öre per skattekrona för Iandstingskornmun och till 33 resp. 28 öre för 

kommun. 

6.2 Övriga lagar 

Jag tar här upp de ändringar som föranleds av det nya system för utbetal
ning av kommunalskattemedel som jag föreslagit i det föregående. Därut
över föreslås några ändringar till följd av den föreslagna lagen om skatteut

jämning. 

l 52 .~ 11ppbiirds/age11 (1953:2721 införs en bestiimmelse om att lands
tingskommunernas och kommunernas inbetalning av innehållen preliminär 
skatt sker genom avräkning mot kommunalskattemedlen. Innehållen kvar
stående skatt bör inte omfattas av systemet, eftersom den innehålls endast 
under tre av årets månader (januari-mars) och redovisas i särskild ordning 

under april. Bestämmelserna görs genom en hänvisning i 9 § lagen 
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( 1984:668) om upphård m· socia/m·[.:(fierfi-åf1 arhetsgh·iire tillämpliga ock
så på månadsavgift (den löpande inbetalningen av arbetsgivaravgifter). 
Däremot undantas genom en ändring i 14 § samma lag kvarstående avgift 
från avräkningen. 

Enligt 54 § uppbörds/agen skall uppbördsdeklaration (avseende såväl 

innehållen skatt som arbetsgivaravgift) lämnas den 18 i uppbördsmanaden. 
Enligt förslaget skall landstingskommuner och kommuner lämna sådan 
deklaration senast den 12. För att länsskattemyndighcten skall hinna verk

ställa avräkningen och utbetala re~terande belopp i rätt tid är det nödvän
digt att redovisningen tidigareläggs. 

I 4 § lagen r 1965: 269 I med särskilda hestiimmelser om kommuns och 

annan menighets utdebitering a1· skatt, m.m. tas in en bestämmelse om att 

vad som återstflr sedan avräkning har skett enligt nyss nämnda lagrum 
samt lagen (1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till 

folkpension och 14 * lagen om skatteutjämning skall betalas ut den 20 i 

månaden. 
För närvarande betalas församlingsskatt liksom kommunalskatt ut den 

18 och 20 i varje månad. På grund av församlingarnas antal bör de inte tas 
med i avräkningssystemet. I stället genomförs genom en ändring i 4 a § 

samma lag den förenklingen att hela utbetalningen sker den 18 i månaden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen att anta förslagen till 

1. lag om skatteutjämning, 
2. lag om ändring i uppbördslagen (1983: 272). 

3. lag om ändring i lage:i ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter 
från arbetsgivare. 

4.lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser 
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m .. 

5.lag om ändring i lagen (1982: 221) med särskilda bestämmelser 
angående det kommunala skatteunderlaget m. m. 
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E 1. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

l statsbudgeten för innevaramk budgetår har anslaget Skatteutjämningsbi
drag till kommunerna m. m. förts upp med 12 586.5 milj. kr. 

från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner och lands
tingskommuner enligt lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag, lagen 
om skatteutjämning samt lagen ( 1982: 22 l) med särskilda bestämmelser 
angående det kommunala skatteunderlaget m. m. Ytterligare föreskrifter 
for bidragsgivningen finns i förordningen ( 1979: 363) om skatteutjämnings
bidrag. Vidare bestrids kostnaderna för skatteutjämningsnämnden, som är 

ett rådgiv;mde organ i fråga om extra skatteutjämningsbidrag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skatteutjämningshidrag till kommunerna m. m. för budget
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 12681000000 kr. 

E 2. Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet 
av kommunala företagsbeskattningcn 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Bidrag till kommu
nerna med anledning av avskaffandet av kommunala företagsbeskattning
en förts upp med 1 569 milj. kr. 

Från anslaget bestrids bidrag till kommunerna som kompensation för det 
intäktsbortfall som uppstår i samband med att den kommunala beskatt
ningen av juridiska personer upphör (prop. 1983/84: 133 bil. I, FiU 39, rskr 
422, SFS 1984: 504). Första bidragsåret var år 1985. För år 1986 beslutade 
riksdagen (prop. 1984/85: 150, FiU 29, rskr 29) att kompensationen skulle 
reduceras med 30 kr./inv. eller 250 milj. kr. Regeringen har i september 
1986 fastställt de definitiva beloppen för år 1987 till sammanlagt 1 569 milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunerna med anledning a\' avskaffandet ai· 

kommunalaförctagsheskattningen för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av I 569 000 000 kr. 
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F. Övriga ändamål 

F I. Bidrag till vissa internationella byråer och 
organisationer m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

1665(10 

170000 

250000 

Från anslaget bestrids f. n. Sveriges bidrag till nordiska skattevetenskap
liga forskningsrådet. 

Medelsbehovet för nästa budgetar beräknar jag till <1vrundat 250 000 kr. 

Anslaget har varit oförändrat sedan budgetåret 1979/80. Jag föreslår därför 
en höjning med 80 000 kr. 

Jag hcmst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till vissa internationella byråer och orRanisationer 
m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 250000 kr. 

F 2. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

13 751400 

16 700000 

16500000 

Enligt lagen ( 1960: 603) om bidrag till vissa handikappade ägare av 

motorfordon utgår bidrag av statsmedcl till sådana handikappade motor

fordonsägarc som har befriats från årlig vägtrafikskatt. Bidragen motsva

rar skattekostnaderna för viss mängd bensin som för ägare av bil uppgår till 
700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. Bidragen utgår 
i efterskott för budgetar. Ärenden om bidrag handläggs av RSV. 

RSV föreslår - med utgångspunkt i nu gällande skattesatser och med 
hänsyn till att den särskilda avgiften på bensin fr.o.m. den I juli 1986 

gjorts om till en särskild skatt - att anslaget budgetåret 1987/88 beräknas 
till 16500000 kr. Antalet bidragsberättigade beräknas därvid av verket till 

ca 10000. 
Jag föreslår mot bakgrund av tidigare budgetårs utfall att anslaget förs 

upp med 16 500 000 kr. i statsbudgetförslaget för budgetåret 1987 /88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa handikappade iigare m· motorfordon för 

budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 16 500 000 kr. 
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F 3. Bidrag till vissa investeringar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

150124 

I 000 
I 000 

Frfm detta anslag bekostas statliga invt:steringsbidrag enligt dels lagen 

( 1975: 11491 om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, dels 

lagen (I 978: 951) om statligt investering~bidrag för vissa byggnadsarbeten. 

Möjligheten till investeringsbidrag upphörde den 31 mars 1980. För 

budgetåret 1987/88 kan endast belopp på grund av överklagade beslut 
komma att utbetalas. Med hänsyn härtill föreslår jag llll anslaget förs upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 
att till Bidrag till 1•issa inves1eringar för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Exportkreditbidrag 

I 985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1594227 

I 000 

1000 

Från detta anslag bekostas exportkredit bidrag enligt lagen (] 978: 401) 

om exportkreditstöd. 

En förutsättning för att exportkreditstöd skall komma i fråga är bl. a. att 
exportkreditavtalet ingåtts före utgangen av år 1981. Ansökan om stöd 
görs i första hand hos exportkreditnämnden. Nämnden prövar om de 
allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. Stödet ges i form av anting

en ett avdrag vid inkomsttaxeringen eller ett skactefritt bidrag. Bidrag 
utgar bara om avdraget inte kan utnyttjas skattemässigt. Ansökan om 
utbetalning av bidrag skall göras hos riksskatteverket senast en månad 
efter det att exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vunnit 
laga krnft. 

Riksskatteverkct 

Under de år möjlighet funnits till export kreditbidrag har endast ett fåtal 
ansökningar inkommit till RSV. Då någon prognos för budgetår 1987/88 

inte låter sig göras föreslår RSV att anslaget tas upp med 1 000 kr. i 

statsbudgeten. 

Ftircdragandcn 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 
möjlig <:1tt göra. Förutom svårigheten att överblicka omfattningen av under
laget för exportkreditstödet är det omöjligt att förutse taxeringsutfallet och 
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de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med h~lnsyn till osäkerheten om 
vilket mcdelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp 
med ett formellt belopp av I 000 kr. också i statsbudgeten för budgetåret 
1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till E•portkrcdithidrag för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 

F 5. Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 
l 000 

Under detta anslag redovisas. brutto, den statliga garantiverksamheten. 
Även fortsättningsvis bör för vissa garantisystem särskilda anslag under 
resp. huvudtitel belastas vid eventuella infriande av statliga garantier. För 
de garantier där detta inte är fallet bör detta anslag belastas vid eventuella 
förluster. För att upprätthålla principen om bruttoredovisning har redan 
tidigare särskilda inkomsttitlar inrättats för, dels influtna avgifter för stat
liga garantier. dels återbetalning av tidigare infriade statliga garantier. 

I förslaget till statsbudget bör anslaget föras upp med ett belopp av I 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande a1· förluster till följd av vissa statliga garantier 

för budgetåret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 6. Kostnader för vissa nämnder 

1985/86 utgift 
1986187 Anslag 
1987 /88 Förslag 

95 141 
I 585 000 
I 190000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för arvoden, expenser m. m. för 
resegarantinämnden. Medelsförbrukningen för resegarantinämnden beräk
nas till 25 000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Anslaget för statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskade

nämnd har tidigare redovisats under anslaget D 12. Statens krigsförsäk

ringsnämnd m. m. Jag föreslår nu att anslaget förs samman med övriga 
anslag under denna rubrik. Medelsförbrukningen för nästa budgetår beräk
nar jag för statens krigsförsäkringsnämnd till 50000 kr. och för statens 
krigsskadenämnd till 30 000 kr. 

Vidare avser regeringen att inrätta ett ekonomiskt råd den I juli 1987. 

Från anslaget bestrids vidare kostnaderna för kontraktsdelegationcn, 
Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser statsverket), sta
tens grupplivnämnd, statens tjänstc!pensionsnämnd, statens utlandslöne-
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niimnd. nämnden för lokalanställda. statens chefslönenämnd och stats
rf1dslöneniimnden. Medclsförbrukningen beräknas till oförändrat 585 000 

kr. för budgetåret 1987/88. 
Sammantaget erfordras under anslaget 1 190 000 kr. för budgetåret 

1987/88. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader ji'ir i·issa niimndcr för budgetfaet 1987/88 anvisa 

ett förs lagsanslag av I I 90 000 kr. 

F 7. Sparf rämjande åtgärder 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 förslag 

9 882 000 

30 000 000 

36000 000 

Reservation 5 118000 

Spardelcgationen inrättades genom beslut av regeringen den 13 
juni 1985. Dess huvudsakliga uppgift är att svara för brett inriktade infor

mations- och utbildningsinsatser i syfte all långsiktigt främja hushållsspa

randet samt att ansvara for statens informationsinsatser avseende alle
manssparande!. Den skall också svara för nödvändiga förvaltningsupp
gifter i anslutning till detta. När det gäller informationsinsatserna avseende 

allemanssparandet skall det samarbete som förekommit mellan delegatio

nen för allemanssparandet och riksgäldskontoret fortsätta. I övrigt får 

spardelegationen fritt organisera sitt arbete och välja de samarbetspartners 
som bäst lämpar sig för resp. projekt. Av delegationens anslag har 15 milj. 
kr. anvisats för nu nämnda uppgifter. Återstående 15 milj. kr. är en 

engångsanvisning att disponeras under budgetåren 1986/87. 1987/88 och 

1988/89. Medlen är avsedda att användas för informationskampanjer rik

tade till de skattefondsparare som får sina medel frigjorda vid årsskiftena 
under de nämnda budgetåren (prop. 1985/86: 150. FiU 34. rskr. 362l. 

Delegationen leds av en ordförande. Till sitt förfogande har delegationen 
ett sekretariat. Konsult- och experttjänster inhandlas vid behov. 

Personal 

Ekonomisk plan 
Förvaltningskostnader 

! inkl. lokaler) 
Sparfriimjandc 
Engangsan visningar 
- skattcfondssparare 
- barn och ungdom 

1986/87 

2 

700000 

14300000 

15 ()()()()()() 

30000000 

+ 

+ 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

50000 

950000 

-15 000000 
+20000000 

36000000 
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Spardelcgationen 

Spardelegationens förslag innchiir att medlen för allmänt sparfrämjande 
fttgärdcr och insatser avseende allemanssparandet skall tas upp med ett 
realt sett oförändrat belopp. Pris- och löneomriikning I 438 000 kr. J syfte 

att långsiktigt främja hushållssparandet föresli\r delegationen att 30 milj. 
kr. anvisas till ett for~öksprojekt för att stödja ett frivilligt kollektivt 
elevsparande i mellan- och högstadiet. 

Föredragandens Ö\'ervägandcn 

Spardelegationen hör under det kommande hudgetliret hedriva sina all
miint sp<trfrämjande insatser på en i stort sett oförändrad nivå. Häri ingår 

att Jängsiktigt friimja hushållssparandet och att ansvara för statens infor
mationsinsatser avseende allemanssparandet. Jag beräknar beloppet till 

16000000 kr. För att öka hushållssparandet pä lång sikt förutsätts, som 

spardelegationen framhåller i sin anslagsframställning, att ungdomar får en 

positiv inställning till sparande. Jag föno:slår därför att spardelegationen 
engångsvis tillförs 20 milj. kr. för särskilda insatser härför. Härvid får 
prövas möjligheten att göra särskilda insatser för ungdomssparande i sko

lorna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sparfrämjande ått:ärder för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
rcservationsanslag av 36000000 kr. 

F 8. Täckning av merkostnader för löner och pensioner 
m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

478587 246 
2 000000000 
2000000000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen
sioner under nästa budgetår har, som jag tidigare denna dag redovisat vid 
min anmälan av punkt 2 i Gemensamma frågor lbil. 2 till budgetproposi
tionen), lagts de lönebclopp som enligt gällande avtal tillämpas fr. o. m. 
den 1 januari 1986. Lönekostnadspålägg har beräknats med 397r av löne

heloppen. 
Det är inte möjligt att nu beräkna vilket medelsbehov för nästa budgetår 

som kan uppkomma pa grund av nya avtal mellan parterna på den statliga 

arbetsmarknaden. Förevarande anslag bör därför liksom tidigare föras upp 

med ett rent schablonmässigt beräknat belopp. Jag förordar att anslaget 

förs upp med 2 miljarder kr. Jag vill dock understryka att detta inte innebär 

någon prognos över utfallet för budgetåret 1987/88 av löneförhandlingarna. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 
beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 

särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag och obetccknade anslag på grund av lönehöjningar 

m. m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens finansutskott 
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eller regeringen. På motsvarande siitt biir medel kunna anvisas. när merbc

lastning inte bör ske av förslagsanlag och förshigsvis hetecknadc anslags

poster som har maximerats av regeringen. 

Merkostnaderna för de affärsdrivande verken bör dock betalas på sam

ma sLitt som verkens övriga utgifter. Merkostnader for löner som faller pä 

anslag inom utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret bör 

täckas av fjärde huvudtitelns anslag för reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör vidare i likhet med vad som gäller för innevarande 

budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - thin 

anslaget kunna anvisa de medel som behövs. n[ir reservationsanslag. obe

tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter iin som har 

beräknats i budgetpropositionen eller särskild anslagsproposition pii grund 

av att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som enligt heslut av 

trygghetsnämnclen bör undantas från flyttning frfln stockholmsområdet i 

samband med myndighets omlokalisering. 

Regeringcn bör slutligen i enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1983/84: 42. AU 10, rskr 103.1 - efter prövning i varje särskilt fall - frfin 

anslaget kunna anvisa de medel som behövs när reservationsanslag eller 

obetecknade anslag belastas med större utgifter än som har beriiknats i 

budgetproposition eller annan anslagsproposition för [1tgärder inom ramen 

för trygghetsavtal (TrA). Eventuella merkostnader till följd av TrA för 

affärsdrivande verk eller myndigheter med uppdragsverksamhet bör dock 

betalas på samma sätt som verkens övriga utgifter. Motsvarande utgifter 

som faller inom utgiftsramen för det militära försvaret eller civilförsvaret 

bör täckas av l}ärde huvudtitelns anslag för reglering av prisstcgringar. 

Under hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ti.ickning a1• merkostnader fiir liiner och pensioner m. m. 

för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av '.!000000000 kr. 
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Ordlista 

Egen skattekraft 

Garanterad skatte
kraft 

Garanterat 
skatteunderlag 

Grundgaranti 

Kommun 

Landsting 

Medel skattekraft 

Sjukvårdshuvudman 

Skattekraftsgaranti 

Skattesats 

Skatteunderlag 

Skatteutjämningsår 

Bilaga 9./ Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

Skatteunderlag per invånare i en kom
mun resp. ett landsting. uttrycks i pro
cent av medelska!lekraften eller skat
tekronor per invånare (skr./inv. ). 

Skatteunderlag per invånare som ga
ranteras genom skatteutjämningssyste
met, uttrycks i procent av medelskat
tekraften. 

Skatteunderlag som garanteras genom 
skatteutjämningssystemet, uttrycks i 
skattekronor (skr.). 

En fastställd skattekraft för varje kom
mun och landsting som är bas för be
räkning av garanterad skattekraft. ut
trycks i procent av medelskattekraf
ten. 

Används här i betydelsen primärkom
mun. 

Används här i betydelsen landstings
kommun. 

Skatteunderlag per invånare 
(skr./inv.). 

riket 

Samtliga landsting och de tre kom
muner. Göteborg. Malmö och Got
land, som bedriver hälso- och sjuk
vård. 

Se garanterad skattekraft. 

Den andel av den beskattningsbara in
komsten som invånarna betalar i skatt 
till kommun resp. landsting. Benämns 

även utdebitering och uttrycks i kronor 
per skattekrona (kr./skr.). 

Summa beskattningsbara inkomster. 
uttrycks i skattekronor (skr.). 

Det år skatteutjämningsbidragen och 
skatteutjämningsavgiften avser. 
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Spänegler 

Tillskott av 
skatteunderlag 

Tillägg för 
hefolkningsminskning 

Total garanti 

Total skattekraft 

Åldersfaktor 

Regler som garanterar en viss liigsta 

skattekraft oavsett utfallet av formell 
grundgaranti och åldersfaktor. 

Skillnaden mellan det garanterade och 
egna skatteunderlaget, uttrycks i skat
tekronor ( skr.). 

Ett tal som heriiknas årligen med 

hänsyn till befolkningsförändringen 

under den senaste tioårsperioden. ut

trycks i procent av medelskattekraf

ten. 

Se garanterad skattekraft. 

Högsta viirde av egen eller garanterad 

skattekraft. uttrycks i procent av mc
delskattekraften. 

Ett tal som heräknas iirligen med hän

syn främst till åldersfördelningen i var
je kommun och landsting, uttrycks 

procent av medelskattekraften. 

8 Rikiclagl'fl 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Hi/11g11 9 .2 Prop. 1986/87: I 00 
Hil. 9 

Sammanfattning av skatteutjämningskommittcns förslag 

Det nuvarande skatteutjiimningssystemcts huvudsyften är att utjiimna 

skillnader i kommunernas resp. landstingens ekonomiska förutsättningar. 
Skatteutjämningskommitten anser att det skall gälla även för ett refor

merat skatteutjämningssystem. Kommuner och landsting bör kunna till

handahiilla likviirdig service trots olika förutsättningar i fråga om t. ex. 

skattekraft och kostnadsläge. 

Skatteutjämningsbidragens anknytning till utvecklingen av den genom

snittliga skattekrafti:n i riket. mcdelskattekraftcn. bör behållas för att 

kommuner och landsting med resp. utan skatteutjiimningshidrag skall fii en 

likartad inkl)mstutveckling. 

Knmmitten föreslitr ocksil. att skattekraften utj~imnas genom att den 

tillfolliga avgiften !tr 1986 pit högre egen skattekraft än 135 l'f- av medelskat

tckraften görs permanent. 

Kommitten föresbr inga förändringar i fr11ga nm skaueutjämningssystc

mcts tekniska uppbyggnad. För varje kommun och landsting fastställs 

även framdeles en grundgaranti uttryckt i procent av medclskattekraften. 

Den garanterade skattekraften motsvarar grundgarantin med tillägg eller 

avdrag som räknas om årligen med hänsyn till åldersstruktur och befolk

ningsminskning. Kommuner och landsting som har lägre egen skattekraft 

än den garanterade far skatteutjiimningsbidrag som motsvarar skillnaden. 

Skatteutjämningskommitten ansi:r, att någon genomgripande förändring 

av grundgarantierm1 inte bör eftersträvas. Skillnader i grundgarantier bör 

även framdeles utjiimna förutsättningarna i fr~1ga om fysisk struktur och 

merkostnader i det regionalpolitiska stödomr[1det på grund av sysselsätt

ningslägct. Grundgarantierna for enskilda kommuner och landsting bör 

dock kunna justeras med hänsyn till ändrade ekonomiska förutsättningar. 

Vidare hör det tillfalliga stödet till vi~sa kommuner ilr 1986 för att sänka 

skattesatserna i flertalet fall ersätta-; med höjda grundgarantier. utan kopp

ling till krav på skattesatsernas utveckling. Aven kommuner som under en 

följd av år har fått extra skatteutjiimningsbidrag l:iör enligt kommitten få 
höjda grundgarantier. 

I nuvarande skatteutjämningssystem finns det spärreglcr som siitter den 

formella grundgarantin ur spel och helt eller delvis begränsar åldersfak

torns effekter för 43 kommuner och 5 landsting. Spiirreglerna bör avveck

las så att samtliga kommuner och landsting far grundgarantier som faktiskt 

tillämpas. Om spärreglcrna skall kunna avvecklas måste grundgarantierna 

även justeras i rent kompensatoriskt syfte. 

Kommitten förslår vidare, att ul,iämningen av nettokostnaderna för de 

~tidersberoende verksamheterna i princip hlir fullständig. För klimmunerna 

bi\r även gymnasieskolan och för landstingi:n även den öppna vården 

beaktas i [tidersfaktorn. 
Kostnadsutjämningen för åldersbi:roende verksamheter enligt flirslaget 

bygger uteslutande pfr åldersfördelningen i kommuner resp. landsting. För 

barnomsorgen beaktas f. n. även utnyggnadsgraden. K,1rnmittcn betonar 114 



h;1rnomsorgens prioriterade stiillning i kommunerna rrn:n anser all stimu

lansiitgärdcr maste utformas inom scktorpnlitiken. 

Fiir kommunerna föreslår kommitten att ko~tnader som beror pi"i den 

sociala strukturen. i första hand för individ- och famil_ie\1msL1rg. utjilmnas 

mellan kommunerna. För landstingen fon:sl[1r kommitten. att skillnader i 

social struktur beaktas niir ersiittningarna fdn fors~ikringskassan till sjuk

viirdshuvudmiinnen faststiills. 

För att iildersfaktorn framdeles skall följa för~indringar i omfal!ning och 

inriktning av kommunernas och landstingens verk>amhet föresbr kommit

ten en ny teknik för beräkningen. 

Kommuner som har haft större hcfolkningsminskningar iin 5 <;(. under 

dt:n senaste tioårsperioden f{1r f. n. hidrag för hcfolkningsminskning. Kom

mitten förcslilr att iiven landstingen skall kunna ff1 bidrag för hd"olknings

minskning och atl bidragsheloppen iikas. 

Skatteutjämningsbidragen hör iiven i fortsättningen bcriiknas p;[ grund

val av den egna skattesatsen. Dock föreslils en övre griins anpassad till de 

högsta skattesatser som kommuner re~p. landsting kan bcriiknas tilliimpa 

år 1986, dvs. 18 kr./skr. för kommuner, 14: 50 kr./skr. för landsting och 

3~: 50 kr./skr. för kommuner utanför landsting. 

Kommitten föreslår också att anslaget för extra skattcutjämningshidrag 

ökas. 

För kommunerna medför dessa förslag sammantagna alt skattcutjäm

ningshidragen skulle öka i förhiillande till 198.'i års nivå. Kommitten anser 

att dessa nivåföriindringar bör finansieras inom systemet genom att grund

garantierna sänks med en procentenhet. För all skattculjiimningssystemet 

iiven framdeles skall vara enhetligt föreslås motsvarande sänkning även för 

landstingen. 

Den garanterade skattekraftens koppling till medelskattekraften medför 

automatiska utgiftsökningar för skatteutjämningsbidragen som i stort följer 

inkomstutvecklingen. Kommillen föresUir all den automatiska ökningen 

av skatteutjämningsbidragen i huvudsak finansieras med en avgift på samt

liga kommuners och landsting~ skatteunderlag. Genom årliga överlägg

ningar mellan regeringen och representanter for kommuner och landsting 

kan finansieringen anpassas efter aktuella samhiillsekonomiska förutsätt

ningar. 
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Bila!{a 9.3 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

Sammanställning av remissrnr över skatteutjämningskommittens 
betänkande Skatteutjämningssystemet 

Skattcutjämningskommittens betänkande avgavs i november 1985. Vid 
remisstiden~ utgång den 14 man. 1986 hade ca 225 ynranden inkommit. 

I Skatte11tjii11111i11gssystemets konstruktion 

Flertalet delar kommittens uppfattning om de grundläggande principerna 
för skatteutjämningssystemet, att det skall utjiimna skillnader i kommuner

nas och landstingens ekonomiska förutsättningar. Således anser t. ex. 
Stockholms kommun att det är riktigt att koncentrera intresse\ till skatte

kraften och inte till skattesatsen. Några kommuner. bl. a. Äll'kar/ehy. 
påtalar dock att förviintningarna p~l systemet. att det skall utjämna skillna
derna i skattetryck, inte har infriats. 

Likaså är flertalet positiva till den tekniska uppbyggnaden av systemet. 
bl. a. samtliga länsstyrelser och sl'('llSka /(l)/11/11/lllji:irh1111do. De flesta be
tonar anknytningen till medelskattekraftcn som siirskilt viktig och att en

dast för kommunerna och landstingen opåverkbara faktorer skall få be
stämma garantin. 

2 Grundgarantin 

Av det 100-tal som yttrat sig om den föreslagna generella sänkningen med 

en procentenhet avstyrker så gott som samtliga. Förslagt:t avstyrks med 

motivering att det leder till att inte alla kommuner garanteras en likartad 

inkoms\utveckling. eftersom kommunerna utanför systemet inte får mot
svarande sänkning. 

Några kommuner i de norra deiarna av landet, ÖsterS1111d. Skellefteå 
m. fl .. anser dock att lägsta grundgarantin bör ligga betydligt lägre för att ge 
mer resurser till kommuner som har verkligt behov av skatteutjämningsbi
drag. Skatteutjämningskommitten har i princip tagit stödområuesindel
ningen till utgångspunkt för differentieringen av grundgarantin. Samtliga 
kommuner inom stödområdet med ett undantag har således erhållit högre 
grundgaranti än 101 %, medan samtliga kommuner utom stödområdct med 
undantag för 21 har placerats i den lägsta skattekraftsklassen. Socialstyre/

sen anser det angeläget att skatteutjämningsbidrag och driftbidrag disku

teras som ett regionalpolitiskt stöd och som stöd för utveckling av speci

fika prioriterade områden. De båda komm11nfiirh11nden godtar förslaget i 

huvudsak. 

I övrigt präglas yttrandena av den geografiska belägenheten hos remiss

instanserna. Remissinstanscrna i den norra delen anser att stödomrildet är 
en lämplig utgångspunkt vid fastställandet av skilda grundgarantier. De 

framhåller att skatteutjämningsbidragen spelar en stor regionalpolitisk roll 

och att förslaget i detta avseende utgör ett steg i rätt riktning. men att det 
inte är tillräckligt långtgående. Kommuner inom områden där stödåtgärder 116 



p~1 senare tid varit aktuella. såsom Bergslagen. östra Sm{iland. Blekinge Prop. 1986/87: I 00 

m. Il .. anser att det bör beaktas i form av högre grundgaranti. Bil. 9 

Niistan samtliga som yttrat sig om spärreglerna i nuvarande system 

tillstyrker att de avvecklas och att de för flertalet kommuner och landsting 

inlöses genom en höjning av grundgarantin. Ni1gra anser det dock inte 

självklart att spärreglerna automatiskt och fullstiindigt skall kompenseras 

genom en höjd grundgaranti. KronoherKs m. tl. landsting i de södra delarna 

av landet framhåller att det finns kommuner och landsting som har sa stark 

ställning såväl standardmässigt som linansicllt att det inte iir motiverat 

med en permanent särbehandling av den omfattning SLlm en fullstiindig 

inlösen innebär. 
Inställningen till förslaget att omvandla de extra hiclragen för att siinka 

skattesatsen till höjda grundgarantier iir mycket blandad. De kommuner 

som fått bidraget och föreslås få detta beaktat genom höjd grundgaranti iir 

självfallet positiva. Bland de övriga ställa sig flertalet mycket tveksamma 

till förslaget. Länsstyrelsen i Vii.11crhoru·ns liin och n[igra kL1mmuner till

styrker inlösen för glesbygdskommuner men diiremot inte för expande

rande kommuner. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin anser att den speciella kostnads~truk

turen i storstadsområdena inte har beaktats av kommitten. Denna hsikt 

hävdas också i yttrandena från !'..ta/mö och Giirl'lwrKs kommuner. 

Länsstyrelsen i Kalmar liin anser att en högre grundgaranti iir motiverad 

för Västerviks kommun. Liinsstyrelsen i Blekinge liin hävdar att det är ett 

rättvisekrav att länets samtliga kommuner och landstinget placeras i skat

tekraftsklass som ger I 04 % garanti med heaktandc av regionalpolitiska 

bedömningar. Länsstyrelsen hänvisar till att riksdagen flera gånger gjort 

uttalanden att Blekinge mot bakgrund av problemens omfattning skall 

behandlas generöst när frågor uppkommer om regionalpolitiskt stöd. 

Länsstyrelsen i Äh'.~borgs liin har den bestämda uppfattningen att Am[1l 

bör ges en högre grundgaranti. Uinsstyrelsen framhåller att Åm{tl :ir den 

enda kommun inom stödområdet som föresfas fä lägsta grundgaranti. 1 

yttrandet från länsstyrelsen i Värmlands liin föreslås att Kristinehamn 
skall få högre grundgaranti. Kommunen menar att den tillhör den östra 
regionen i Värmland som fått högre grundgaranti och att den dessutom 

ingår i Bergslagsområdet och temporärt även i stödområdet. Hallstaham

mars tillfälliga placering i stödområdet bör beaktas vid inplacering i skat

tekraftsklass enligt länssryrl'ise11s i \läst man/ands län mening. Liinssrvrd

sen i \iiisterbottens liin föreslår att Bjurholm höjs ytterligare minst tvä 

klasser. Kommunen hävdar att det efter kommundelningen inte hör ha 

samma garanti som moderkommunen Vänniis. utan att förhållandena i 

kommunen är mera jämförbara med Lyckseles. 

3 Åldersstrukturen 

Skatteutjämningskommittcn föreslår att barnomsorgsfaktorn renodlas i 

skatteutjämningssystemet. dvs. att den beräknas .:nbart med utgångspunkt 

i antalet barn i berörda åldrar. Den stimulans till uthyggnad. av verksamhe

ten som nu finns inbyggd i skatteutjiimningssystcmet hör i sin helhet 117 



utformas inom sektorpolitiken enligt kommittens mening. I en reservation 

till k(>mmittt'forslaget fiireslils att man skall viiga samman andel barn. 

andel forviirvsarbctandc kvinnor med barn och andel barn med ensam

stiiendc foriildrar vid beaktande av harnomsorgsfaktorn. Om inte en ~;\dan 

fliriindrinf! kan accepteras förordas att nuvarande beriikningssystem be

h{1lls. 

Remissvaren iir splittrade efter dessa tv[i linjer. De flesta som yttrat sig 

amer att en behovsfaktor hchövs i systemet utöver andelen barn. medan 

ocksii miinga ansluter sig till kommittens förslag. S1·e11.1ka ko11111l111!fhrh1111-

det anser att förslaget inneb;ir en klar försiimring for de kommuner som har 

en viil uthyggd barnomsorg. Enligt förbundets och ett flertal kommuners 

ihikt bör s<'.ival faktisk uthyggnad ~om illdersstruktur beakta~. 

Det helt övervägande antalet remissinstanser stiiller sig positivt till att 

den sociala strukturen beaktas i .,katteutjiimningssystemet. Förslaget till

styrks hl. a. av de biida kommunförbunden. Ett 20-tal kommuner avstyrker 

förslaget. Den huvudsakliga anledningen till de negativa .,varen är att man 

iir mycket skeptisk till utformningen av faktorn individ- och familjeom

sorg. Framförallt iir tveksamheten stor hetraffandc den i faktorn ing{1ende 

komponenten ""andel bLiende i flerfamiljshus'". 

Skatteutjiimningskommitten föreslt1r att skillnader i sjukvårdshuvud

männens kostnader på grund av den sociala strukturen bör beaktas i de 

fortsatta fiirhandlingarna om sjukv{irdsersättningen och inte inom skatteut

jämningssystemet. Förslaget tillstyrks av la11d.1·ti11g.1fiirh1111dct som fram

håller att om en social faktor hyggs in i skatteutjämningssystemet skulle de 

flesta landsting få fullt avdrag. medan de huvudmiin för vilka tillskott 

heräknas inte skulle kunna tillgodogöra sig detta pa grund av att n{igra 

sjukvårdshuvudmän ligger utanför systemet. 

Samtliga remissinswnser som yttrat sig i denna del tillstyrker att kostna

derna för gymnasieskolan beaktas i skatteutjiirnningssystemet. Även pil 

landstingssidan föreslår kommitten att hänsynstagandet till åldersstruk

turen skall kompletteras genom att kostnaderna för iippen viird beaktas. 

De landsting. som yttrat sig i denna fråga, tillstyrker förslaget med ett 

undantag. Stoc/.:./w/ms läns lw1ds1i11g anser att skillnader i kostnader för 
den öppna viirden i stiillet bör utjiimnas via sjukförsäkringssystemet. 

Flertalet av de som haft synpunkter på beräkningsmetoderna tillstyrker 

kommittens förslag. Samtliga instämmer i förslaget om avrundning av de 

sammanlagda effekterna av åldersstrukturen till ti\.)ndels procent av me

delskattekraften. Statistiska ccntralhyrän r SCB 1 pf1talar att beriikningsme

todcrna i vissa fall iir otillräckligt utredda eller dokumenterade. SCB 

anmärker att beräkningsmodellen for individ- och familjeomsorg och för 

liikarhesök i öppen vfad har hiirnlats fr~in rapporter frfm enstaka kom

muner och landsting. Det kan enligt SCB:s mening ifr{1gasiittas om de kan 

anses normgivande för hela landet. 

Landsting.1fiirh1111dct och flera landsting menar att en yucrligare urpdcl

ning av de ~ildre åldersgrupperna honlc göras. i 65-79 iir och 8ll-w. för att 

bät1re viiga in de aldstas större sjukhushehov. Indelningen skulle dä ocks[i 

bli densamma för landstingen som for kommunerna. 

Prop. 1986/87: 100 
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Samtliga .;;om yttrat sig i denna del tilbtyrker den förb<ittring av bidraget 

vid stor befnlkningsminskning som förslaget inneh[11ler. Flertalet anser 

dock att de griinsviirdcn som föreslagits för att hidrag skall utg~1 iir för högt 

satta. Lamls1i111 .. :.rf/irh1m1fr1 anser del positivt att iiven land.qingcn nu före

<.1<1<. fa hidrag vid snahh befolkningsminskning. Förbundet framhiiller dock 

alt det inte kan an,es rimligt med samma regler för landsting som för 

kommuner. En stor del av befolkningen flyttar inom liinet. vilket medför 

att verksamheten behöver byggas ut i expansiva delar. samtidigt som det 

iir wiirt alt omedelbart och i samma utstriickning som utflyttning sker dra 

ner verksamheten i utllyttningsomrtiden. Landstingen hör diirför fri tilliigg 

om hdolkningsminskningen överstiger 2 c;. under den 'enas te I 0-iirsperin

den. 

5 Fi11<1nsiai11,r.: 

Med några fri undantag a\·vi~ar rcmissinstanserna en permanent skatteut

jiimningsavgift. Flertalet :inser att dt:n automatiska kostnadsökningcn för 

skatteutjiimningsbidragen. som beror pii anknytningen till medelskatte

kraften. ~kall bäras av staten eftersom statens skatteinliikter växer i takt 

med inkomstutvecklingen i landet. S1·1·11.1ku ko111111111~fiirh1111de1 accepterar 

en avgift i nuvarande statsfinansiella liige. förutsatt att den inte permanen

tas. I ett läge med samhällsekonomisk balans skall skatteutjiimningsbidra

gcn enligt förbundets mening finansieras via den statliga beskattningen. 

Ui11sstyrel.l"l'11 i Giil'ieborgs liin och ett antal kommuner a1.:cepterar ockst1 

en temporiir avgift. Landsti11gsf/irh1111de1 anser att i\rliga heslut miiste 

fattas om fördelningen av finansieringshördan mellan staten [i ena sidan 

och kommuner och landsting ~I den andra mot bakgrund av aktuella stab

finansiella och kommunalekonomiska bedömningar. 

Av det 20-tal som har yttrat .;,ig om den progressiva skatteutjämningsav

giften tillstyrker de flesta. Cirka hälften anser att progressiviteten bör 

siittas in pit ett tidigare stadium iin vad kommitten föreslar. 

Ett mycket stort antal remissinstanser anser att de föreslagna justering

arna av grundgarantierna nch dt: automatiska kostnadsökningarna i syste

met skall finansieras genom neddragning av dt: specialdestinerade statsbi

dragen. En successiv minskning av de speciella driftbidragen och överfö

ring av de härigenom frigjorda medlen till skatteutjämningssystemet föror

das. Statsko11torN anser det olyckligt att de specialdestinerade statsbidra

gens andel ökar i relation till skattcutjiimningshidrugen. Soci11/s1yrc/sc11 

anser det diiremot viktigt att bibehalla den uppdelning mellan skatteutjäm

ningshidrag och driftbidrag som nu giiller. Den ger enligt styrelsens mening 

möjlighet att renodla driftbidragens karaktiir som ~töd och stimulans till 

ut veckling av specifika verksamheter. 

Oeks;\ la11d.1·1i11[.:.~fi"irlm11dc1 stilller sig hakom kommitten~ förslag. En 

avgift innchiir enligt förbundets <isikter mindre nackdelar iin att reducera 

andra statliga transfereringar. Giitchorgs k.01111111111 anser att de selektiva 

statsbidragen fortfarande har en viktig roll som styrmedel och påpekar att 

en schabloniscring av dem skulle medföra en kraftig omfördelning. 

Prop. 1986/87: 100 
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6 Ö1Tig/ 

Flertalet av dem som yttrar sig om förslaget att maximera skattesatsen vid 
baäkning av skatleutjiimningshidraget anser det principiellt felaktigt att 

den egna skattesatsen får anviindas vid utriikningen. Kritiken utgfir från 

principen att systemet skall vara opåverkbart av kommunernas nch lands

tingens egna åtgärder. Kommittens förslag anses diirför vara ett steg i rätt 

riktning. Av de som ansluter sig till förslaget om "utdebiteringstak" föror

dar de nesta lägre "tak·· iin de kommitten har föreslagit. Flertalet anser att 

samtliga kommuners resp. landstings skatteutjämningsbidrag borde beräk

nas efter en enhetlig skattesats. antingen rnedelutdehiteringen eller annan 

av riksdagen faststiilld skattesats. 

lnstiillningen till behovet av extra skatteutjiimningshidrag är överlag 
positiv. Expertgruppen för forskning om regional utveckling I l:.Rl)J anser 

det angeliiget att ha ett selektivt inslag som komplement för att kompense

ra mera tillfälliga förändringar i en kommuns ekonomi. Flera remissinstan

ser framhåller att anslagd i ökad utsträckning bör användas för insatser av 

engilngskaraktär och för akutinsatser. 

Samtliga instämmer i behovet av successivt nedtrappad kompensation 

under en övergfrngspcriod för de kLimmuner som fär kraftigt minskade 

bidrag i samband med övergången till ett nytt skatteutjämningssystem. 

Prop. 1986/87: 100 
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Bilaga 9.4 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 9 

1 Förslag till 

Lag om skatteutjämning 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande /Jcstiimmelscr 

I § Landstingskommun och kommun kan fä skatteutjämningsbidrag och 
skall betala skaueutjämningsavgift enligt denna lag. 

2 § l lagen förstås med 
skatteutjiimningsår det år under vilket skatteutjämningsbidraget utbeta

las och skatteutjiimningsavgiften betalas. 
eget skatteunder/ag antalet skattekronor enligt taxeringsniimndens be

slut om taxering till kommunal inkomstskatt faret före skatteutjämnings
året. 

egen skallekr4t skatteunderlag per kyrkobokförd invänare vid ingången 
av året före skatteutjämningsåret. 

medclska11ekraft skatteunderlaget for riket per kyrkobokförd invånare 
vid ingången av året före skatteutjämningsåret. 

garanterad skattekraft det procenttal av medelskattekraften som mot
svaras av landstingskommunens eller kommunens grundgaranti enligt 3 
och 4 §§justerad enligt 5 §. 

garanterat skatteunder/ag det antal skattekronor som motsvarar den 
garanterade skattekraften, 

tillskoll av ska11eunder/ag det antal skattekronor varmed det egna skat
teunderlaget understiger det garanterade skatteunderlaget. 

Grundgaranti och garanterad skattekrt(fi 

3 § För landstingskommun gäller följande skattekraft i procent av me
delskattekraften som grundgaranti. 

Landstingskommuner Grund
garanti 

Norrbottens läns landstingskommun 139 
Västerbottens läns landstingskommun 127 
Jämtlands läns landstingskommun l'.!3 
Västernorrlands läns landstingskommun 113 
Värmlands. Kopparbergs och Giivleborgs liins landstings-
kommuncr 105 
Blekinge läns landstingskommun 103 
Örebro och Västmanlands läns landstingskommuner 101 
Övriga landstingskommuner 97 

9 Rik1Jago1 19f<f>i87. I sa111/ . .'\!r Il/V. Bi/aJ.:11 9 
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4 * För kommun gäller följande skattekraft i procent av medel skattekraf
ten som grundgaranti. 

Län 

Stockholms 
Uppsala 

Södermanlands 
Östergötlands 

Jönköpings 
Kronobergs 

Kalmar 

Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och 
Bo hus 

Älvsborgs 

Skaraborgs 

Värmlands 

Örebro 

Kommuner Grund
garanti 

Samtliga 97 
Enköping, Håbo och Uppsala 97 
Östhammar 105 
Tierp och Alvkarleby 107 
Samtliga 97 
Finspång. Linköping. Mjölby. Motala, Norr
köping, Söderköping. Vadstena, luvidaberg 
och Ödeshög 97 
Boxholm. Kinda och Ydre 101 
Valdermarsvik 109 
Samtliga 97 
Alve-;ta. Ljungby, Växjö och Älmhult 97 
Markaryd JO 1 
Lessebo. Tingsryd och Uppvidinge 105 
Samtliga utom Hultsfred och Högsby 97 
Hultsfred 99 
Högsby 103 
Gotland 117 
Samtliga 103 
Samtliga 97 
Samtliga 97 
Samtliga 97 
Göteborg. Härryda, Kungälv, Munkedal, 
Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs. Strömstad. 
Tanum och Tjörn 97 
Lysekil. Stenungsund och Uddevalla 101 
Öckerö 107 
Ale, Alingsås. Borås. Herrljunga, Lerum. 
Lilla Edet, Mark, Mellerud. Svenljunga, 
Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn. Vårgårda 
och Vänersborg 97 
Färgelanda 101 
Åmål 105 
Bengtsfors och Dals-Ed 107 
Samtliga utom Gullspång 97 
Gullspång 103 
Karlstad 103 
Hammarö 105 
Arvika, Eda. Filipstad. Forshaga. Grums, 
Hagfors. Kil, Kristinehamn, Munkfors. Stor-
fors, Sunne, Säffle och Årjäng 107 
Torsby 113 
Hallsberg och Kumla 101 
Askersund. Laxå och Örebro 103 
Degerfors och Karlskoga 105 
Hällefors. Lindesberg och Nora 107 
Ljusnarsberg 109 
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Län 

Viistmanlands 

Kopparbergs 

Gävleborgs 

Kommuner Grund
garanti 

Västeras 97 
Arhoga, Heby, Kungsör. Köping och Sala 99 
Hallstahammar och Surahammar 103 
Fagersta och Norberg I 07 
Skinnskatteberg 109 
Falun 103 
Borlänge I 05 
Avesta. Hedemora. Ludvika. 
Smedjebacken och Säter 107 
Gagnef. Leksand. Rättvik och Vansbro 109 
Mora 
Orsa 
Malung 
Älvdalen 
Gävle 

111 
113 
117 
133 
103 

Sandviken 105 
Hofors. Hudiksnll. Nordanstig och Ockelbo 109 
Bollnäs. Ovanåker och Söderhamn 111 
Ljusdal 117 

Västernorrlands Härnösand. Sundsvall och Timrå 113 
Kramfors och Örnsköldsvik 115 
Ånge 119 
Sollefteå 125 

Jämtlands Östersund 113 
Berg och Bräcke 125 
Krokom och Ragunda 127 
Härjedalen och Äre 131 
Strömsund 135 

Västerbottens Umeå 115 
Nordmaling. Robertsfors och Skellefteå 117 
Bjurholm, Vindeln och Vännäs 125 
Norsjö 131 
Malå 133 
Lycksele 135 
Sorsele. Storuman och Vilhelmina 143 
Dorotea och Asele 145 

Norrbottens Luleå och Piteå 125 
Haparanda och Kalix 131 
Boden och Älvsbyn 133 
Arvidsjaur 139 
Gällivare och Kiruna 141 
Arjeplog. Jokkmokk och Överkalix 143 
Övertorneå 145 
Pajala 149 

5 * Med utgii.ngspunkt i grundgarantin enligt 3 och 4 *!i beräknas ärligen 
den garanterade skattekraften. Denna utgörs av grundgarantin med tillägg 
eller avdrag för landstingskommun för åldersstrukturens inverkan på 
landstingskommunens kostnader och för kommun för åldersstrukturens 
och den sociala strukturens inverkan på kommunens kostnadt:r. För lands-
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tingskommun och kommun som inte ingär i landstingskommun skall hän
syn tas till skillnader i frf1ga om kostnader för sjukvård. För kommun skall 
hänsyn tas till skillnader i fråga om kostnader för barnomsorg, grundskola, 
gymnasieskola, äldreomsorg. kommunalt bostadstillägg till folkpension. 
socialbidrag somt statskommunala bostadsbidrag. 

I fråga om landstingskommun och kommun vars folkmängd senaste 
tioårsperioden har minskat skall tillägg göras för den befolkningsminskning 
som överstiger fem procent. 

Skatteutjämningshidrag 

6 § Landstingskommun och kommun får skatteutjämningsbidrag, om det 
egna skatteunderlaget understiger det garanterade skatteunderlaget. Bidra
get motsvarar tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med skattesatsen 
för skatteutjämningsfiret i den mån denna inte överstiger för landstings
kommun l 3 kronor 50 öre per skattekrona, för kommun som ingår i 
landstingskommun 16 kronor per skattekrona och för annan kommun 29 
kronor 50 öre per skattekrona. 

7 § Regeringen får efter ansökan bevilja extra skatteut.iämningsbidrag. 
Ansökan inges till länsstyrelsen senast den 31 mars året före skatteutjäm
ningsåret. 

Skatte u tjiim n ini;: sa 1 ·g {ft 

8 § Skatteutjämningsavgiften består av grundavgift och tilläggsavgift. 
Tilläggsavgift betalas endast om den egna skattekraften överstiger 130 % 
av medel skattekraften. 

9 § Grundavgiften beräknas på summan av eget skatteunderlag och till
skott av ska\leunderlag och är för varje skattekrona 

JO öre för landstingskommun och 
23 öre för kommun. 

10 § Tilläggsavgiften beräknas på eget skatteunderlag och är 
5 kronor per skattekrona till den del underlaget överstiger vad som 

motsvarar 130 men inte överstiger vad som motsvarar 135 procent av 
medelskattekraften, 

6 kronor per skattekrona till den del underlaget överstiger vad som 
motsvarar 135 men inte överstiger vad som motsvarar 145 procent av 
medel skattekraften. 

8 kronor per skattekrona till den del underlaget överstiger vad som 
motsvarar 145 procent av medclskattekraften. 

Gemensamma bestämmel.1·er 

11 § Ändras rikets indelning i landstingskommuner eller kommuner be
räknas tillskott av skatteunderlag och skatteutjämningsavgift pf1 grundval 
av den indelning som gäller vid skatteutjämningsårets ingång. 

12 § Länsskattemyndigheten fastställer tillskott av skatteunderlag och 
skatteutjiimningsavgift samt lämnar senast den 25 januari skatteutjiim
ningsåret Iandstingskommun och kommun uppgift om tillskottets storlek 
och avgiftens belopp. 

Till ledning för landstingskommuns och kommuns budgetarbete skall 
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länsskattemyndighetcn senast den 10 september i'tret för skatteutjiimnings
året lämna landstingskommun och kommun uppgift om uppskattat tillskott 
av skatteunderlag och uppskattad skatteutjämningsavgift. 

13 * Statistiska centralbyran fastställer medelskattekraften senast den 31 
december året före skattcutjämningsiiret. 

14 * I fråga om utbetalning av skatteutjämningsbidrag under skatteut
j~imningsåret tillämpas bestämmelserna i lagen ( 196.5: 2691 med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. 
m.m. 

Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel va1:je mftnad 
genom avräkning mot fordran enligt 4 § nyssnämnda lag. Vid avräkningen 
får på motsvarande sätt som där anges beräknade belopp användas i 
månaderna januari och februari samt jämkning med anledning av detta ske 
i mars månad. 

15 * Statistiska centralbyråns eller liinsskattemyndighets beslut enligt 
denna lag får överklagas hos regeringen. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i 
friiga om skatteutjämningsårct 1988 om inte annat följer av punkterna 2-5 
nedan. 

2. Genom lagen upphävs lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag 
och Jagcn .. (-)98.5: .533) om skatteutjämningsavgift. De upphävd;i lagarna 
tillämpa/ dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsbidrag för år 1987 och 
tidigare år respektive skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987. 

3. För skattcutjämningsåret 1988 gäller att grundgarantin inte för någon 
landstingskommun eller kommun får understiga grundgarantin för bidrags
året 1987 minskad med tre procentenheter. 

4. För skatteutjämningsåret 1989 gäller dels att grundgarantin inte för 
någon landstingskommun eller kommun får understiga grundgarantin för 
bidragsåret 1988 minskad med tre procentenheter, dels att grundgarantin 
inte får understiga 98 procent av mcdelskattekraften. 

5. Grundavgiftcn är. i stället för vad som sägs i 9 §.för varje skattekro-
na 

skatteutjämningsårct 1988: 
20 öre för landstingskommun 
33 öre för kommun 
skattcutjämningsåret 1989: 
15 öre för landstingskommun 
28 öre för kommun. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs att 52 § och 54 § I mom. uppbördslagen 
\ 1953: 272\ 1 skall ha följande lydelse. 

Nul'arandc lyJci.ff' Föreslagen lydelse 

52 *~ 
Skatt, som har innehållits genom 

skatteavdrag, skall betalas genom 
insättning på skattepostgirokonto 
hos länsskattemyndigheten i det län 
där arbetsgivaren är registrerad för 
inbetalning och redovisning av ar
betstagares skatt. Är arbetsgivaren 
ej registrerad, skall skatten betalas 
till länsskattemyndigheten i det län 
där arbetsgivaren är bosatt 

Skatt, som har innehållits genom 
skatteavdrag, skall betalas genom 
insättning på skattepostgirokonto 
hos länsskattemyndigheten i det län 
där arbetsgivaren är registrerad för 
inbetalning och redovisning av ar
betstagares skatt. Ar arbetsgivaren 
ej registrerad, skall skatten betalas 
till länsskattemyndigheten i det län 
där arbetsgivaren är bosatt. Inbe
talning från landstingskommun och 
kommun skall dock, såvitt gäller 
preliminär A-skatt, ske genom a\'
riikning mot fordran enligt 4 § la
gen (1965:269) med särskilda be
stiimme/ser om kommuns och an
nan menighets utdebitering av 
skatt, m. m. 

Sådan preliminär A-skatt eller kvarstående skatt, som ej har innehållits 
genom skatteavdrag. preliminär B-skatt samt tillkommande skatt skall 
betalas genom insättning på skattepostgirokonto hos den länsskattemyn
dighet till vilken skatten skall betalas enligt skattsedel. 

Insättning enligt första eller andra stycket kan göras också genom inbe
talning hos de banker, med vilka regeringen har träffat avtal därom. 

Om arbetsgivare eller skattskyldig ej vet till vilken länsskattemyndighet 
inbetalning skall göras, skall skatten sättas in på skattepostgirokonto hos 
länsskattemyndigheten i det län där arbetsgivaren respektive den skatt
skyldige är bosatt. 

Betalas skatt genom girering från postgirokonto, skall skatten anses vara 
inbetald den dag då gireringshandlingarna kom in till postanstalt. Statlig 
myndighet, som använder det centrala redovisningssystemet (system S) 
för betalning av skatt, skall anses ha betalt den dag då uppdrag att betala 
skatten sändes till redovisningscentral i systemet. 

Inbetalning av skatt sker kostnadsfritt. 

l mom."' En arbetsgivare, som 
har gjort skatteavdrag för prelimi
när A-skatt eller utgett lön för vil
ken månadsavgift skall redovisas 
enligt lagen (1984: 668) om uppbörd 

1 Lagen omtryckt 1972: 75. 
Sena~tc lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
~Senaste lvdclse 1986: 1288. 
3 Senaste 1;,dclse 1986: 1288. 

1 mo m. En arbetsgivare, som 
har gjort skatteavdrag för prelimi
när A-skatt eller utgett lön för vil
ken månadsavgift skall redovisas 
enligt lagen ( 1984: 668> om uppbörd 
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Nuvarande lydelse 

av socialavgifter från arbetsgivare 
skall utan anmaning lämna uppgift 
I u p p b ö r d s J e k I ara t i o n l om 
detta till den länsskattemyndighet 
som avses i 52 ~första stycket. Ar
betsgivare som avses i 3 ~ andra 
stycket sista meningen lagen om 
uppbörd av socialavgifter från ar
betsgivare skall dock liimna dekla
rationen till länsskattemyndigheten 
i Stockholms län. Deklaration skall 
lämnas senast den 18 i uppbörds
månaden efter den månad då skat
teavdraget gjordes eller lönen ut
gavs. 

Fiirl'slagen lydl'!sc 

av socialavgifter från arbetsgivare 
skall utan anmaning liimna uppgift 
( u p p hö r cl s d e k I a r a t i o n ) om 

detta till den länsskattemyndighet 
som avses i 52 9 första stycket. Ar
betsgivare som avses i 3 s andra 
stycket sista meningen lagen om 
uppbörd av socialavgifter från ar
betsgivare skall dock lämna dekla
rationen till länsskattemyndigheten 
i Stockholms län. Deklaration skall 
lämnas m· la11dstingskomm1111 och 
kommun senast den 12 och m· an
nan arhetsgivare senast den 18 i 
uppbördsmånaden efter den m{!nad 
då skatteavdragel gjordes eller 
lönen utgavs. 

Efter anmaning av länsskattemyndigheten eller lokal skattemyndighet är 
också den, som inte är deklarationsskyldig enligt första stycket, skyldig att 
avge uppbördsdeklaration. 

U ppbördsdeklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på 
blankett enligt fastställt formulär. 

Uppbördsdeklaration skall upptaga 
I) arbetsgivarens personnummer, organisationsnummer eller särskilda 

redovisningsnummer; 
2! uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas; 
3) det belopp som har dragits av för preliminär A-skatt; 
4) sådan utgiven avgiftspliktig lön eller ersättning som avses i 2 kap. 3 * 

lagen 11981:691) om socialavgifter, dock inräknat det belopp som avses i 
punkt 5; 

5l det belopp med vilket avdrag görs enligt 6 § lagen om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare; 

6) den lön eller ersättning på vilken månadsavgiften beräknas; 
7) månadsavgiftens belopp; 
8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt punkt 7. 
En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för kvarstående skatt, skall 

lämna uppgift !11pphördsdek/aration jiir kvarstående skatt) om detta. Så
dan deklaration skall lämnas senast den 18 i uppbördsmånaden april och 
upptaga, förutom uppgift som avses i fjärde stycket I, det belopp som 
dragits av för kvarstående skatt. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som 
sägs i första-tredje styckena. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att 9 och 14 §9 lagen ( 1984: 6681 om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare skall ha följande lydelse. 

Nui·arande lydelse 

Månadsavgiften skall betalas till 
den länsska\\emyndighet till vilken 
uppbördsdeklaration skall lämnas 
och inom den tid som gäller för de
klarationens avlämnande. I övrigt 
skall bestämmelserna i 52 ~ upp
bördslagen (1953: 272) om inbetal
ning tilllämpas. 

Fiireslagen lydelse 

Månadsavgiften skall betalas till 
den länsskattemyndighet till vilken 
uppbördsdeklaration skall lämnas 
och inom den tid som gäller för de
klarationens avlämnande. I övrigt 
skall bestämmelserna i 52 * upp
bördslagen ( 1953: 272) om inbetal
ning tillämpas. Vad där sär;s om 
inhe1alningfrån /andstin}!skomm11n 
och kommun m· preliminär A-skatt 
som innehållits genom skatteav
drar; gäller också i frår:a om må
nadsavg(fi. 

Har en arbetsgivare betalat in ett lägre belopp än som enligt uppbörds
deklarationen skall betalas som arbetsgivaravgifter och innehållen skatt 
skall beloppet i första hand räknas som betalning av den innehållna skat
ten. 

Kvarstående avgift skall betalas 
senast den I mars året efter utgifts
året i den ordning som gäller för 
inbetalning av månadsavgift. 

14 

Kvarstående avgift skall betalas 
senast den I mars året efter utgifts
året i den ordning som gäller för 
inbetalning av månadsavgift. ·vad 
som siir;s i 52 §första stycket sista 
meningen uppbördslager1 ( 1953: 
272) gäller dock inte i fråga om 
kvarstående a1·gifi. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Senaste lydelse 1986: 1388. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets 
utdebitering av skatt. m. m. 

Härigenom föreskrivs att I. 4 och 4 a **lagen ( 1965: 269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. 
m. m. 1 skall ha följande lydelse. 

N111·11rande lydelst' 

Skattesatsen för kommuns och 
annan menighets uttag av skatt 
skall bestämmas i förhållande till 
det antal skattekronor och skat
teören. som enligt länsskattcmyn
dighctens beräkning kommer att 
påföras de skattskyldiga vid taxe
ringen det år skattesatsen skall fast
ställas, ökat med det antal skatte
kronor. som staten uppskattas sko
la tillskjuta enligt lugcn (1979: 362) 
om skutteutjiimningsbidrag. 

Föreslagen lyd('lse 

§2 

Skattesatsen för kommuns och 
annan menighets uttag av skatt 
skall bestämmas i förhållande till 
det antal skattekronor och skat
teören. som enligt länsskattemyn
dighetens heräkning kommer att 
påföras de skattskyldiga vid taxe
ringen det år skattesatsen skall fast
ställas. ökat med det antal skatte
kronor. som staten uppskattas sko
la till skjuta enligt lagen (1987: 000) 
om ska1tc11tjiim11ing. 

Om enligt 4 kap. 4 §andra stycket kommunallagen (1977: 179) eller 6 
kap. 4 § tredje stycket lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga 
samfälligheter annan skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts 
tidigare, skall den nya skattesatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till 
det antal skattekronor och skatteören som har påförts de skattskyldiga vid 
taxeringen det år skattesatsen skall fastställas. 

4 §3 

Kommun är berättigad att under visst år av staten upphära kommunal
skatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av 
antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt taxeringsnämndens 
beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den 
skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. 

Har enligt 4 kap. 4 §kommunallagen (1977: 179) annan skattesats slutligt 
fastställts än den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalning
en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten 
fastställdes. 

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott 
uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har 
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören. som enligt 
taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommu
nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet 
ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det 
år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som 
kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under 

1 Lagen omtryckt 1973: 4~7. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191. 
~Senaste lydelse 1986: 1315. 
'Senaste lydelse 1986: I:ll5. 
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N111•arandc lydelse Föreslagen lydelse 

året efter det år. då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte 
stycket. 

Är antalet hos länsskattemyndighcten registrerade kyrkobokförda invå
nare i kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större iin det 
var vid mitten av augusti månad tvt1 år tidigare. skall förskott, beräknat 
enligt tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånar
antal mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingftr i kommu
nens fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsskatte
myn<ligheten skall senast den 10 september lämna kommunen uppgift om 
det invanarantal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor 
och skatteören. som skall ligga till grund för ökningen av förskottet. 

Belopp. som vid ingången av ett 
år utgör kommunens fordran hos 
staten enligt denna paragraf, skall 
liinsskattcmyndighcten under sam
ma år utanordna till kommunen 
med en tj11gl~fjiirdedel den 18 och 
en ~jugof]iirdedel den 20 i varje ka
lendermånad. Är kommunens ford
ran icke uträknad vid utbetalnings
tillfällena i månaderna januari och 
februari, skall !'id dessa tillfällen 
utbetalas samma belopp som har 
utbetalats i december månad det 
föregående året. När särskilda skäl 
föranleder det får länsskattemyn
digheten dock förordna att utbe
talning skall ske med annat belopp. 
Om något av de belopp som utheta
lades i månaderna januari och feb
ruari inte motsvarar en tolftedel av 
kommunens fordran, skall den 
jämkning som föranledes härav ske 
i fråga om det belopp, som citbeta
las i mars månad. 

Belopp, som vid ingången av ett 
år utgör kommunens fordran hos 
staten enligt denna paragraf. förde
las med en to{fiedel på varje kalen
dermånad. Vad som åtcrstår, se
dan avriikning har skett enligt 52 § 
uppbörds/agen ( 1953: 272), 16 § la
gen (1962: 392) om hustrutillägg 
och kommunalt hostadsti/liigg till 
folkpension, 9 § laxen (1984:668) 
om uppbörd a1· söcia/a1·gifter från 
arhetsxi1•are och 14 § lagen 
(1987: 000) om skatteutjiimning. 
skall liinsskattemyndigheten wan
ordna till kommunen den 20 i mä
naden. Är kommunens fordran inte 
uträknad vid utbetalningstillfällena 
i månaderna januari och februari. 
skall uthetalningarna dessa måna
der grundas pt1 samma belopp som 
wbl'talningen i december månad 
det föregående året. När särskilda 
skäl föranleder det får länsskatte
myndigheten dock förordna att ut
hetalningen skall grundas på ett an-
nat belopp. Om något av de belopp 
som utheta/nin[<en i månaderna ja
nuari och februari grundats på inte 
motsvarar en tolftedel av kommu
nens fordran, skall den jämkning 
som föranleds m· detta ske i fråga 
om 11thetalni11ge11 i mars månad. 

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i 
fråga om landstingsskatt. 
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Nul'lirwzde lydelse Fiircslag1'11 lydelse 

Församling iir berättigad att under visst <°ir av staten uppbära försam
lingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av 
antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt taxeringsniimn
dens beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering. beräknat 
efter den skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har 
skattskyldig enligt lagen ( 19.'i I: 691) om viss lindring i skattskyldigheten för 
den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjuti! lindring i skallskyldigheten till 
församlingen, skall belopp. som församlingen annars skulle ha varit berät
tigad att uppbära av staten. nedsättas i motsvarande mån. 

Har enligt fl kap. 4 * lagen (1982: 10.52) om församlingar och kyrkliga 
samfälligheter annan skattesats slutligt fastställts iin den som har bestämts 
tidigare, skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som har 
bestämts i samband med att budgeten fastställdes. 

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott 
uppbiira ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har 
beslutats för aret och det antal skattekronor och skatteören. som enligt 
taxeringsnämnds beslut rörande det föregiiende iirets taxering till kommu
nal inkomstskatt har pttförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet 
ingår i församlingens fordran hos staten vid ingången av äret efter det [ir, 

då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt. som 
församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen 
under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande 
stycke utanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett 
är utgör församlingens fordran hos 
staten enligt denna paragraf skall 
länsskattemyndigheten under sam
ma år utanordna till församlingen 
med en t}uRof)iirdeJd den 18 och 
en tjugofjiirdedel den 20 i varje ka
lendermånad. Är församlingens 

Belopp, som vid ingången av ett 
år utgör församlingens fordran hos 
staten enligt denna paragraf skall 
länsskattemyndigheten under sam
ma år utanordna till församlingen 
med en to{ftede/ den 18 i varje ka
lendermånad. Är församlingens 
fordran inte uträknad vid utbetal-

fordran inte utriiknad vid ut betal- ningstillfällena i månaderna januari 
ningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfäl-
och februari, skall vid dessa tillfäl-
len utbetalas samma belopp som 
har utbetalats i december månad 
det föregående året. När särskilda 
skäl föranleder det får länsskatte
myndigheten dock förordna att ut
betalning skall ske med annat be
lopp. Om något av de belopp som 
utbetalades i månaderna januari 
och februari inte motsvarar en tolf
tedel av församlingens fordran, 
skall den jämkning som föranleds 
härav ske i fråga om det belopp. 
som utbetalas i mars månad. 

len utbetalas samma belopp som 
har utbetalats i december månad 
det föregående året. När särskilda 
skäl föranleder det får länsskattc
myndigheten dock förordna att ut
betalning skall ske med annat be
lopp. Om något av de belopp som 
utbetalades i månaderna januari 
och februari inte motsvarar en tolf
tedel av församlingens fordran, 
skall den jämkning som föranleds 
härav ske i fråga om det belopp, 
som utbetalas i mars månad. 

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga 
om kyrklig samfällighet. 

4 Sena~le lydelse 1986: 1315. 
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Denm1 lag träder i kraft den I juli 1987. Intill den I januari 1988 skall 
dock hänvisningen i I §första stycket avse lagen ( 1979: 362) om skatteut
jämningsbidrag och hänvisningen i 4 \i femte stycket till \ 4 ~ lagen 
(1987: 0()0) om skatteutjämning avse 8 § lagen (1985: 533) om skatteutjäm
ningsavgift. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i Jagen ( 1982: 221) med särskilda 
bestämmelser angående det kommunala" skatteunderlaget 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att I c §lagen (1982: 221) med särskilda bestäm
melser angående det kommunala skatteunderlaget m. m. skall ha följande 
lydelse. 

I c § 1 

Vid bestämmande av det förskott 
på kommunalskatt, landstingsskatt 
och församlingsskatt enligt 4 och 
4 a §§ lagen (1965: 269) med särskil
da bestämmelser om kommuns och 
annan menighets utdebitering av 
skatt. m. m. som skall utbetalas un
der åren 1987 och 1988 samt av 
skatteunderlag för hidragsåren 
1987 och 1988 enligt lagen 
( 1979: 362) om skatteutjämningsbi·· 
drag skall beräkningen grundas på 
ett justerat skatteunderlag enligt 
följande. 

Vid bestämmande av det förskott 
på kommunalskatt. landstingsskatt 
och församlingsskatt enligt 4 och 
4 a §§lagen (1965: 269) med särskil
da bestämmelser om kommuns och 
annan menighets utdebitering av 
skatt, m. m. som skall utbetalas un
der åren 1987 och 1988 samt av 
skatteunderlag för bidragsåret 1987 
enligt lagen (1979: 362) om skatteut
jämningsbidrag och för skalleut
jiimningsåret 1988 enligt lagen 
( 1987: 000) om skatteutjämning 
skall beräkningen grundas på ett 
justerat skatteunderlag enligt föl-
jande. 

Antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut 
vid 1986 respektive 1987 års taxering skall omräknas till det antal som kan 
beräknas ha blivit påfört om grundavdraget enligt 48 § 2 mom. första 
stycket kommunalskattclagen (1928: 370) hade uppgått till 8 300 respektive 
9 600 kronor vid nämnda taxeringar. 

Vid bestämmande av skattesats för åren 1987 och 1988 skall bestämmel-
serna i denna paragraf beaktas. 

Denna. lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Senaste lydelse 1986: 494. 
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Register Prop. 1986/87: 100 

Sid. Bil. 9 

I Översikt 

12 A. Finansdepartementet m. m. 
12 Finansdepartementet 50990000 
13 Finansråd/ekonomi~ka atta<.:hccr 2 540000 
D Utredningar m. m. 21300000 
13 Extra utgifter I 120000 

75950000 

14 B. Skatte- och indrimingsväsen 
20 Riksskattcverket 541104000 
23 Regional och lokal skatteförvaltning 1886665 000 
29 Kronofogdemyndigheterna 565 525 000 
34 Stämpelomkostnader 2 847 000 
34 Kostnader för ärlig taxering m. m. 133 000000 
35 Ersättning till postvcrket m. 11. för bestyret 

med skatteuppbörd m. m. 57937 000 

3187078000 

37 C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 
37 Marknadsdomstolen 2 599000 
38 Näringsfrihetsombudsmannen 6 786000 
39 Statens pris- och kartellnämnd 38019000 
40 Konsumentverket 51 161000 
42 Allmänna reklamationsnämnden 8 882000 

107 447000 

44 D. Vissa centrala myndigheter m. m. 
44 Byggnadsstyrclsen I 000 
55 Inköp av fastigheter m. m. 20000000 
56 Energibesparande åtgärder i statliga byggnade 

m.m. 20000000 
57 Tullverket: 
57 Förvaltningskostnader 843 161 000 
74 Drift och underhåll av teknisk materiel m. m. 63 862000 
74 Anskaffning av viss materiel 2 600000 
75 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 20093000 
76 Konjunkturinstitutet 15 974000 
78 Statens förhandlingsnämnd 3990000 
79 Bankinspektionen I 000 
82 Försäkringsinspcktionen l 000 
84 Statens arbetsgivarverk 26269000 

I 015952000 

87 E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
87 Revidering av skatteutjämningssystemet 

105 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 12681000000 
105 Bidrag till kommunerna med anledning av 

avskaffandet av kommunala företagsbcskatt-
mngen I 569000000 133 

14 250 000 000 



106 F. Övriga ändamål 
!06 Bidrag till vissa internationella byråer och 

organisationer m. rn. 
106 Bidrag till vissa handikappade ägare av -.. 

motorfordon 
107 Bidrag till vissa investeringar 
107 Exportkreditbidrag 
I08 Täckande av förluster till följd av vissa statliga 

garantier 
108 Kostnader för vissa nämnder 
109 Sparfrämjande åtgärder 
110 Täckning av merkostnader för statens löner 

och pensioner m. m. 

Summa för finansdepartementet 

Ordlista 

250000 

16 500000 
I 000 
I 000 

I 000 
I 190000 

36000000 

2 000 000 000 

2053943000 

20 690 370 000 

112 Bilaga 9. l 
114 Bilaga 9.2 Sammanfattning av skatteutjämningskommittens för

slag 
116 Bilaga9.3 

121 Bilaga 9.4 

Sammanställning av n:missvar över skatteutjäm
ningskommittens betänkande Skatteutjämningssy
stemet 
Lagförslag 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1987 
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Bilaga 10 till budgetpropositionen 1987 

U tbildningsdepartementet 
(åttonde huvudtiteln) 

Översikt 

Till utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör skolväsendet, 

högskoleutbildningen. forskningsfrågor. vuxenutbildningen, studiestödet, 

kulturverksamheten. massmedierna och internationellt kulturutbyte. 

Budgetförslaget värnar trots gjorda besparingar om verksamhetens kva

litet och om dess förutsättningar att bidra till en vidareutveckling av 

välfärdssamhället. 

Inom grundskolan pågår sedan några år satsningar på utvccklingsarbete 

i skilda former. Särskilda medel avsätts härför. Arbetet med kultur i skolan 

fortsätter även nästa läsår liksom sommarkurserna i teknik för flickor. Det 

utvecklingsarbete som inletts innevarande läsår för att förstärka matema

tikundervisningen i grundskolan fortsätter och ytterligare medel avsätts för 

ändamålet. Särskilda medel föreslås också för mellanstadiet med särskild 

inriktning på sådana projekt som syftar till att förbättra skolans undervis

ning i de grundliiggande färdighetsämnena svenska och matematik. Samti

digt avvecklas de särskilda medlen för utvecklingen av lågstadiet. Det 

nuvarande statsbidraget till samlad skoldag omvandlas till ett stimulansbi

drag för verksamhet under den icke timplanebundna delen av skoldagen. 

I gymnasieskolan pågår ett intensivt ut vecklingsarbete på de områden 
som riksdagen fastslog våren 1984 (prop. 1983/84: 116, UbU 29, rskr 412). 

På de direkt grundskoleanknutna studievägarna föreslås, som de senaste 

åren. för vart och ett av de tre budgetåren 1987/88-1989/90 124000 intag

ningsplatser. För att öka kommunernas möjligheter att ta in elever på vissa 

yrkesinriktade studievägar, som många söker till. förordas att utrustnings

medlen i större utsträckning används som riktade startbidrag till sådana 

studievägar. 

Inom gymnasieskolan har även i övrigt flera insatser en yrkesinriktad 

profil. Nya medel anslås för centralt läroplansarbete för att modernisera 

yrkesutbildningarna. Särskilda medel avsätts också för fortbildning av 

lärare i yrkesämnen och för modernisering av prov inom yrkesutbildning

en. En begränsad försöks verksamhet med treåriga yrkeslinjer föreslås. En 

proposition förutskickas om förändringar inom hela den yrkesinriktade 

utbildningen pi'I gymnasial nivå. 

Inom 1•11xcnurhildningc11 föreslås att cirka tio procent av de statliga 

bidragen får anviindas enligt friare regler för verbamhet som syftar till att 

rekrytera nya grupper av korttidsutbildade. Den vidgade friheten gäller 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaxa JO 

Rilttel.H': S. 4 under D. delvis nya belopp, m:h rad 5 nedifrån Står: 886.2 Skall vara: 
885.9 
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komvux och studiecirkelverbamheten. En höjning av det högre schablon

hidraget för studiecirkeltimmar föreslås, liksom en viss ökning av ramen 

för antakt timmar med det högre bidraget. Vid folkhögskolorna föreslf1s att 

endagskurser skall kunna anordnas i syfte att informera och motivera 

korttidsutbildade för studier. De handikappades studiemöjligheter inom 

studieförhunden och folkhögskolan förbättras. Särskilda resurser avsätts 

för att möjliggöra grundHiggandc svenskundervisning för invandrare som 

bott en längre tid i Sverige. 

På det srudiesociala omrildet föreslås en uppr[ikning av inackordaings

tillägget inom studiehjälpcn. Studiemedelcn ökas genom tilläggsbelopp till 

basbeloppen. Inkomstgränserna för äktamakeprövningen vid återbetal

ningen höjs. Antalet återbctalningstillfällen för studiemedel ökas. 

Mi:dlen frfm vuxenutbildningsavgiften ökar. vilket medger en betydande 

ökning av antalet särskilda vuxenstudiestöd med 4000. Nuvarande tim

od1 dagstudiestöd slås ihop till ett enda timrelatcrat korttidsstudiestöd. 

I frilga om grundläggande hclgs/.:o/eutbildning genomförs kvalitetsför

stärkandc åtgiirder inom AES-sekr.orn genom en neddragning med 600 av 

totalt ca 4 700 nyhörjarplatser på linjerna för utbildning av ekonomer och 

jurister utan samtidig minskning av anslagen. 100 platser på lokala linjer 

omvandlas till platser på en ny allmän linje, turismlinjen. Civilingenjörsut

bildning startar i Umeå läsåret 1988/89 och Luleå får ytterligare en civil

ingcnjörslinjc - industriell ekonomi - läsåret 1987/88. En översyn av 

ansvarsfördelningen i fråga om ingenjörsutbildning på mellannivå förut

skickas. 

Den nya lärarutbildningen för grundskolan förbereds genom att utrym

me skapas för utbildning av lärarutbildare och för didaktiskt utvecklingsar

bete. Detta sker genom en tillfällig neddragning av antagningstalen. vilket 

frigör resurser. Utbildningsarvoden föreslås för studerande på industri
och hant verksliirarlinjen. 

Resurser för lokala linjer och enstaka kurser ökas med nära 11 miljoner 

kronor. Slutligen liiggs förslag om att studerande bör kunna skiljas från 

utbildningen i särskilda fall. 
En forskningspolitisk proposition avseende treårsperioden 1987/88-

1989/90 kommer att föreläggas under senan: delen av februari 1987. Fr[1gor 

som rörfors/.:ninR behandlas därför inte i detta budgetförslag. 

Inom /.:11/ruromrcldet föreslås en förbättring av konstnärernas ekonomis

ka situation genom en ökning av visningsersättningen med 10 miljoner 

kronor. Bibliotcksersättningen till författarna föreslås öka från 45 öre till 

48 öre per hemlån. 

Den treåriga utbyggnaden av stöden till regionala teatrar. museer. folk

rörelsearkiv och fria grupper som påbör:jas innevarande budgetår fortsät

ter. Frf1gor inom kulturminnesvårdcns omrade behandlas i budgetförslaget 

och för förstärkta insatser föreslås en ökning med en milj. kr. 

Inom medieonm1det föreslås åtgärder för att förbättra möjligheterna att 

se regional-TV. Vidare förordas att Sveriges Radio i en framtid övertar 

ansvaret för uppbörden av TV-avgifter och att en ny uppbördsenhet eta

bleras i Kiruna. 
Budgetförslaget innebär vidare att presstödsnämnden får särskilda me-
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del för lån till en gemensam tryckerianläggning'.fi:if'!Aftonbladet och Svens- Prop. 1986/87: 100 

ka Dagbladet. Inom ramen fiir en försliksverksamhet föreslas kulturtid- Bil. I() 
skrifterna få stöd till en effektivisering av marknadsföring och distribution. 

Förslag läggs fram om förändringar iiv .. dt' statliga insatserni1 rörande fono-

gram och musikalier. 

Fiir i111crnatiu11cl/1 - k11/t11rel/1 samarbt'lt' föreslås en förstärkning till 

följd av att Sverige tagit plats i Unescos styrelse under perioden 1985-
1989. Detta innebär ett s~irskilt ansvar för att följa och bereda frågor 

rörande utvecklingen inom Unesco samt för att sprida information i det 

svenska samhället om Unesco och dess arbete. En inledande försöksverk

samhet med samlade informations och serviceåtgärder för alt främja det 

internationella utbytet av studerande lärare och forskare, avses starta 

budgetåret 1987/88. 

Pf1 i111·e.1·teringso111riidct innebär förslaget all ombyggnaden av forsk

ningslokaler m. m. för sektion kemi vid tekniska högskolan i Stockholm 

kommer att fullföljas. Vidare anvisas medel för om- och tillbyggnad för 

Kungl. biblioteket och Konsthögskolan. 

Utrymme för de reformer som föreslås har skapats genom ompriorite

ring inom ramen for tillgiingliga resurser. 

Som ett led i möjliggörandet av regeringens överordnade prioriteringar 

föreslås därjämte besparingar om ca 450 milj. kr. Besparingarna görs 

friimst inom skolans område. Antalet platser i gymnasieskolan minskas 

inom främst sådana utbildningar där vuxenutbildning eller uppdragsut

bildning kan vara ett alternativ. Vidare minskar utrustningsbidraget i gym

nasieskolan. Huvuddelen av anslagen avseende särskilda åtgärder i grund

skolan respektive gymnasieskolan slopas. Den icke undervisningsbundna 

delen av förstärkningsresursen i grundskolan minskas. 

Under budgetåret 1985/86 har ur behållningen av de särskilda lotterier 

som anordnats till förmtin för konst, teater och andra kulturändamål anvi

sats medel med sammanlagt 13450000 kronor. Medlen har fördelats enligt 

följande: 
3400000 kronor till statens kulturråd för fördelning till investeringar, 

3980000 kronor för investeringar inom teater-, dans- och musikområdet, 

1680000 kronor till investeringar inom konst-, musei- och utställnings-

området, 

3000000 kronor till kulturminnesvfirdsområdet, 1390000 kronor till and

ra ändamål. 

Totalbeloppen för de olika anslagsgruppcrna inom utbildningsdeparte

mentets område framgår av nedanstäende tabell. De redovisade beloppen 

för budgetåret 1986/87 inkluderar inte medel anvisade på tilläggshudget. 

Det bör beaktas att anslagen 015- 041, 13 och H.:'i är s. k. uthrytnings

punkter diir medel beräknats endast preliminiirt i avvaktan pft särskilda 

propositioner. 
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Anslagen till Statens ungdomsråd och ungdomsorganisationcrna samt 

till lotterinämnden redovisas under jordhruksdcpartementets huvudtitel. 

Belopp i milj. kr. 
Littera Anslagsgrupp Anvisat Förslag forandring 

1986/87 1987/88 

A. l!tbildningsdepartcmentet 55,1 57,4 2,3 

B. Skol\"äsendet 21421,l 21 791.9 370,8 
Centrala och regionala myndigheter 
m.m. 349.7 346.7 -3,0 
För skolväsendet gemensamma 
frågor 70.9 270,5 199,6 
Det ohligatoriska skolväsendet 
m.m. 15975,7 15 853.5 -12'2.2 
Gvmnasiala skolorm. m. 4844,(\ 5 212,9 368.9 
lnvesteringshidrag 180.8 108.3 -7'2,5 

c. Vuxenutbildning 2 710,4 2 810,I 99,7 

D. Hiigskola och forskning 7422,3 7690,6 268,3 
Centrala och regionala myndigheter 
m.m. 1418.8 1463.1 +44.6 
Grundläggande högskoleutbildning 3 101,7 3 325.4 221,7 
Forskning m. m. 2901.8 2 902.1 0.0 1 

E. Studiestöd 7 713,6 7 916.2 202,6 

F. Kultur- och ungdoms\·crksamhet 
m.m. 1644,5 1551,4 -93,1 
Allmän kulturverksamhet m. m. 50,0 41,9 -8,I 
Ersättningar och bidrag till 
konstnärer 9'2,7 lHU 17.6 
Teater. dam och musik 798,7 8'26,8 28, I 
Bibliotek 34.9 36.1 1,2 
Bild och form 38.5 38,9 0.4 
Arkiv 98,5 102.9 4.4 
Kulturminnesvård 71.9 77.1 5.2 
Museer och utställningar 301.4 316.7 15,3 
Forskning 0,6 0.7 0.1 
Ungdomsorganisationer 157.3 -157,3' 

G. Massmedier m. m. 689,4 677,0 -12,4 
Filmm.m. 57 ,2 s1u 2.5 
Dagspress och tidskrifter 534,7 516.7 -18.0 
Litteratur 91.2 93.9 2.7 
Radio och television 6,3 6.6 0,3 

H. Internationellt-kulturellt samarbete 38,4 34,0 -4,4 

I. lnHsteringar m. m. 587,7 640,I 52,4 

Totalt för utbildningsdepartemcntet 42282,5 43168,7 885,9 

1 Förslag om forskning m. m. läggs fram i en forskningspolitisk proposition under 
februari 1987. 
' Anslagen till Lotterinämnden och ungdomsorganisationer överförs till jordbruks
departc:mcntct. 
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Utbildningsdepartementet 

Utdrag ur prowkoll vid regeringssammantr:ide den 18 Jecemha 1986 . 
• l ':. 

Föredn1gande: statsr;'tdet Bodstriim s:-1vitt avser fri!gorna under lnkdning 

punkterna 1-3.:'i. 4.9-:'i. 8. littera A. B. anslagspunkterna 19-22. C. D. E. 

H.l; 

statsdidet Göransson s<lvitt avser ih1gorna under Inledning punkterna 

3.6-4.8. 6. 7. littcra B vad avser vissa gcmcnsamm~i fr;igor. anslagsrunk

terna 1-18. F och G: 

Anmälan till budgetproposition 1987 

Uthildningsministern anfr>r 

1. Utgångspunkter 

Min anmälan av detta avsnitt sker efter samrad med statsradct Göransson. 

Ett viktigt inslag i modern samhällsdebatt rör jämlikhetspolitikens bety

delse för samhällsutveckliPgen. Ett vanligt pi'tsti\ende i denna debatt iir att 

det föreligger en miilkonllikt mellan strävandena till effektivitet å ena sidan 

och till jämlikhet, jämställdhet och regional ut veckling il den andra. Ett 

sfadant betraktelsesiitt iir enligt min mening uttryck för en felsyn. Erfaren

heterna tyder snarast pa motsatsen. 

Sverige intar en tätposition i världss<1mfundet, bade som avancerat 

vtilfordssamh:ille och som framgangsrik industrination. Denna ställning har 

vi erövrat under de senaste femtio ilren. bl. a. genom en politik syftande till 
all skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla i vårt land. En biirandc 

ide i denna politik, den svt'.nska modellen. är att jiimlikheten är befräm

jande för utvecklingen. Det iir tack vare, inte trots, jämlikhetspolitiken vi 

nt1tt vtir ledande ställning. 
Arbetet med att bygga viilfärdssamhällct har sedan ett decennium hiim

mats av den kris som den svenska ekonomin befunnit sig!- Under intryck 
av de påfrestningar de ek0nomiska sviirigheterna medfört för folkhushållet 

har röster höjts som ifrågasatt välfärdssamhället som ide. Detta ifrågasät

tande hygger pil fclsynen, att välfordssamhiillet och den jiimlikhctsidC som 

detta bygger p[i skulle st[i i motsats till ut veckling och effektivitet. Att detta 

synsätt är felaktigt visar de senaste fyra årens ekonomiska politik. där en 

framgångsrik krisbekämpning förenats med ett vaktslående kring den 

svenska modellen. 

Striivan efter jämlikhet. utgi:ir från allas liku 1·iirdl'. Denna strävan måste 

samtidigt bygga på insikten om att människor iir olili.a. Den utgår från varje 

människas vilja att pil sitt eget sätt och efter sina egna förutsättningar 

förverkliga sina ambitioner och utveckla sina personliga intressen. Jämlik

heten stfar därför inte i konllikt med den enskildes frihet. Tvärtom är 
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jämlikheten en nödvändig grund för den frihet att förverkliga sina "livspro

jekt .. som välfärdspolitiken iippnat, men som alltför fi'1 hittills har haft 

möjlighet att utnyttja. Striivandena mot jiimlikhet inncbiir diirför att an

striingningarna att förverkliga allas riill till en god utbildning inte får 

mattas. 

Utbildnings- och yrkes val är fortfarande starkt könsbundna. Inom starkt 

cxpamiva omriidcn som data. elektronik och andra tekniska omriiden är 

flickor fortfarande sällsynta. Med de minskande ungdomskullarna kommer 

en fortsatt könsmiissig snedfördelning att innebiira svårigheter att rekryte

ra tillräckligt många studerande till dessa områden. Jiimställdheten är 

således inte bara etl vfade i sig. utan också en förutsättning för fortsatt 

teknisk och industriell utveckling. 

En god samhällsutveckling förutsätler att ingen del av landet tillåts halka 

efter. Det är nödvändigt att människor i alla delar av landet skall kunna 

finna s{iviil utkomst som möjlighet all sjiilv välja det liv man vill leva. Detta 

förutsätter en balanserad regional utveckling, sft att det i alla delar av 

landet finns centra med en god infrastruktur. innefattande god offentlig 

service. goda kommunikationer och utbildningsmöjlighetcr och ett rikt 

kulturliv. 

De förhi'tllanden jag nu berört visar att strävandena till effektivitet å ena 

sidan och jämlikhet. jämställdhet och regional utveckling å den andra 

förstärker varandra ömsesidigt. Tillgiing till k1111skap är i ett sådant samhäl

le av fundamental betydelse i snart sagt alla avseenden. Med denna syn på 

kunskap. som en produktiv tillgång, framstår det också som självklart att 

denna tillgång bäst tillvaratas då den inte är förbehållen ett fåtal utan 

tillkommer befolkningen i sin helhet. Strävan att höja ett samhiilles bild

ningsnivå måste därför bygga på insikten om att vai:ie individ har lust och 

förmåga att vidga gränserna för sitt kunnande. 
lnformationstekniken har utvecklab mycket snabbt och möjliggjort 

både ett dramatiskt snabbare informationstlöde och en tidigare oanad 

kapacitet för lagring av fakta i databaser. Den tekniska utvecklingen inom 
detta omrilde har av många förutsetts leda till framväxten av vad som 

kallas ett informationssamhälle, dvs. ett samhälle med en struktur. där 
informationsteknik och de inom informationsscktorn verksamma spelar en 
större roll än annan teknik och andra yrkesutövare. 

Det finns flera skäl att inte utan vidare acceptera den framtidsbild som 

skymtar i förlängningen av detta perspektiv. Ett oreflekterat anammande 

av informationsteknologin kan innebära att väsentliga demokratiska vär

den i samhället äventyras. Det kan dessutom ifrågasättas om informations

tekniken verkligen blir den dominerande teknologin i morgondagens sam

hälle. Andra vetenskapliga framsteg, som innovationer inom kemisk-tek

nisk indusrri. bioteknik. m. m., kommer att spela en så stor roll att utveck

lingen troligen blir en annan. Det finns också skäl att anta att informations

teknikens fortsatta ut veckling kommer att hämmas genom att "mjuk

varan" inte utvecklas i den takt som de mest optimistiska förutsägelserna 

vill ge intryck av. 

Inom utbildningsväsendet kan modern informationsteknologi vara ett 

betydelsefullt hjälpmedel. men det är av vikt att understryka att målet för 
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utbildning mastc ''tra att möjliggöra rn?<ldn enskilde individen att 
tillägna sig de kun~kapcr -h färdigheter han eller hon behöver för att själv 
kunna göra rationella överväganden och bedömningar. 

Nyckelresursen i det framtida samhället är kunskap snarare än blott 
information, Kunskap uppstår först i det ögonblick då människor tilgodo
gör sig och b1.:arbetar information och fakta, Kunskap förutsätter ett aktivt 

förhållningssätt, präglat av analys och värdering, Istället för att välkomna 

ett förväntat informationssamhälle finns det alltså anledning för medbor
garna att medverka till utvecklingen av ett kunskapssamhiillc 

Välutbildade och kunniga medborgare är en förutsättning för en funge
rande demokrati i ett tekniskt avancerat samhälle. Också ur denna synvin

kel är ski~jelinjcn mellan ett kunskapssamhälle och ett informationssam

hälle väsentlig. I begreppet information finns en riktningsangivclse: det är 
informatören som meddelar vad den oinformerade ska tillåtas veta, Kun

skapssamhiillet utgar från den motsatta föreställningen: det vill stärka den 
enskildes möjligheter att själv pröva och värdera olika alternativ. 

Kunskapssamhället utvecklas i nära samspel mellan utbildningsinstitu

lioner och arbetsliv i industri. jordbruk. handel och offentlig sektor. Orter 
och regioner blir i allt högre grad för sin utveckling beroende av utbildning 
och forskning, Utbildningsorterna kan fungera som kraftcentra som drar 

till sig industri och övrigt näringsliv. Inte minst de nytillkomna universite

ten och högskolorna utanför de gamla universitetsorterna får i detta sam

manhang en växande betydelse för att åstadkomma en balanserad utveck

ling i olika landsdelar. 

I kunskapssamhället kommer med nödvändighet kulturlivet att få vidgad 
betydelse. Medan ert samhälle som priiglas av betoningen på information 

tenderar att bli likriktat och endimensionellt, är kunskapssamhällets per
spektiv flerdimensionellt och humanistsiskt: det måste alltid utgå från den 
enskilde medborgaren, från hans föreställningar och uppfattningar, från 
hans vilja att ifrågasätta och hans vilja till konstruktivt engagemang. 

En självklar uppgift för ett utbildningsväsende som vill gynna kunskaps
sökande och kunskapsinhämtande är att det i görligaste mån ska tillåta 
varje individ att välja den utbildning han eller hon önskar och har förutsätt
ningar att tillgodogöra sig, En andra huvuduppgift för utbildningsväsendet 
är att det skall medverka till att minska utbildningsklyftorna i samhälleL 

Målet att varje individ skall kunna välja utbildning efter sina önskemål 
och anlag kan naturligtvis inte förverkligas i alla delar. Samhället måste 
sätta ramar för hur mycket utbildningen får kosta. Dessutom mastc hänsyn 

tas till arbetsmarknadens behov av arbetskraft med viss typ av utbildning. 
Situationen har i Sverige under i stort sett hela efterkrigstiden varit den. 

att efterfrågan på utbildning efter den obligatoriska skolan har varit större 

än vad som varit möjligt att tillgodose. Det har därför varit nödvändigt att 

göra ett urval bland de sökande. I detta urvalsförfarande har getts företrä

de åt dem som ansetts ha de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig 
utbildningen, vilket i praktiken oftast blivit liktydigt med dem som har de 

bästa betygen. De som har bra betyg har alltså haft de största utsikterna att 
få sina önskemål om utbildning tillgodosedda. De som har medelmåttiga 

eller svaga betyg har minst valmöjligheter. Det är olyckligt då det ofta är 
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dessa som har störst hehov av att komma in på en viss utbildning. t. ex. en 

yrkesinriktad linje i gymnasieskolan. Detta är ett av flera skäl att framdeles 

rnimka betygens betydelse för urval till fortsatta studier. 

Av stor hctydclse för hur en elev lyckas i skolan - och därmed ock.sa för 

hur denne lyckas förverkliga sina önskemål om utbildning - iir den sociala 

bakgrunden. Olika undersökningar har visat att skolan lyckas dåligt med 

alt bryta det sociala arvet. Barn till föräldrar med hög teoretisk utbildning, 

med god ekonomi och hög social status är mest framgångsrika. Tack vare 

en gynnad bakgrund är deras studiemotivation hög och de får som en följd 

av detta de bästa betygen och därmed också de största möjligheterna att 

viilja den utbildning de önskar. 

Den sociala snedrekryteringen till studier vid högskolan har på senare år 

ånyo uppmärksammats i den alhniinna debatten. Den sociala selektionen i 

högskolan har i stor utsträckning sitt ursprung i de studieval som eleverna 
g;iir i grundskolan och vid övergängen från grundskola till gymnasieskola. 

Snedrekryteringen förstiirks sedan ytterligare vid övergängen fr:111 gymna

sieskola till högskola. Insatser för att bryta den sociala snedrekryteringen 

till högskolan måste därför för att vara verksamma i hög grad ta sikte på att 

föriindra elevers studieattityder inom grundskola och gymnasieskola. 

Striivandcna att åstadkomma en önskvärd social utjämning när det gäller 

elevernas val av utbildningsvägar har således inte lyckats. Härav kan 

emellertid inte dras slutsatsen att de hittills gjorda insatserna för att mot

verka social snedrekrytering varit utan effekt. Utan dessa insatser skulle 

med all sannolikhet skillnaderna i utbildningsnivf1 mellan olika grupper ha 

varit linnu q(irre. en bedömning som stöds av det faktum att utbildnings

klyftorna i Sverige är mindre än i andra europeiska länder. 

Icke desto mindre finns en konflikt mellan målet att minska utbildnings

klyftorna i samhället och målet att varje individ skall få en utbildning i 

enlighet med sina önskemill och förutsättningar. Denna målkonflikt har 

knappast uppstått som följd av utbildningsväsendets organisation, utan har 

mera djupgäende orsaker. Därför finns det heller inga enkla lösningar på 

den. 

Vuxenutbildningen har under de senaste decennierna varit ett viktigt 

instrument för att åstadkomma en rättvisare fördelning av utbildning. Inom 

vuxenutbildningen görs viktiga insatser för att utbilda personer som har 

fått en kort eller ofullständig utbildning i ungdomen. 

Utbildning av vuxna måste vara frivillig, och den måste utformas så att 

den motsvarar de vuxnas egna önskemål. Erfarenheterna visar att stora 

grupper av dem som har en kort utbildning inte varit tillräckligt motiverade 

eller stimulerade att utnyttja möjligheterna till vidare utbildning. De som 

främst utnyttjar vuxenutbildningen är personer som redan är relativt välut

bildade. Detta är ett fenomen som är välbekant från andra samhällsområ

den. Många av de kulturyttringar som erhåller samhällsstöd når främst 

dem som r..:dan har en god utbildning. Detsamma gäller ofta utnyttjandet 

av social service och omsorg. 

Det ligger inte nf1got förvånansviirt i att det främst är de som själva har 

en bra utbildning - eller som kommer från en miljö med starka utbildnings

traditioner - som är medvetna om utbildningens värde. Förhållandet är 
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tviirtom mycket bttförklarligt. Det grundläggande problt:mt>t är hur man Prop. 1986/87: 100 
skall sprida denna mcdvt>tt>nhet om utbildningens värde till alla med borga- Bil. I() 

re i samhället. 

Insikten om att uthildning. likaviil ·som den kan användas för att vid

makthälla ojämlikheten. samtidigt iir Jet viktigaste medlet för att minska 

den sociala skiktningen i samhället miiste vara en viktig utgångspunkt när 

det giiller att gradera angelägenheten av framtida insatser inom uthild

ningsomddct. I detta perspektiv far ocksit den motsiittning som finns 

mellan ett samhiille där den enskilde i ökad omfattning blir beroende av 

utifrån kommande information och ett samhälle som uppmuntrar den en

skildes fria kunskapssökande ökad vikt. I dagens socialt och tekniskt 

avancerade samhiille är det ett oavvisligt krav att all;i medborgare tillför

säkras riitten till en gedigen grundl~iggande utbildning. Denna rätt mäste 

vara ovillkorlig. diirför att utbildning iir en förutsiittning för att var och en 

skall kunna utveckla sina anlag och intressen. men ocksa därför att var och 

en som medborgare ska kunna ta stiillning i de komplicerade t'dgor som 

vf1rt demokratiska samhälle stiills inför. 

Statsrf1det Göransson och jag redovisar i det närmast följande vårt 

svnsätt i några centrala utbildningsfrågor. Sedan redovisas vissa större 

sakfragor varefter följer de enskilda anslagspunkterna. 

2. Utbildning och jämställdhet 

Ett välfardssamhiille måste erbjuda sina medborgare goda och rättvisa 

levnadsvillkor. Striivan till jiimlikhct blir diirför centralt och mt1ste ocksft i 
hög grad prägla utbildningspolitiken. Välfärdssamhället skall erbjuda sina 

medborgare kunskaper och färdigheter - utbildning i vid bemärkelse -

oavsett bostadsort. oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund och 

oavsett kön. Trots en ökad jämsrnlldhet mellan män och kvinnor på många 
omrädc i det svenska samhället. är arbetsmarknaden fortfarande starkt 

uppdelad. De val av utbildningar och yrkesinriktningar som dagrns elever 
gör. befäster en fortsatt uppdelning av arbetsmarknaden. Aven beträffande 

inflytande i samhället och familjeansvar råder olika villkor för kvinnor och 
miin. Utbildningsviisendet har diirför. tillsammans med övriga samhälls

sektorer. ett betydande ansvar för att förändra existerande könsrollsmön
s1er och på det siiltet medverka till att bättre utnyttja kvinnors och mäns 

erfarenheter och resurser. 

I många avseenden har kvinnors livsvillkor tveklöst förbiittrats. Flerta

let kvinnor förvärvsarbt:tar numera och har därmt:d ocksfr egen inkomst. 

Enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån vill såväl kvinnor 

som män ha håde barn och arbete. Kvinnor l'ill arbeta inte endast av 

ekonomiska skäl utan ocks[i för att de tycker om sitt arbete och vill 

uppleva gemenskap med sina arbetskamrater. Kvinnor mästc också arbeta 

för att försörja sig själva och för att bidra till eller ensamma sta för sina 

barns försörjning. BL a. för att göra det möjligt för kvinnor att yrkesarbeta 

har riksdagen beslutat om en snabb utbyggnad av barnomsorgen för barn 9 



.............__ från ett och ett halvt års ålder. Dessa insatser måste enligt min mening 
"'-förenas med åtgärder på utbildningsområdet. 

Barn och ungdomar päverkas i sina föreställningar om mäns och kvin
nors förmåga i hög grad av massmedia, men ocksä av familj. av samhälle i 

övrigt och därmed också av skolan. Dessvärre har forskning och undersök
ningar visat att skolan, omedvetet, bidrar till att bevara och förstärka 
traditionella könsroller. Studier visar att pojkar kräver och får större 

uppmärksamhet och fler frågor fr[m läraren, medan flickor tidigt vänjs vid 
en mer passiv och undanskymd roll. Läraren tenderar att vara följsam mot 
sådana beteenden snarare än att uppmuntra förändringar. Enligt min upp
fattning är det väsentligt att denna kunskap uppmärksammas i utbildning 

av lärare. skolledare och övrig skolpersonal. 
Könsfördelningen bland den personal som eleverna dagligen möter i 

skolan utgör naturligtvis också mönster som påverkar eleverna. När det 
gäller t. ex. skolledarna tyder gjorda undersökningar på en något ökande 
andel kvinnor under senare år. Jag förutsätter att den nya skolledar

utbildning som nu beslutats om i riksdagen, särskilt då rekryteringsutbild
ningen, tillsammans med andra åtgärder skall bidra till fler kvinnliga skol
ledare. 

I grundskolan får pojkar och flickor i huvudsak samma utbildning genom 
den sammanhållna studiegång som tillämpas. Vid övergången till gymna

sieskolan sker genom elevernas val en könsuppdelning som på många av 

linjerna fortfarande är mycket markant. På den fyraåriga tekniska linjen 
har glädjande nog flickorna under det senaste decenniet märkbart ökat sin 
andel från 8 till 22 'li·. För de flesta övriga studievägar har förändringarna 

varit små. Trots en viss ökning av flickor på tvååriga industri- och hant
verksutbildningar är andelen i regel under fem procent. Pojkarnas andel på 

vårdinriktade studieviigar har likaledes ökat något men ligger i regel under 
tio procent. Av de elever som gjort otraditionella val är dock avbrotten 
bland flickorna betydligt vanligare än bland pojkarna. 

Redovisningar frfin verksamheten inom såväl det kommunala uppfölj
ningsansvaret för 16- och 17-åringarna som ungdomslag för 18-19-åringar
na visar att flickornas andel öv1~rviiger. För den senare åldersgruppen 
påverkas statistiken självfallet av pojkarnas värnplikt. När det gäller ung
domsplatserna har flickorna i stor utsträckning arbetsuppgifter inom den 
offentliga sektorn medan pojkarna oftast återfinns inom den privata. 

Kvinnor måste självfallet ha samma möjligheter till försörjning som 

män. Mot bakgrund av vad som redovisats ovan finns det enligt min 

mening nu anledning att intensifiera och systematisera ansträngningarna 

för att intressera flickor och kvinnor för utbildning inom yrkesområden 

som av tradition varit mansdominerade. Det finns inga sakliga skäl som 
talar för att utbildningar som exempelvis cl-teleteknisk, processteknisk 

eller drift- och underhållsteknisk linje skall väljas niistan bara av pojkar. 

Den kreativitet och sociala fantasi som så väl behövs för utvecklingen av 

framtidens teknik främjas sannolikt av att fler flickor skaffar sig utbildning 

inom skilda teknikområden. 

Under senare år har över arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel för

delats vissa medel för projekt som syftar till att bl. a. bryta de könsbundna 
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valen och att visa för ner nickor att teknik -'l.ich naturvetenskap är nfrgot 

som är inte bara viktigt att kunna utan ocksi\ roligt att lära sig. För 

verksamheten i skolan finns här många erfarenheter och ideer att ta till

vara. Bl. a. har rapporterats goda resultat av att an i.: ända· otraditionella 

yrkesutövare som informatörer i skolan. En s<'tdan verksamhet bör kunna 

fortsätta att utvecklas inom ramen för de resurser som lokalt fördelas för 

s. k. skolinformationsvcrksamhet. Jag har vidare erfarit att många läns

skolnämnder, i samverkan med övrig länsförvaltning, liigger ned ett värde

fullt arbete pt1 att utforma handlingsplaner och i övrigt stödja kommunerna 

i jämstalldhetsarbetet. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer 

senare i dag att föreslft att medel avsätts för fortsatt projektverksamhet. 

Mot bakgrund av den samhiillsutveckling som sker är det betydelsefullt 

att alla elever tillägnar sig grundläggande kunskaper inom de matematiska 

och naturvetenskapliga ämnesområdena. Intresset för sådana studier 

grundläggs ofta pfi de lägre stadierna i skolan. Bl.a. inom ramen för den 

fortbildning som skall genomföras till följd av den nya grundskollärarut

bildningen hör man uppmärksamma frågan om hur undervisningen kan 

utformas pii ett ocksii för nickorna intresseviickande sätt. Dessa frågor 

rymmer dessutom angelägna forskningsbehov. 

Erfarenheterna av de sommarkurser i teknik för flickor för vilka statsbi

drag utgår sedan budgctiiret 1985/86 uppges vara mycket goda. Enligt SÖ:s 

utvärdering har genom dessa kurser också många yrkeslärare fått en bättre 

beredskap att ta emot flickor på tekniskt inriktade studievägar. Dessutom 

pågår lokala försök med tillfälliga undervisningsgrupper med enbart flickor 

i ämnen och tillvalskurser med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. 

Det är enligt min mening angeläget att erfarenheterna från såviil dessa 

försök som sommarkurserna tas tillvara inom skolans hela verksamhet. 

Aven andra resurser som naturligen kan användas i syfte att uppnå ett 

friare val bör utnyttjas. Sålunda bör t.ex. den praktiska arbetslivsoricntc

ringen och andra arbctslivskontaktcr medverka till att eleverna far en 

fördjupad inblick i för dem otraditionella arbetsmiljöer, på det sätt som 
föreskrivs i Lgr 80. Jag har härutöver funnit det motiverat att under 

anslaget 131 Skolöverstyrelsen anvisa siirskilda medel for informationsin

satscr med syfte att uppnf1 ett mindre könsbundet val. Jag vill i detta 

sammanhang också påminna om de regler om poäng för underrepresente

rat kön som gäller vid intagning till gymnasieskolan. Poiingpåslagct ifråga 

har en marginell betydelse i urvalet av !'>Ökande men utgör en viktig 

markering av skolans imtällning. 

Att siirskilda åtgärder är nödvändiga också i fortsiittningen kan vi se inte 

bara genom de framsteg som trots allt gjorts utan också för att det visat sig 

att si\ snabbt siiråtgiinler upphör. tenderar flickor att ätcrgå till mer tradi

tionella val. 

Det finns mot denna bakgrund enligt min mening nu anledning att pröva 

andra och kanske mer okonventionella lösningar för att söka åstadkomma 

ett genombrott för flickor på otraditionella studieviigar. Jag kommer diirför 

i samband med min redovisning av anslaget B 19. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor atl föreslå en siirskild försöks verksamhet fr. o. m. läsåret 

1987/88. Den avser en ny uppläggning av treårig verkstadsteknisk utbild-
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ning med inslag av elektronik. som torde bli attraktivare för eleverna 
samtidigt som den är bättre anpassad till arbetslivets krav. 

Enligt min uppfattning är det just n~ir en sadan av både elever och 
niiringsliv cfteri"rilgad ny utbildning inom teknisk-industriella studieviigar 
lanseras, som llickor skall ges en särskild möjlighet och -;timulans att söka 
till den. Utbildningen har inte hunnit ft1 tradition av att vara dominerad av 

något kön. Jag föreslår därför att särskilda regler skall få tillämpas som ger 

llickor företriide vid ansökan till denna studieväg. En riktlinje bör därvid 

vara att en femtedel av platserna i första hand avsätts för llickor. 

Allt fler flickor v~iljcr sf1som nämnts en längre teknisk och naturveten
skaplig utbildning i gymnasieskolan. Ä.ndå är fortfarande andelen kvinnor i 

civilingenjörsutbildningen genomsnittligt sett låg. Många av de tekniska 
högskolorna har p~i senare år gjort stora anstr:ingningar för att bredda 

rekryteringen av studerande med inriktning p[i flickor. Detta arbete har 

ocbå givit en del resultat. I den rapport, Civilingen.iörsutbildningen ur 
krisen. som en arbetsgrupp lagt fram för UHÄ:s riikning. betonas nödviin

dighckn av att fler kvinnor lockas till civilingenjörsyrkena. om framtidens 
behov av tekniker p[1 denna nivå skall kunna mötas. Under anslaget D 8 

Utbildning for tekniska yrken ~1tcrkomrncr jag till behovet av !ler ulhild

ningsplatscr för det s. k. tekniska bastiret. vilket visat sig vara en fram
gångsrik anordning för att öka andelen kvinnliga teknologer. 

Bilden mäste också kompletteras med den situation och de attityder som 

flickorna möter i arbetslivet ef\cr genomgången otraditionell yrkesutbild
ning. Om flickor i otraditionella yrken får arbete som motsvarar utbildning
en, så har de oftast lägre lön. tving.as arbeta deltid och avancerar inte lika 
snabbt som sina manliga arbetskamrater. 

För att jiimstiilldhetsarbctet skall ha utsikter att lyckas krävs en samver

kan mellan utbildningsviisendct och arbetslivet. De flickor som valt en 
otraditionell utbildningsviig måste ocksi1 få stöd så att de kan fullfölja 
utbildningen. Men detta är inte tillräckligt. Det måste också finnas en 
beredskap i arbetslivet så a\t dessa flickor kan rn. anställning inom det 
område de iir utbildade för. Lokala yrkesråd och SSA-råd har här en 
betydelsefull uppgift att påverka företag och förvaltningar i denna riktning. 

Jiimställdhetsarbete är ett mödosamt arbete som i allt väsentligt handlar 
om att förändra attityder. Skolan får inte ge upp denna strävan utan måste i 

stället anstränga sig ytterligare för att sjiilv och tillsammans med arbetsli

vet öppna möjlight:ter för fler flickor att våga ta steget in i en mansdomine

rad utbildning och arbetsmarknad. 

3. Utbildning och kultur i den regionala utvecklingen 

3. I Allmänna utgångspunkter 

Jag har inledningsvis berört betydelsen av en balanserad regional utveck

ling. Ett viktigt led i en sådan är att regionala skillnader i fråga om tillgång 

till utbildning. forskning och kultur utjämnas. I det följande kommer jag att 
utveckla min syn pt1 utbildningens. fritmst högskolans. betydelse för den 

regionala utvecklingen. Statsrådet Göransson kommer senare att behandla 
kulturfrågornas roll i dclla sammanhang (avsnittet 3.6). 
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För att tillgodose allas ri1tt till en god uthilllning har en huvudlinje i Pror. 1986/87: I 00 

uthildningsrolitiken under efterkrigstiden varit att iistadkomma en decen- Bil. 10 
traliscrad och v:il srridd uthildningsurganisation. I var och en av v{ira 284 

kommuner finns nio[irig grundskola med en för alla likv:irdig utbildning. 

A ven om gymnasie~kolan llch den kommunala vuxenutbildningen fortfa-

rande företer stora skillnader i friiga om de mQjligheter ~om erbjuds i olika 

kommuner är de i princip uthyggda i alla delar av landet. Ocks~t högskole

utbildningen har genom framväxten av de ljortun smit och medelstora 

högskolorna blivit tillgiinglig i väsentligt !lera delar av landet Lin tidigare. 

Striivandena att [istadkomma en bred srridning av olika slag av uthild

ning utg{tr frf111 insikten att antänd fungerar som ett studiehinder för 

manga individer. Detta giiller siirskilt dem som kommer ldtn miljöer där 

studietraditioner saknas och dem som pa grund av yrkesverksamhet, fa

miljcförhallanden eller s01:ial situation i övrigt iir bundna till en viss ort. 

Bred spridning av utbildningstillfällena iir diirfor en friiga om rii111·i.rn 

mellan i11di1·idcr: alla skall ha riitt till en god utbildning oavsett bostadsort. 

Ett annat huvudmotiv för en bred 'pridning av utbildning utgiir frän ett 

.rnmhiil/digt perspekti\·: utbildning är en viktig drivkraft i samhällsutveck

lingen. 

Regioner med negativ hdolkningsutveckling präglas vanligen av till

bakagång inom industri och andra basnäringar. De utmärks nästan undan

tagslöst av en ogynnsam yrkesstruktur. Yrken för vilka högre utbildning 

erfordras är underrepresenterade i förhållande till riksgenomsnitle!. Den 

rrivata tjänstesektorn är extremt snedfordelad geografiskt. och detta gäller 

siirskilt kvalificerade tjänster som tekniska uppdrag. juridiska uppdrag 

samt bank- och förs~ikringstjiinster. 

I regioner med ogynnsam yrkesstruktur ~ir genomgående andelen kort

tidsutbildade i arbetskraften stor och andelen lilngtidsutbildade liten. An

delen av hefolkningen som genomgår högre utbildning ligger ofta långt 

under riksgenomsnittet. Av de ungdomar som går till högskola från dessa 

regioner iir det fa som återviinder efter avslutad utbildning. 

Sam handen mclbn dessa faktL1rer är komplexa och bl. a. ett resultat av 

ett samspel under en längre tid mellan de il)kala arhehmarknadernas 

eflerfr~igan pi'! arhetskraft och det regionala utbudet av långtidsutbildade. 

Det kan emellertid konstateras att ut vecklingen av näringslivet i utsatta 

regioner ofta hämmas av hrist pii uthildad personal. Detta gäller inte minst 

vid nyetahlcringar. 

När högre utbildning lokaliserats till en region med dessa utvccklings

drag har det vanligen visat sig att det negativa mönstret bryts. Förläggning

en av ett universitet till Umeil och av en högskola till Luleå är mycket 

tydliga exemrel på detta. Dessa lokaliseringar har lett till påvisbara syssel

siittningseffekter. s{1väl primära som sekundiira. A ven de sm<'i och medel

stora högskolorna förefaller nu ge liknande positiva effekter för de orter 

där de är beHigna. 

Den kanske viktigaste effekten a\· en högskolelokalisering är det hidrag 

till den allmilnna infrastrukturen som en sådan lokalisering innebiir. Om de 

större tiitorterna utanför storstadsregionerna. "de medelstora stiiderna". 

skall kunna utvecklas gynnsamt m[1ste de kunna erbjuda en god service. 13 



Inte .minst viktigt är att den offentliga servicen är av hög kvalitet, dvs. att 
det finns goda kommunikationer. ett rikt kulturliv. en väl fungerande 
hiilso- och sjukvård samt. naturligtvis. goda uthildningsmöjligheter. 

Utbildningens betydelse för infrastrukturen är både stor och mångfaldig. 

Utbildningsinstitutionerna. sitväl gymnasieskolor som högskolor. blir 

knutpunkter i det intellektuella nätverket på de orter där de är belägna. Där 

utvecklas och förmedlas kunskap som sprids också till andra verksam
heter. De gymnasieorter som samtidigt är högskoleorter blir attraktiva 
både som miljöer att leva i och för lokalisering av kunskapsbaserad verk

samhet. 
Näringslivet i vårt land har under det senaste decenniet genomgått en 

mycket hetydande strukturomvandling. Industrin utvecklas snahbt och i 
allt större utsträckning mot kunskapsintensiv produktion. Informations

teknologi och annan ny teknik slår igenom såväl i produkter och produk

tionsprocesser som i administration. För allt fler arbeten krävs mera kun
skaper. Niirhet till utbildnings- och forskningsinstitutioner blir en allt vikti

gare lokaliseringsfaktor för näringslivet. 

Yrkesstruktur. arbetsorganisation och arbetsinnehåll förändras i allt 
snabbare takt. Kunskapers och färdigheters '"livslängd" minskar. Det hlir 
i allt mindre utsträckning möjligt att klara sig ett helt yrkesliv på den 

utbildning man fått i ungdomsåren. Behoven av fortbildning och vidareut
bildning ökar. Återkommande utbildning och livslångt lärande blir allt 

vanligare mönster. 
För den enskilde är möjligheterna till forthildning och vidareutbildning 

allt oftare en nödvändig förutsättning för att kunna bibehålla och stärka sin 

ställning i arbetslivet. För att yrkesverksamma skall kunna få del av 

utbudet av fortbildning och vidareutbildning måste det vara lätt tillgängligt. 

Geografisk närhet till utbildningen är i de flesta fall en förutsättning för att 
den enskilde skall kunna ta del av den. 

För företagen iir forthildning och vidareutbildning av yrkesverksamma i 

många fall den snabbaste och effektivaste vägen att möta nya och föränd
rade behov av uthildad arbetskraft. Det är omvittnat av många företrädare 
för näringslivet att svåra omställnings- och ornstruktureringsprocesser un
derlättas väsentligt om det finns möjligheter till högskoleutbildning på 
orten. Betydelsen för näringslivets utveckling av möjligheterna till fortbild

ning och vidareutbildning kan väntas öka i takt med att studiemönstret 
återkommande utbildning ökar i omfattning. 

Den ökande komplexiteten och kunskapsintensiteten i näringslivet med

för också att betydelsen av forskning och teknisk utveckling blir allt större. 

Det har i många sammanhang belysts hur den högteknologiska industrin 

söker sig till universitetsorterna. där det finns tillgång till såväl stora 

forsknings- och utvecklingsresurser som välutbildad - ofta forskarutbil
dad - personal. En spridning av kunskaper och teknologi är nödvändig. 

Risken är annars överhängande for en ytterligare koncentration av den 

mest expansiva delen av näringslivet till de orter och regioner som har 

större högskoleenheter och/eller större företag med egna forsknings- och 

utvecklingsresurscr. 

Också för små och medelstora företag är tillgången till forsknings- och 
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ut vecklingsresurser av stor hetydelse. Aven företag som inte har möjlighet 

att själva hålla sig med siidana resurser måste kunna få hjälp med sina 

utvecklingshehov. Den decentraliserade högskolan är en stor tillgång i 

detta sammanhang. Genom att de små och medelstora högskolorna är en 

del av samma enhetliga högskolesystem som universiteten kan de fungera 

som en länk till högskolans hela forskningsverksamhet och därmed som en 

praktiskt betydelsefull kanal för teknik- och kunskapsspridning. 

3.2 Forskning och högre utbildning som led i den regionala utvecklingen 

Chefen för industridepartementet kommer senare idag att redovisa grun

derna för regeringens regionalpolitik. En biirande princip i denna är att 

ansvaret att åstadkomma regional utveckling och utjämning miiste bäras 

gemensamt och prägla politiken inom alla områden. 

Regionalpolitiska bedömningar ingår därför självfallet också i underlaget 

för utbildnings- och forskningspolitiska prioriteringar. Detta gäller i sär

skilt hög grad vid beslut om lokalisering av nya enheter. Inrättandet av 

universitetet i Umeå, högskolan i Luleå och dåvarande socialhögskolan i 

Östersund motiverades exempelvis bl. a. med den betydelse dessa lokali

seringar väntades få för den regionala ut vecklingen. 

Regionalpolitiska bedömningar är också en av utgångspunkterna för den 

fortgående omprioriteringen av verksamheten vid befintliga universitet 

och högskolor. I förra årets budgetproposition (prop 1985/86: 100, bil. 10, 

s. 40-44) redogjorde jag för regeringens politik för att fördjupa utbildning

ens och forskningens roll i striivandena att åstadkomma regional utveck

ling. En viktig del av denna politik är den strategi för att systematiskt och 

planmiissigt omstrukturera de mindre högskolorna som min företrädare 

presenterade i 1985 års budgetproposition (prop 1984/85: 100, bil. 10. s. 

33-35). Genom att de mindre enheternas utbildningsutbud förändras i 

riktning mot ökade inslag av teknik och ekonomi förstärks dessa högsko

lors förutsättningar alt fungera som resurs för kunskaps- och tekniksprid
ning och därmed som regional utvccklingsfaktor. 

Inom ramen för fullgörande av ett regcringsuppdrag av den 19 juni 1985 

angiiende teknikspridning har statens industriverk (SINDJ i samarbete med 

universitets- och högskoleämbetet (LJH.Ä.J utarbetat en rapport om de små 

och medelstora högskolornas roll som regionala kompetenscentra ( SIND 

PM 1986:71. I rapporten konstateras att grundutbildningen inom det tek

niska området ökat kruftigt, samtidigt som den uppdragshaseradc utbild

ningen samt forsknings- och utvecklingsverksamheten vuxit betydligt. 

Universitets- och högskoleämbetet har anmält att ämbetet i nästa års 

anslagsframställning kommer att redovisa en samlad plan för de små och 

medelstora högskolornas utveckling. Som underlag för arbetet med denna 

plan ligger de s. k. strukturplaner för dessa högskolor som regionstyrel

serna i samarbete med resp. högskola utarbetat. Jag avser på grundval 

härav att i nästa års budgetproposition återkomma till regeringen med 

principiellt grundade förslag rörande de små och medelstora högskolornas 

långsiktiga utveckling. 

Genom riksdagens beslut med anledning av 1984 års forskningspolitiska 
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proposition (prop 1983/84: 107. UbU 28, rskr 401 l anvisades särskilda 

medel för en kontaktOQ!anisation vid mindre högskoleenheter. Med anviin

dande av bl. a. dessa medel har kon taktsekretariat etablerats vid vissa 

enheta. Dessa har på ett betydelsefullt sätt medverkat till att de mindre 

högskolorna fungerar som effektiva Hinkar till högskolans hela forsknings

verksamhet. Jag avser att återkomma till regeringen i frågan om kontakt

organisationen vid mindre hi.ig~;koleenheter inför den proposition om 

forskning m. m. som kommer all avliimnas senare i vår. 

3.3 Särskilda insatser i högskolan m. m. 

I förra årets budgetproposition himnade jag en relativt utförlig redovisning 

av dittills genomförda regionalpolitiskt motiverade och i siirskild ordning 

finansierade insatser i utbildningsviisendet (prop 1985/86: 100. bil. 10. s. 

40-43 l. J det följande inskränker jag mig till att redovisa de insatser av 

detta slag som genomförts det senaste året samt att beröra de förslag som 

jag för fram i f1rets budgetförslag. Jag har i dessa frägor samrätt med chefen 

för industridepartementet. 

Med anledning av propositionen med förslag om tilläggsbudget Ill till 

statsbudgeten för föregående budgetilr beslöt riksdagen (pro,p 1985/86: 125. 

bil. 6, UbU 21, rskr 269) om särskilda insatser i Alalmii-rc{:ioncn för att 

möta de sv[1righeter som avvecklingen av handelsfartygsproduktionen vid 

Kockums AB medför. Med hiimyn till utbildningens stora betydelse för 

den tekniska och industriella utvecklingen anvisades 24 milj. kr. till univer

sitetet i Lund för fyraf1rsperioden fram t. o. m. budgetåret 1989/90. Medlen 

avser dels initial finansiering av utbildningen på allmiinna utbildningslinjer. 

deb fortbildnings- och vidareutbildningsinsatser av mera tillfälligt slag. 

Sålunda har en ökning av antalet nybörjarplatser på elektrotekniklinjen vid 

universitetet kunnat tidigareläggas. Vidare kommer tekniker- och ingen

jiirsutbildningen i regionen att kunna förstiirkas genom inrättade av pro

duktionsteknikerlinjen och ökning av platserna p~i driftingenjörslinjen. Jag 

återkommer till de nyss n~imnda utbildningarna vid min anmälan av ansla

get D 8. Utbildning fiir tekniska yrken. 

Riksdagen beslöt också med anledning av den nyss nämnda propositio

nen om särskilda insatser i Ber;;.<./ai;cn (prop 1985/86: 1:!5, bil. 8, AU 13. 
rskr 290) for att möta de stora svårigheter som drabbat regionen till följd av 

strukturkriserna inom främst gruv- och stålindustrin. För utbildnings- och 

FoU-insatser anvisade riksdagen 84 milj. kr. för treårsperioden fram 

t. o. m. budget[iret 1988/89 till regeringens disposition. Medlen är avsedda 

för utbildning i högskolan och gymnasieskolan, bidrag till teknikcentra 

samt utveckling av ett materialteknikprogram. 

Av de medel som siilunda ställts till regeringens disposition anvisade 

regeringen den l l september 1986 sammanlagt 16,9 milj. kr. till universite

tet i Uppsala. hög~kLilorna i Eskilstuna!Västerås. Falun/Borlänge, Gävle/ 

Sandviken. Örebro och Karlstad. Sveriges lantbruksuniversitet (Garpen

herg) samt regionstyrelsen i Upp·,ala högskoleregion. Medlen är avsedda 

att täcka dels investeringskostnader och initiala driftskostnader för fem 
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nyinri1ttade lokala linjer, 1.kls utvecklingen av ett samordnat datan~il. dels Prop. 1986/87: I 00 
forthildningskurscr m.m. Bil. 10 

Till grund för regeringen~ be<;) ut om medelsanvisning låg det ut veck

lingsarhete som bedrivits i det samarhetsprojekt <.om kalla; "Bergslagens 

1eknisk<1 högskola··. Projektet har bedrivits i samverkan mellan de nyss 

n;imnda högsknleenheterna i Lkrgslagen samt reginnstyrclserna i Uppsala 

och Giilehorgs högskoleregioner. Genom att arbetet i Bergslags-projektet 

har bedrivits mycket snabbt och effektivt har redan innevar;1ndc budgetår 

en omfaltande ökning av utbildningsvcrksamhctcn i Bergslagen kunnat 

inledas. 

En betydande dd av de nystartade utbildningarna i Bergslagen utgörs av 

nya 1l1kala linjer. niimligen följande: linje for datorstiilld materialteknik och 

linje för hydraulik med styrteknik vid högskolan i Falun/Borlänge. clkraft

teknisk linje i Lullvika !inrättad vill högskolan i Eskilstuna!ViisteriisJ samt 

material- och produktionstånisk linje vid högskolan i Giivle/Sandvikcn. 

Vill lien sistnämnda högskolan har också startats en särskild s1Udiegi1ng på 

dataingenjörslinjcn för studerande frfrn gymnasieskolans samhällsveten

skapliga och ekonomiska linjer. 

De nämnda linjerna har inriittals med utg<'ingspunktcn all de. efter pröv

ning i det reguljiira budgetarbetet. skall ingå i det permanenta utbildnings

utbudel vid resp. högskoleenhet. En sådan permanentning förutsiitter att 

finansieringen av linjerna. som initialt sker med i siirskild ordning anvisade 

medel. d1irefter överfors i regulj~ira former. 

Jag kommer senare vid min anmiilan av amlaget D 13. Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser alt föresl[1 en förstiirkning med sam

manlagt fyra milj. kr. till Uppsala och Göteborgs högskoleregioner för 

fortsatta satsningar i Bi:rgslagcn. Av dessa medel har jag beräknat en milj. 

kr. för den nyss niimnda linjen fiir datorstödd materialteknik vid högskolan 

i Fa/11n!Borlii11R"· Förutsättningarna for alt denna linje skall utvecklas 

framgtrngsrikt tir enligt min mening mycket goda. inte minst genom till

komsten av det materialtekniska laboratorium i Borlänge till vilket rege

ringen den 25 september 1986 anvisade nio milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang nämna all AB Bofors utfäst sig att avsälta 50 

milj. kr. till en fond med syfte att under en femilrspcriod bidra till en 

differentiering av niiringslivet och en hi.~jning av kompetensnivån i Karl

skogaregionen. Minst en tredjedel av fondens medel bör enligt reglementet 

för fonden komma all anslås till stöd för högre teknisk utbildning i regio

nen. De,sa medel. som kommer att disponeras av högskolorna i Örehm 

och l\ar/.1-icul. innebiir därmed ett betydande tillskott till det nyss niimnda 

Bergslags- programmet. 

Högskolan i Örc/Jro iir den av de enheter som berörs av lkrgslagspro

grammel som har den minsta basorganisationen inom det tekniska utbild

ningsomrfidet. Drifttcknikerlin,icn iir den enda allmiinna ulhildningslinjen 

i1wm ornr:1llet. Vidare finns en lokal linje för datorstödd konstruktion och 

produktion. Med htinsyn till den betydelse högskolans verksamhet har för 

utvecklingen i Bergslagen och siirskilt Karlskogaregionen iir enligt min 

mening en omstrukturering a1· högskolans verksamhet angelägen. i syfte 

att bredda och stiirka basen för teknisk utbildning vid högskolan. Vid min 
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anmälan av anslaget D 9. Utbildning för administrativa. ekonomiska och Prop.1981)/87: 100 
sociala yrken kommer jag att föreslii att antalet nybör:jarplatser pfi den Bil. I O 

systemvetenskapliga linjen vid högskolan i Örebro likas. Detta förslag är 

ett led i str~1vandena att omstrukturera högskolans utbildningsutbud till 

förmån för sf1dan utbildning som iir av betydelse for den regionala utveck-

lingen. 

Vad giiller högskolan i Karlstad. som har ett brett och väl differentierat 

utbildningsutbud. kommer jag att vid min anmiilan av anslaget D 8. Utbild

ning för tekniska yrken alt föresl<I en ökning av antalet nybör:jarplatser p~i 

den yrkestekniska högskolcuthildningcn <'tTHl. 

Det arbete med att utveckla nya 11tbildning.,;linjer med teknisk inriktning 

vid högskolan i Giil'le!Sa11d1·ikcn som jag nyss har redogjort för ingår i en 

omfattande omstrukturering av högskolan. Denna. liksom motsvarande 

omstiillning vid högskolan i Kalmar. är en föl.id av riksdagens beslut om 

1L1kaliscring av den nya grundskoll:irarlinjen (prop 1985/86: 113. UhC 27. 

rskr 356). Beslutet innehiir bl. a. att någon lärarutbildning för grundskolan 

inte skall anordnas vid högskolorna i Giivlc/Sandvikcn och Kalmar. och att 

de befintliga klassliirnrutbildningarna d~ir skall avvecklas fr. o. m. budget
iiret 1988/89. Riksdagens beslut innebär vidare att målet bör vara att nya 

utbildningar skall etableras vid de biida högskolorna i minst den omfattning 

som motsvarar nuvarande klassliirarutbildning. 

Redan vid föreg;'1emk riksmöte heslöt riksdagen. med anledning av 

förslag i förra :irct~ budgetproposition. att inr~itta dels bostads- och fastig

hetsförvaltarlinjen och kontors- och distrihutionslinjen vid högskolan i 

Giivle/Sandviken (prop 1985/86: 100. bil 10. Ubl: 21. rskr 297). dels pro

duktionsteknikerlinjen vid högskolan i Kalmar (prop 1985.186: IOO. bil 10. 

UhL 22. r~kr 269). Vid min anmälan av anslaget D 8. Utbildning for 

tekniska yrken kommer jag att för·~slå att den tekniska uthildningen vid 
högskolan i Kalmar utvidgas genom att verkstadsingenjörslinjen anordna.;, 

diir fr. o. m. n~ista budgetår. Jag anser vidare att planeringen bör inriktas på 

att driftingenjörslinjen anordnas vid högskolan i Kalmar fr. o. m. budget

i"iret 1988/89. Vid min anmälan av .:nslaget D 13. Lokala och individuella 

linjer kommer jag dessutom att föreslt1 en förstiirkning med en milj. kr. till 

Lund/Malmö högskLlleregion. i för!;ta hand för att möjliggöra ytterligare 

utbyggnad av utbildningen i Kalmar. 

Stiillningstagande till fortsatta satsningar vid högskolan i Gävle/Sandvi

ken hör göras i anslutning till prövningen av i vilken utstriickning det 

uthildningsutbud som ing{ir i det nyss niimnda Berg<ilagsprogrammet hör 

permanentas. Högskolemyndigheternas fortsatta planering bör inriktas på 

att belysa detta. sC1 att förslag om utökning av det permanenta utbildning~

uthudet vid högskolan kan läggas fram i niista års hudgetproposition. 

Tillsammans hör de satsningar vid högskolorna i GiivleiSandviken och 

Kalmar som jag nu redovisat innebära att de håda högsklilorna kommer att 

kunna spela en viktig roll för utvecklingen i sina resp. liin. som hi1da iir 

drabbade av stora svårigheter. De redovisade nysatsningarna innebiir ock

sit ett förverkligande av en betydande del av den omstrukturering som 

riksdagen uttalat sig för. 
Ytterligare en högskola diir behovet av omstrukturering är stort är den i 18 



0.1tcrs1111d. bitde med hirnsyn till att högskolans ras iir alltför ensidig och 

diirrned hriicklig och med hänsyn till problembilden i famtlands län. På 

regeringens uppdrag har regionstyrelsen i LI md högskoleregion i samnid 

med hligskolan i Östersund. armens tekni.ska skola !ATSJ nch Hinsstyrel

sen i famtlands Hin utrett förutsiittningarna för all inriilla en utbildning av 

produktionsingenjörer med inriktning p{1 fordonstcknik och hydraulik. Vi1 
grundval av redovisningen av detta uppdrag har regeringen den 11 septem

ber 1986 i siirskild ordning anvisat en milj. kr. för iinda1rnilet. L>ch utbild

ningen har inrLitlals i form av lokal linjc. Vid min anmälan av anslaget D 13. 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser kommer jag att heräkna 

medel !800000 kr. J för fortsatt drift av denna linje. 

Vid högskolan i S1111ds1·all!Hiirniis1111d har ett brett utbud av teknisk 

utbildning byggts upp och fördelats p<i håda högskoleorterna. Högskolan 

iir diirmed en viktig tillgång för utvecklingen i Viisternorrlands liin. niigot 

som kommit till uttryck i det projekt kallat "Jndustrihögskolan"' som 

bedrivs i samvakan mellan bl. a. liinsstyrelsen och högskolan. Vid min 

anmiilan av anslaget D 8. Utbildning for tekniska yrken kommer jag all 

föreslå att driftingenjiirslinjen förläggs till högskolan fr. o. m. niista budget

i\r. 
Jag har tidigare berört den stora betydelse universitetet i Umeå och 

högskolan i /_11/eä haft för utvecklingen i övre Norrland. En ytterligare 

förstiirkning av utbildningen och forskningen där iir angelägen för att ge 

enheterna en omfattning som garanterar en tillriickligt stark vetenskaplig 

miljti och diirmed ökad slagkraft och stabilitet. En fonsalt utbyggnad inom 

de tekniska och naturvetenskapliga omrildena kommer att öka enheternas 

möjligheter att bidra till utvecklingen i såviil Västerbottens och Norrbot

tens län som övriga delar av Norrland. Jag kommer vid min anmälan av 

anslaget D 8. Utbildning för tekniska yrken att föreslå dels inriillande av 

civilingen.iörsutbildning i teknisk fysik vid universitetet i Umeil. dels inrät

tande av industriell ekonomilinjen och en ökning av antalet nybörjarplatser 

pä maskintckniklinjen vid högskolan i Lule<I. Jag avser ocksii att i proposi

tionen om forskning m. m. fiterkornrna till frågan om resurser för forskning 

och for~karutbildning vid de b~ida enheterna. 
I detta sammanhang vill jag erinra om all riksdagen med anledning av 

1985 firs regionalpolitiska proposition <rrop 1984/85: 115: AU 13: rskr 354) 

beslöt att för fyra~lrsperioden 1985/86-1988/89 anvisa sammanlagt 32 milj. 

kr. för forskning inom regionalpolitiskt betydelsefulla omriiden. Sålunda 

har anvisats till universitetet i Ume<t 20 milj. kr. för forskning inom biotek

nik. till högskolan i Luld :'ltta milj. kr. för datateknisk forskning och till 

Kiruna geL1fysiska institut (KG I) fyra milj. kr. för rymdteknologisk forsk

ning. Jag avser att iiterkomma till regeringen om dessa siirskilda satsningar 

i samband med den nyss niimnda propositionen om forskning m. m. 

S1111111u11(/i11111i11gs1·is innebiir mina förslag att sammanlagt 15 milj. kr. 

kommer att anvisas budgetåret 1987188 for utbildning vid universitet och 

högskolor i de regionalpolitiskt prioriterade del<Jrna av landet. Förutom 

nya utbildningslinjer eller ökat antal nybörjarplatser pä belintliga sadana 

vid universitetet i U mca samt högskolorna i Falun/Borlänge. Örebro. 

Kalm:.ir. Karlstad, Luleå. Sund~valliHärnösand och Östersund innebiir 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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mina förslag f1)rsUirkningar av anslaget D 13. Lokala och individuella linjer 

och enstaka kurser i Stockholms. Uppsala. Lund/Malmö. Götehorg~ och 

Ume[1 hi>gskoleregioner. De sistniimnda förstärkningarna iir i forsla hand 

avsedda för riktade satsningar i regionalpolifr .. kt prioriterade omraden. 

siisom forthildnings- och vidarcutbildningskurser vid de ~mii och mcdel

shira högskolorna och decentraliserad utbildning. 

3.4 Decentralisering 3\' högskolcuthildning m. m. 

A ven om högskolan efter 1977 iirs reform i hög grad är decentraliserad -

universitet eller hög~kola finns i alla län utom tvi:i - finns manga orter fran 

vilka avstiindet till den niirmaste högskoleenheten iir avsevärt. En möjlig

het att ocksi1 pii. sådana orter tillgodose uthildningsbehov och bidra till en 

förbiittrad yrke-.struktur iir att decentralisera utbildning frtrn de befintliga 

högskoleenheterna. 

Ett omfattande decentraliserat utbildningsutbud ges i :\foln(fliltcn. sär

skilt i Kiruna. Regionstyrelsen i LJmcå högskoleregion har pti regeringens 

uppdrag utrett förutsiittningarna för dels rymdteknologiskt inriktad hög

skoleutbildning i Kiruna. dels för annan högskoleutbildning i Malmfälten. 

Uppdragen har redovisats till regeringen den 7 april 1986 resp. den 29 

januari 19!<6. Regeringen har i särskild ordning anvisat sammanlagt 3 .3 

milj. kr. för de nu nämnda ändamitlen. Jag kommer under anslaget D 13. 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser att beräkna I .5 milj. kr. 

för fortsatt drift av dessa uthildningar. Jag kommer också att föreslå 

yllcrligare medel för decentraliserad utbildning hl. a. inom de norra de

larna av Sverige. 

lnom Stockholms högskoleregion finns ett mycket omfattande utbud av 

utbildning. men detta är i stort s·~tt koncentrerat till de centrab och norra 
delarna av Stockholm samt till Solna. En spridning av utbildningen bör 
komma till stfand även inom denna region, i första hand till de södra delarna 

av Stockholms Hin samt till Gotland. 

En jämnare: fördelning av utbildningsutbudet i Stockholms liin kan åstad

kommas genom att befintlig utbildning vid högskoleenheterna i Stockholm 

förläggs även till andra delar av länet. Sådana utlokaliseringar har redan 

skett. En hetydande del av uthildningen och forskningen vid Karolinska 

institutet är förlagd till Huddinge sjukhus. En del av förskollärarlinjen vid 

högskolan för läraruthildning ( H LS) är tillsammans med viss klasslärarut

bildning förlagd till Södertälje. Jag har erfarit att styrelsen för HLS nyligen 

har hcslutat att förliigga ocksii den yrkespeclagogiska utbildningen till 

Söderblje. Yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH) knuten till tekniska 

högskolan (KTH) är förlagd till Haninge och Söclcrtiilje. 

Ytterligare sådana utlokaliseringar kan åstadkommas genom beslut av 

berörda högskolestyrelser. Jag har erfarit att regionstyrelsen i Stockholms 

högskoleregion har tillsatt en arbetsgrupp med företr;idarc för bl. a. univer

sitetet i Stockholm. länsstyrelsen och niiringslivet. med uppgift att under

söka möjlighetcrna att förlägga delar av universitetet till de södra länsdc

larna. 

Vad gäller högskoleutbildning p~1 Gotland har ett utbud av sådan i form 

Prop.1986/87: 100 
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.- ,,<11\.a k~främst ekonomi och kultun·L'lenskaper hyggts 

,1pp genom beslut av ·regionstyrelsen i Stockholms högskolc::regiL)n. Strä

vandena att förverkiiga ett program för högskoleutbildning p;1 Gotland har 

stiitts av regeringen som den 24 september 1986 anvisade!:>.) milj. kr. i stöd 

till ett utvecklingscentrum. Vid min anmälan av anslaget D 13. Lokala och 

individuella linjer uch enstaka kurser kommer att jag heriikna 800000 kr. 

for ynerligare uthildningsinsatser p~i Gotland, 

Vid sidan av Gotland är Blekinge det enda liin i vilket n[1gon högskoleen

het inte är förlagd, Emellertid har ett relativt omfattande utbud av högsko

leutbildning förlagts dit genom decentralisering frf111 hiigskoleenheterna i 

Lund/'.\1almö högskoleregion. BL a. bedrivs utbildning på en allmän utbild

ningslinje. verkstadsindustrilinjcn. i Karlskrona och en lukal linje för elek

tronik med datainriktning i Svängsta. 

Blekinge har en. i förh[illande till flertalet andra regioner i landet. stor 

industrisektor som de~sutom domineras av niigra stora företag. Andelen 

högskoleutbildade tekniker inom länets industri iir emellertid avsevärt 

mindre än genomsnittet för rike!. Med hänsyn hitrtill iir det angeliigct att 

öka den tekniska utbildningen i lilneL Regeringen har diirför den 18 sep

tember 1981:> givit UHÄ i uppdrag att utreda möjligheterna att förliigga 

ytterligare tekniker-, ingenjörs- och ADB-utbildning till länet. Uppdraget. 

som UHÄ utför i samarbete med regionstyrelsen i Lund/Malmö högskole

region skall redovisas senast den 31 januari 1987. 
Jag vill i detta sammanhang även nämna att ribdagen. med bifall till 

regeringens förslag om tillläggsbudget 1 till statsbudgeten för innevarande 

budget~ir (prop 1986/87:25. AU 9. rskr 80). har beslutat anvisa 10 milj. kr. 

till universitetet i Lund för utveckling~insatscr i l3lekinge . 

.lag har i den redovisning jag nu liimnat i huvudsak uppeh[1llit mig vid 

insatser i högskolan. Också inom andra delar av utbildningsviisendet görs 

insatser som är av stor betydelse för att främja den regionala utvecklingen. 

Inte::: minst viktig i detta sammanhang är den tekniska linjen i gymnasiesko

lan och de påbyggnadsutbildningar som inrättats i anslutning till denna. 

Det ljärde året pa den tekniska linjen finns i ett fyrtiotal kommuner förde

lade pil samtliga 24 län. Härigenom finns teknisk utbildning pi't i princip 

eftergymnasial nivil med en bred geografisk spridning. 

Jag kommer senare. i avsnittet Samverkan mellan gymnasieskolan och 

högskolan om ingenjiirsutbildning. att behandla ansvarsfördelningen i frå
ga om hL a. utbildningen på fjärde iiret på tekni.~ka linjen och den försöks

\'erksamhet med ett femte är som inletts i två län. Jag vill i detta samman

hang understryka att det är angeläget att eventuellt ändrade ansvarsförhål

landen inte far innehiira niigon förändring av den nuvarande breda sprid

ningen av utbildningen. Av de orter där f, n. det tjarde ilret av tekniska 

linjen iir förlagt ~ir ett 25-wl högskoleorter. och till ett tiotal iir högskoleut

bildning förlagd i decentraliserade former. Det är angeläget att decentrali

serade lösningar kan utformas iiven för resterande orter om den nuvarande 

gymnasiala utbildningen skulle komma att överföras till högskolan. 

Prop. 1986/87: 100 
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3.5 Samverkan mellan hi>gskolccnlu:tcr 

Genom att universiteten oc.:h högskolorna samverkar i olika utbildnings

projekt kan en bred spridning av utbildningsmöjlighcterna ästadkommas. 

Projektet '"Bergslagens tt:kniska högskola .. är ett exempel p[1 detta. 

Ett annat exempel är den samarbetsmodell inom c.:ivilingenjörsutbild

ningen som prövats av tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och högsko

lan i Västerås. Samarbetet innebär att de två första 1'trens studier på 

clektrotckniklinjcn bedrivs i Västerås oc.:h att utbildningen avslutas i 

Stockholm. Erfarenheterna fr[1n samarbetet visar inga skillnader i studiere

sultaten mellan de studerande vid KTH resp. Västerils. 

Genom en utlokalisering av detta slag kan rekryteringsbasen för civilin

gensjörsutbildningen förbättras. Övergången från gymnasieskolan till civil

ingenjörsutbildning visar nämligen på stora skillnader mellan olika län. 

En annorlunda modell för s::imverkan inom civilingenjörsutbildningen 

har presenterats av universitetet i Uppsala som ett förslag inom ramen för 

projektet .. Bergslagens tekniska högskola ... Förslaget innebär att den 

första delen av utbildningen på materialtekniklinjen anordnas vid universi

tetet oc.:h att den avslutande delen förläggs till högskolorna i Falun/Bor

länge och Gävle/Sandviken. Vid dessa högskolor skulle då den kompetens 

som finns inom bl. a. industrin i Bergslagen kunna utnyttjas. En arbetsför

delning av detta slag skulle inte bara kunna bidra till en förbättrad rekryte

ring utan också kunna medföra att de färdigutbildade civilingenjörerna 

lättare skulle kunna rekryteras till industrin i Bergslagen. Förslaget har 

okonventionella inslag som enligt min mening är bäde utbildningspolitiskt 

intressanta och tilltalande. Vid min anmälan av anslaget D 8. Utbildning 

för tekniska yrken kommer jag därför att föreslå att civilingenjörsutbild

ning med materialteknisk inriktning fr. o. m. budgetåret 1988/89 förläggs till 

universitet i U pp~ala. att genomföras i samverkan med högskolorna i 

Falun/Borlänge och Gävle/Sandviken. 

Förslag om samarbete av liknande slag har presenterats från flera olika 

delar av landet. Min uppfattning är att samarbete mellan olika universitet 

och högskolor skulle aktivt kunna medverka till bättre utbildningsmöjlig

heter for medborgarna samtidigt som den kompetens som finns i olika 

delar av landet skulle kunna utnyttjas bättre inom den högre utbildningen. 

UHÄ har inom ramen för ett rcgeringsuppdrag om en mera systematisk 

arbetsfördelning mellan olika högskolor i Stockholm-Uppsalaområdet re

dovisat de möjligheter till samverkan som föreligger oc.:h bör ut vecklas där. 

Li ndersökningar av förutsättningarna för liknande samverkan mellan olika 

högskoleenheter bör kunna göras också pft andra håll. Jag räknar också 

med att U HA i sitt fortsatta planeringsarbete aktivt medverkar till att 

samarbete av detta slag mellan universitet och högskolor kommer till stiind 

på flera h~1ll. 
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Statsrädet Göransson anför 

3.6 Kultur och regional utveckling 

<kkst1 kulturpolitiken har viktiga bidrag att Himna till striivandena all 

itstadkomma r:itt visa mellan olika delar av landet och en balanserad regio

nal ut veckling. 

En av de friimsta arnhitionerna i det kulturpolitiska arhetet har varit all 

stimulera tillkomsten och utvecklingen av kulturi1v;titutioner med regional 

verksamhet t. ex. liinsteatrar. Hinsmuseer. bnsbihiotek och regionmusik. 

Utgängspunkten var till en hörjan enbart kulturpolitisk. Det g;illde att 

bryta storstadsdominansen i kulturlivet och fördela resurserna på ett 

rättvisare sätt. Efter hand som kulturlivet vitali~erats ptl allt fler platser i 

landet har kulturens hctydelse för den allmiinrw regionala utvecklingen 

kommit att framst[i allt tydligare. En aktiv kulturverksamhet är en nödviin

dig tillgang för ett regionalt centrum som vill förbättra arbets- och utveck

lingsmö,iligheterna. 

Kulturaktiviteterna måste alltsfa finnas med i den regionala planeringen. 

För att underliitta detta iir det viktigt att planeringsforutsiittningarna pt1 

kulturomrt1det blir klarlagda. 

Som jag redovisade i 1986 års budgetproposition (prop. 1985186: 100, bil. 

10. s. 50-51) är det rimligt att regering och riksdag närmare preciserar sina 

ambitioner i fdga om st(idet till den regionala kulturverksarnheten på 

teater- och museiområdena över en längre tidsperiod. Med denna utgångs

punkt anmälde jag att jag ri:ikn;ide med att upphyggandet av stödet till de 

regionala teater- och dansinstitutionerna samt museerna borde kunna full

följas under den kommande treårsperioden genom en total förstärkning 

med 100 grundbelopp. varav 65 avser teateromrildet och 35 museiomrtldct. 

Som en första etapp i denna uppbyggnad beräknade jag för budgetfiret 

1986/87 en ökning om 25 grundbelopp för de regionala teatrarna och 10 

grundhelopp för museerna. Utvecklingen av liinshiblioteksstödet föreslog 

jag skulle fortsiitta i enlighet med riksdagens beslut om litteratur och 
bibliotek tprop. 1984/85: 141. KrU 21. rskr. 302). 

Riksdagen har stiillt sig hakom den redovisade uppbyggnadsplanen 

(rskr. 1985/86: 192). 

Årets budgetförslag utgör en andra etapp i detta arbete. Sålunda före si as 

en försHirkning av stödet till de regionala teatrarna med 15 grundbelopp 

och till de regionala museerna med I 0 grundbelopp. Satsningarna tar sikte 

pi\ att skapa bättre förutsiittningar för de små institutionerna. Jag har 

diinitöver - i enlighet med kulturrt1dcts förslag - räknat med en viss 

förstiirkning av bidraget till teaterverksamhetcn i Viisternorrlands län som 

stöd till regionteaterns nystartade ensemhle i Sundsvall. 

Arhetet med att överi'öra huvuddelen av verksamheten 1·id rcgionnw~i
ken och Institutet för Rikskonserter till land~tingen har nu g{1tt in i ett 

slutskede. Regeringen har för sin del under hösten godbint de avtal som 

reglerar forhiillandena mellan staten och resp. landsting. Centrala musik

kommittcn har i sitt bctiinkande lDs LJ 1986:8) Samspel med Svenska 

riksknnsertcr redovisat vissa förslag och synpunkter rörande Svenska 

rikskonserters roll och uppgifter m. m. Betiinkandet har remissbehandlats. 

Prop.1986/87: 100 
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!\·tina ställningstaganden till dessa förslag redovisas under anslaget Bidrag Prop. 1986/87: I 00 

till Svensk;1 rikskon~erter. I budgetförslaget redlivisas medelshehovet för Bil. I 0 

\'erksamheten vid regionmusiken och Institutet för Rikskonserter under 

dess<1 institutioners sista verksamhetsperiod liksom för inledningen av 

verksamheten vid Svenska rikskonserter och den regionala musikorganisa-

tionen. 

Som jag redovisade i 1986 ilrs budgetproposition (s. 51 l har ett bered

ningsarhete pågiltt inom regeringskansliet om vissa förslag som har förts 

fram av malmfaltsutredningen i betänkandet (Os I 1984:91 Framtid i malm

fälten. Regeringen har under viln:n 1986 fastställt stadgar för Stiftelsen 

Föremtilsvård i Kiruna. I enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna har 

regeringen utsett styrelse för stiftelsen. delvis efter förslag av riksantikva

rieämbetet och statens historiska museer. riksarkivet. kungl. biblioteket. 

universitetet i Göteborg och Kiruna kommun. Tillskapandet av denna 

stiftelse förutsätts fil stor hetydel<;c fiir vård- och konserveringsverksam

heten inom musei-. biblioteks- och arkivomr~tdena. 

I detta sammanhang hör ocksft nämnas att Riksteatern nyligen har träffat 

ett avtal med Botkyrka kommun om att flytta sin administration och 

centrala produktion frirn Solna till Botkyrka. Flyttningen heriiknas äga rum 

under hösten 1988. Regeringen har medverkat i fragan bl.a. genom att på 

mitt förslag uppdra f1t statens förhandlingsnämnd att förhandla för Rikstea

tern med berörda parter angäende verksamhetens framtida lokalisering. 

Det är synnerligen tillfredställande att en verksamhet av den art som 

Riksteatern representerar kan få fäste i en förortskommun som Botkyrka. 

Jag räknar med att det finns skäl för regeringen att återkomma till riksda

gen i denna fråga i nästa års budgetproposition med anledning av de 

ekonomiska konsekvenserna för Riksteatern av flyttningen. 

Mina förslag i det följande rörande Sveriges Radio m. m. innebär bl. a. 

att åtgiirder kan börja vidtas för all förbättra täckningen av regional-TV på 

många håll diir denna nu inte är tillfredsställande. Jag förordar sålunda att 

sändare m. m. för dctw iindamål uppförs under en femårsperiod med 

början hudgetåret 1988/89. Vidare föreslår jag att investeringar görs redan 

under nästa hudgetf1r för att inv{rnarna i Södermanlands liin skall fä tillgång 

till ett och samma regional-TV-program. 

Jag förordar ocksä att uppbörden av mottagaravgifter senast fr. o. m. 

den I januari 1990 skall ske i ett system skilt från uppbörden av teleavgifter 

och att huvudmannaskapet skall anförtros Sveriges Radio. Därmed möjlig

görs en regionalpolitiskt önskvärd etablering i Kiruna. 

4. Utvecklingsarbete i grundskola och gymnasieskola 

Statsd1det Göransson anför. 

4.1 Allmänna ulgangspunklcr 

Den svenska skolan fungerar viil och iir framgångsrik i sitt arbete. Flertalet 

nationella och internationella rapporter och undersökningar som bygger på 

faktisk kunskap om skolan tyder p{1 detta. Merparten av eleverna arbetar 

ambitiöst och skaffar sig goda kunskaper och fardighdcr. Lärarna är 
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viiluthildade och utför ett engagerat arbete. Det iir den verklighetsbild som Prop. 1986/~7: I 00 

ibland alltför latt trängs undan när vi i olika avseenden diskuterar skl)lans Bil. I 0 
vardag och hehovet av föriindringar i skolan. 

Att huvudintrycket av svensk skola iir positivt hindrar sjiilvfallet inte att 

det finns hehov av förbiittringar i olika avseenden. Jag hade för ett par år 

sedan i budgetpropositionen (prop. 1984/85: 100 bil. 10. UbC 16. rskr. 234) 

•tnlcl.lning all peka p{i det huvudproblem för skolan som ligger i all en 

mindre grupp elever liimnar skolan med siimrc kunskaper iin vad de och vi 

har riitt att kriiva. I det följande tar jag i år bl. a. upp fr~1gan om behovet av 

att förhättra skolans matematikundervisning. Enligt min bedömning kom

mer det alltid att finnas omr<iden i skolan diir vi har anledning att peka pil 

hehovet av förhättringar. 

4.2 En strategi för utveckling av skolan 

'l"raditioncllt har utvecklingen av skolan i Sverige skett med en hiig grad av 

cc:ntral st~Tning. Dc:r har 1·ari1 nödviindigt att fatta förh<illamlevis detaljaa

de beslut i riksdag och regering for att kunna genomföra de stora organisa

toriska föriindringar av ungdomsskolan som skett under efterkrigstiden. 

Skolan har pii det sättet kommit att bli b<lde centralstyrd m:h detaljstyrd. 

Sedan nii.gra år går utvecklingen i motsatt riktning. Genom t. ex. de 

förändringar av statsbidragssystcmen för grundskolan och gymnasieskolan 

liksom för skolledning som genomförts sedan slutet av 1970-talet har det 

lokala inflytandet ökat starkt. Också 1980 firs läroplan för grundskolan och 

det pc'1g[1endc utvecklingsarhetct i gymnasieskolan här en stark prägel av 

decentralisering. 

A ven om mycket sidedes har gjorts för all minska den centrala detalj

styrningen av skolan finn> det enligt min mening ytterligare iitgiirdcr som 

behiiver vidtas. Jag kommer i det följande att behandla skolfiirfattnings

utredningcfö förslag om nya skolförfattningar. l.Jtgimgspunkten är diirvid 

act förenkla de regler som styr skolans vaksamhet. 

Det ;ir önskviirt att den fortsatta decentraliseringen på skolans omriide 

sker utifrfm en klar principiell grundsyn om ansvarsfördelningen mellan 

stat oc~ kommun pt1 skolomr;'idet. Jag anmälde min avsikt i fiiregående ftrs 

budgetproposition (prop. 1985/86: 100 hil. 10. s. 47-491 att tillkalla en 

siirskild lie redning för frågor om skolans styrning. En förberedande arbete 

har utförts inLJm utbildningsdepartementet. Det kL1rnmer att resultera i en 

rapport ~om publiceras i bö1jan av janu.iri niista ~ir. Jag räknar med att 

beredningen skall tillsiittas in<•m kort. Avsikten iir an den skall arbeta sil 

att resultatet av dess arbete skall kunna ligga till grund för förslag till 

riksdagen dren 1988. 
Den viktigaste resursen i skolan förutom eleverna sjiilva är dess lärare 

(lch den personal som i övrigt arbetar där. Engagemang f'riin deras sida är 

en abslilut förutsiittning för att skolan skall lyckas med sin svilra och 

viktiga uprgift att fiinnedl;i kunskarer och fardighe1cr till clevc:rna och att 

utvel:kla ele\·ernas pe1v1nlighet. Det iir därfor nödvimdigt att de fliränd

ringar som vi vill f:!enomföra för att förbättra skolan kan upplevas som 

motiverade av dem som har all genomföra föriindringen. Det iir omöjligt 



att fliriindra skolan utan stöd av den personal som arbetar där. Skolan kan 

bara utvecklas 111ed personalen. En nödviindig förutsiittning iir ocks~i att 

det omgivande samhiillet medverkar till att liirarnas stiillning uppmärksam
ma~ och stärks. 

Denna syn hör ligga till µrund för det utvecklingsarhete som bedrivs pfi 

skolomddet. Det är ocks[t den grundtanke som har varit styrande fört. ex. 

den satsning pil utvel.'.klingsarhete pii liigstadiet som bedrivits sedan liisi·iret 

198V84 liksom för satsningen p[1 utvecklingsarhete med kulturprojekt i 

skolan. I btida dessa fall har det varit möjligt att med förhfillandevis sm:i 

ekonomiska insatser !ca 30 resp. ca l .'i mil.i. kr. l stimulera elever. lärare 

och andra till utveckling och förnyelse. En förutsättning för detta har dock 

varit att initiativet till Je enskilda projekten kommit från brarna sjiilva. De 

goda erfarenheterna av utvecklingsarhcte som på detta sätt bygger pft att 

ge ett förtroende och ett ansvar till personalen i skolan hör tas tillvara för 

framtiden. 

4.3 Kultur i skolan 

I 198.'i års budgetproposition föreslog jag atgärder för att stärka kulturens 

ställning i skolan. För att stimulera skolornas kulturarbete föreslog jag 

bl. a. särskilda resurser som sli.ulle fördelas deb av länsskolnämnderna. 

dels av regeringen. Denna satsning med hjälp av särskilda stimulansmedel 

är nu inne pii sitt andra verksamhetsår. Det är iinnu för tidigt att dra 

generella slutsatser som kan ligga till grund för förslag till permanenta 

åtgärder för att förstärka kulturens roll i skolan. men för riksdagen hör 

ändå redovisas vissa iakttagelser med utgfmgspunkt i de resultat som 

rapporterats hittills. bl. a. från länsskolniimnderna. 

Ett intryck från redovisningarna frfin länsskolnämnderna liksom friln 

kulturarbetare som arbetat i skolorna är att den särskilda uppmärksamhe

ten kring kulturi"r[igorna i skolan mött~ av ett my.:kel po-;itivt intresse. Det 

framstär av dessa redlivisningar att döma som om kultursatsningen har 

tillgodosett ett uppdiimt behov i skolorna. Det har hiilsats med tillfredsstäl

lelse att skolans kulturansvar har uppmärksammats. t-.1ånga lärare har 

också uppenbarligen kiint sig stiirkta i sin roll som kulturförmedlare. Kul

turarbetare och företrädare för kulturlivet har likaledes varit intresserade 

av ökade möjligheter till en samwrkan med skolan. 

Huvuddelen - 12 milj. kr. för budgetåret 198.'i/86 - av de tillgängliga 

medlen har fördelats av liinsskolnämnderna. Med hjälp av dessa har ett 

stort antal kulturprojekt (närmare 1100) bedrivits i landets kommuner. 

Ansökningarna har varit tn: till fyra g[inger fler än vad medlen som har 

funnih att förmedla riickt till. Gbdjande nog har m:lnga av de projekt som 

ej fatt särskilda medel ändtt kunnat genomföras med hjälp av befintliga 

resurser inom skol- och kulturförvaltningarna i kommunerna. 

De olika projekten har varit relativt jämnt fördelade pii olika stadier i 

skolan. dock med en viss tonvikt på låg- och mellanstadierna. Det finns 

anledning att tro att det iir organisatoriska sviirigheter 'om ofta sätter 

hinder i vägen för kulturprojekt på högstadiet och i gymnasieskolan. Den 
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arhetsgrupp för kultur i skolan. som finns inom utbildningsdcpartementet. Prop. 1986/87: I()() 

kommer siirskilt att uppmiirksamma dessa sv,\righcter. Bil. I O 
Gymnasieskolan med sina mfanga linjer och specialkurser har ller rent 

praktiska hinder iin grundskolan när det g~iller att f1stadkomma övergri

pande projekt. Troh detta redovisas for verksamhctsiirct 1985186 en mfmg

fald projekt inom de olika konstarterna. Både mer studieinriktade och mer 

yrkesinriktade studievägar iir representerade. 

Inte oviintat iir miinga av kulturprojekten koncentrerade till de stuclievii

gar som har en humanistisk-samhilllsvetenskaplig och social inriktning. 

Förh;Hlandevis mtrnga v[irdskolor arbetar med kultur. vilket kan bero p;°1 

den medvetenhet som byggh upp med satsningen r:1 kultur i v[1rden och 

som naturligtvis Ol·ksil underfattas av uthildningens starka mänskliga an

knytning. 

Förutom nu redovisade kultursatsning pi!g~1r i gymnasiesklilan ett antal 

försök som syftar till att ge kulturinslag större utrymme och att underlätta 

gymnasiestudier fiir elever med specialintressen inom det estetiska omrii

det. Inom tekniska och teknisk-industriella studievägar i gymnasieskolan 

fa kulturprojekt sällsynta. Projekt inom områden som t. ex. verkstadstek

nik, triiteknik. beklädnadsteknik, hant verksteknik m.11. där eleverna 

själva inom ramen för yrkesii.mnet skulle kunna fördjupa sig i yrkets 

estetiska aspekter och kulturtraditioner saknas nästan helt. 

Av redovisningarna hittills framgår att en mångfald olika former av 

kulturaktiviteter har uppniitts. Medvetna försök att framhäva konstformer 

som av tradition är föga etablerade i skolan har gjorts med hjälp av de 

medel - 3 milj. kr. - som regeringen haft att förfoga över. Under det 

gångna verksamhetsåret hart. ex. dans och film prioriterats. 

Ett av mftlcn för kultur i skolan är att söka fastadkomma en samverkan 

mellan skolan och det lokala kulturlivet. En ökad beniigenhet till en sådan 

samverkan har kunnat noteras i mtmga kommuner. Det finns dock behov 

av ytterligare utveckling av samverkansmöjligheterna mellan skol- och 

kulturförvaltningar. Det iir naturligt att den egna ortens kulturliv iir grun

den i skolans kulturverksamhet. Samarbete såviil med ortens egna kultur

arbetare som med lokala kulturinstitutioner är därför av stor vikt för 

skolan. Det är väsentligt att skolan far del av den kompetens och de 

resur~cr som finns inom museiomr~idet. liksom att den också tar upp och 

behandlar äldre hantverks- och kulturtraditioner ptt den egna orten. Det är 

ocks~i viktigt att dessa lyfts fram iiven i skapande verksamhet i skolan. 

Slöjden är i det sammanhanget ett viktigt kulturbärande iimne både som 

förmedlare av hldre kultur- och hantverkstraditioner och som utgftngs

punkt för nyskapande verksamhet. Motsvarande kan ofta vara fallet ocksä 

niir det gäller yrkesämnena i gymnasieskolan. 

Utöver de kulturprojekt som startat~ med hjälp av särskilda stimulans

medel har även andra f1tgiirder vidtagits för att stärka kulturens roll i 

skolan. Skolöverstyrelsen ( SÖ) och statens kulturråd har i en gemensam 

aktion '"Bildsprf1k i skolan·· arbetat för att öka intresset för bild- och 

mediafriigor. En uppföljning av denna aktion äger rum under innevarande 

budgctfrr. Bl. a. görs en översyn av de praktisk-estetiska ämnenas status i 

skolan. 



Jag har se!l dl.!t angebgl.!t att stiirka kultLJrVl.!rksamheten i skolan utifriin Prop. 1986/87: IOO 
att den skall vara ett led i skolans utvccklingsarhell.!. En huvudlinje är Bil. 10 
diirviJlag att skolan utgör ett centrum för bfalc uthilJning och kultur. 

Förutom de positiva effekter i sig som en satsning på kultur i skolan 

medfiir i form av ökad kunskap om och känsla för kultur hos eleverna, har 

denna typ av sabning l.!nligt min mening stora positiva effekter på utveck

lingsklimatet i sknlan överhuvudtaget. För manga liirare ger det en möjlig

het till extra 1.:ngagemang. stimulans och arhcbgliidje att få arbeta med 

n{1got som kan~ke ligger utanför det dagliga löpande arhetct i skolan men 

som likväl tillhör skolans centrala uppgifter. Jag är övertygad om att detta 

är en dela\' förklaringen till att m~\nga lärare med s~ldan entusiasm Je\tagit 

i kultursatsningen. 

4.4 Matcmatikundcnisningcn 

Sverige deltog dren 1980 i en internationell undersökning om kunskaper 

och färdigheter i matematik hos elever på grundskole- och gymnasieskol

nivå. Undersökningen genomförde:, av lnternational Association for Eva

luation of Educational Achievernent OEA). På senhöskn 1984 kom vissa 

preliminära resultat av undersökningen. De visaJi.: att svenska gymnasie

elever p{1 naturvetenskaplig och td.nisk linje hävdade sig bra vid en inter

nationell jämförelsi.:. De visade emellertid också att många elever i årskurs 

7 i grundskolan nådde resultat som genomsnittligt inte kunde anses som 

tillfredssUillandc. Dessutom kom vid denna tidpunkt inhemska rapporter 

om all det fanns elever som lämnat grundskolan med otillräckliga kunska

per i matematik. 

Mot denna bakgrund tillsattes i juni 1985 den s. k. matematikgruppen 

inom utbildningsdepartementet med uppgift att granska matematikunder

visningen i skolan och föreslå ~ltgärder. Matematikgruppen har i sin rap

port (DslJ 1986:.'i) tvfatematik i skol:.in redovisat resultatet av sin gransk

ning och lagt fram förslag till åtgärder för att förbiittra undervisningen i 

matematik. 

Jag återkommer i det följande med mina ställningstaganden till matema

tikgruppens förslag till atgärder men vill redan nu redovisa min principiella 

syn på matenrntikämnets betyJclse i skolarbetet. 

En av grundskolans viktigaste uppgifkr är att ge alh1 elever grundläggan

de kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning. Sådana 

kunskaper och färdigheter skapar förutsättningar för elevernas fortsatta 

studier. kommande yrkesverksamhd och fritidsintressen. Ämnena svens

ka och matematik har diirför en central ställning i skolarbetet. Mot denna 

bakgrund kan det inte acci.:pteras att det finns elever som lämnar grundsko

lan utan grundläggande kunskaper i dessa iimnen. Av erfarenhet vet vi att 

dessa elever löper stora risker att fii prohlem av olika slag dels i sin 

fortsatta skolgiing. deb liingre fram i vuxenlivet. Den negativa utveckling 

som iakttagits betriiffande vissa grundskoleelevers matematikkunskaper 

måste därför hrytas genom omedelbara och kraftfulla åtgärder på alla plan 

inom skolväsendet. dvs. inom den enskilda klassen och arbetsenheten 

liksom pil lokal. regional och central niv[i. Målet måste vara att alla 



grundskoleelever nu- grundliiggamk kunskaper och färdigheter i matema

tik. Skolan måste, enligt min bestämda mening, till det yttersta anstriinga 

sig att nil detta mal. 

Som jag ser det kan förbättringar ~tstadkommas med de resurser skolan 

redan nu fö1i"ogar iiver. Sii kant. ex. resurserna för lokalt utvecklingsarhe

te i högre grad iin hittills inriktas mot forthildning och utveckling av 

arhetssiill l~Ch undervisningsmetoder i grundliiggande kommunikations

och färdighetsiimncn. silsom matematik. Undervisningen p[i lilg- och mel

lanstadierna bör diirvid prioriteras. eftersom det iir pft dessa stadier som de 

grundliiggande kunskaperna maste inhi1mtas. befästas och utvecklas. Vi

dare bör SÖ och Hinsskolnämnderna i sitt utvecklande O\:h stödjande 

arbete i högre grad iin för niirvarande prioritera undervisningen i dessa 

ämnen. 

Troh att mycket således kan göras - och görs - redan inom ramen för 

befintliga resurser är det, enligt min mening. nödviindigt att ytterligare 

stimulera en förbiittring av matematikundervisningen i skolan. Jag föreslår 

därfor att 12 milj. kr. avsätts budgeti\ret. I 987/88 för detta ändamål. Hur 

medlen bör anviindas {\terkommer jag till i det följande, diir jag redovisar 

min<1 övervhganden med anledning av matematikgruppens förslag till kon

kreta .'1tgärder. 

4.5 A.mncsövergripandc undervisning 

I maj 1982 beslöt den df1varande regeringen med ändring av 6 kap. 9 ~ 

skolförordningen att betyg i samhiillsorienterande och naturorienterande 

{imncn skall ges ~om ett sammanfattande betyg för resp. ämnesgrupp. I 

ncwemhcr 1982 beslöt regeringen på mitt förslag att komplettera denna 

föreskrift med provisoriska bestfönmelser (SfS 1982:993) om undervis

ning och betygsiittning i orienteringsämnena på grundskolans högstadium. 

SÖ fick samtidigt regeringens uppdrag att särskilt följa utvecklingen av 

undervisningen i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i 
grundskolan med inriktning framför allt på högstadiet. SÖ anmodades 

vidta olika iltgiirdcr for att dels stimulera en förändring i riktning mot ett 

ämnesövcrgripande arbetssätt och dels stimulera en utveckling av läro

medlen i riktning mot en ämnesövcrgripande undervi~ning. I uppdraget 

ingick vidare att SÖ skulle inkomma till regeringen med en bedömning av 

när överg[rngen till ett iimncsövergripande arbetssiitt i orienteringsämnen 

pit högstadiet kommer all vara gem1mförd. 

SÖ överbmnade i april 1986 en sllllredovisning av uppdraget i form av 

en rapport till regeringen. Av denna framgftr hur arbetet med uppdraget 

bedrivih. I rapponen lämnas även förslag till åtg~irder. 

SÖ har tillsammans med cl! tiotal länsskolnämnder bildat en samver

kansgrupp. Denna grupp har följt undervisningen i ett antal skolor. inbjudit 

till konferenser och kurser samt i övrigt sökt stimulera skolorna till en 

ut veckling av undervisningen i orienteringsämncna. 

En for~kargrupp har knutits till SÖ med uppgift hl. a. att vara riidgivande 

niir det giiller projektets allm~inna inriktning och uppläggning. 

För att friimja en utveckling av undervisningen i orienteringsfönnen har 
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Liher Uthildningsförlaget i samarbete med SÖ startat en utgivning av 

tidskriften "'Viirld och Vardag"". I serien '"Skola i utveckling·· har pt1 SÖ:s 

uppdrag geth ut hoken "Siitt kunskapen i centrum". I övrigt har SÖ 

genom sina egna puhlikationer vid skilda tillfällen behandlat undervisning

en i naturorienterande och samhiillsorienterande ämnena. 

rvkd anledning av uppdraget fdin regeringen har SÖ i samvakan med 

Statens Institut för UiromedelsinformatiL'n !SIU låtit utföra en särskild 

granskning av liiromedel i orienteringsämnen. Syftet med granskningen var 

att ta reda p~i i vilken utsträckning liiromcdcl i orientcringsämnen bidrar till 

en iimnesövcrgripande undervisning. Re.;;ultalet var. enligt granskarna. 

nedsliicnde. Med ffl undantag bidrar inte läromedlen i nricnteringsiimncn 

till ämnessamverkan eller ämnessamordnad undervisning. 

SÖ uttalar i rapporten ""Under,·isning och betygsättning i naturoriente

rande och samhiillsorienterande iimnen i grundskolan., (SÖ:s rapport 

1986-04-11 l uppfattningen att en målstyrd undervisning i naturorienterande 

och ~amhiilboricnterandc ämnen 1:nligt 1980 års liiroplan !Lgr !\0) är likty

digt med "'ett samlat, iimnesövergripande arbetss:itt. en samlad undervis

ning eller en ämne~övergripande uppläggning". 

Med denna definition av m<'dstyrd undervisning som utg[mgspunkt be

dömer SÖ all en övergång till en mt1linriktad undervisning skall vara 

genomförd efter en övergångsperiod av högst fem iir. I konsekvens med 

detta föresl[ir SÖ att det enda alternativet vid betygs;.illning fr. o. m. denna 

tidpunkt skall vara det som anges i 6 kap. 9 ~ skolförordningen, nämligen 

sammanfattande betyg för naturorienterande resp. samhällsorienterande 

iimnen. 

f'ör att möjliggöra en övergting till en miilinriktacl undervisning ämnar 

SÖ satsa pi1 information till skolledare. brare. elever och föräldrar. 

För egen dC'I anser jag att ett ämnesövergripande arhebsätt till stor del iir 

önskviirt. Detta iir ocksft den uppfattning som legat till grund for Lgr 80. 

Det iir viktigt att sknlan ger eleverna möjligheter att skaffa sig en vid 

överblick. Eleverna möter dagligen problem och frfigeställningar som i sig 

inhegriper flera av skolans iimnen. Det iir ockst1 viktigt att skolan nyttiggör 

'ig. och kan tillföra eleverna, kunskaper och eifarenheter från samhiillet 

utanför skolan. 

Ett iimnesövergripande arbetssätt får dock inte. enligt min mening. 

göras till undervisningens mål. lika litet som ämnesstudier i sig iir ett mål. 

Jag delar diirfor inte SÖ: s uppfattning att en målstyrd undervisning enligt 

Lgr 80 förubiitter ett iimnesövergripande arbetssätt i orienteringsämnena. 

Önskcmillct att i större utsträckning iin vad som traditionellt varit vanligt 

i skolan bedriva studierna ur ett iimnesövergripande perspektiv står säle

de'i inte i motsiittning till den traditiondla iimnesundervisningen i skolan. 

Detta önskemfal iir sprunget utifrån erfarenheter och forskning som visar 

att vissa delar av undervisningen ur elevernas perspektiv blir mer aktuell 

och "effektivare ... om den tar sin utgångspunkt i prohlem och företeelser 

som eleverna sjiilva möter dem i sin egen verklighet eller i tidningar och 

andra massmedil'.r. Det är denna pedagogiska grund syn som är det viisent

liga. Inte minst viktigt är att undervisningen för de elever som har svårig

heter blir mer stimulerande och därmed motiveramle iin om den utgår från 
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en i och för sig logi~k men ofta ocks~1 abstrakt undervisning utifr~in ett 

iimnesteoretiskt perspektiv. En undervisning som tar sin utgängspunkt i en 

konkret verklighet iir dock sji:ilvfalkt vare sig niig(>l nytt eller något som i 

sig endast kan nfis med en undervisning som spiinner över iimnesgränser. 

M[111ga liirare undervisar redan i dag pii detta siitt inom ramen för Je 

traditionella iimnena. Detta synsiitt leder dock också till behov att hiimta 

stoffet i und..:rvisningssituatiom:n inte bara fr{\n ett ämne utan fom två eller 

!lera. Ofta iir det fr;'iga om niirbesliiktade ämnen inom det samhällsveten

skapliga elkr naturvetenskapliga ämnesbloc.:ket. men det kan lKks~i. SlllTI 

det har päpekats i debatten om ämne:;övergripande iimnen, röra .sig om 

behov att hiimta stoff fri'u1 helt andra ämnen. 

Önskan om mer av ämnesövergripande undervisning i.in vad som tradi

tionellt varit vanligt i skolan. behöver enligt min mening inte leda till att 

hetygssystemet i skolan skall anviindas Sl)m ett instrument att styra den 

pedagogiska utvecklingen i denna riktning. Det naturliga mi\ste vara att 

betygssystemet anpassas till hur undervisningen faktiskt bedrivs. inte att 

unckrvisningen bedrivs efter hur hetygs-;ystemet ~tr utformat. l Je fall diir 

den ärnnörniissiga undervisningen i orienteringsiimnen överväger är det 

naturligt att betyg skall sättas i varje enskilt ämne. I de fall där undervis

ningen i stor utsträckning bedrivs limnesövergripande är del enligt min 

mening lika naturligt att ett betyg sätts inom ämnesgruppen. 

Till min glädje har jag kunnat konstatera att min grundsyn i de avseen

den jag nu redtivi-;at stämmer med de uppfattningar som företrädare för de 

olika iimnesföreningarna inom samhiillsoricnterande och naturoriente

rande iimncn uttryckt vid diskussioner p;I utbildningsdepartementet. Sam

tidigt som dessa l"i.ircningar avvisat SÖ:s förslag om s. k. hlockbetyg som 

enda alternativ har de förklarat att de är beredda att medverka i ett arbete 

att utveckla metodik och arbets.,iitt i sina iimnen. Jag har tagit fasta p{i 

detta och regeringen har därför tidigare denna dag p~I mitt förslag beslutat 

;1tt bidrag skall utgi\ till de olika iimnesföreningarna i orienteringsämnen för 

ett sådant arbete. 

Som en konsekvens av det synsiltt som jag nu har redovisat avser jag 

föreslf1 regeringen att 6 kap. 9 S skolförordningen iindras genom att de 

hittillsvarande provisoriska bestiimmel~erna om undervisning och betyg

siittning i orienteringsiimnen pii grundskolans högstadium m. m. i stället 

införs i skolförnrdningen. 

Hemställan 

Jag hemstitllcr att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om undervisning och betygsiittning 

i orientcringsiimnena. 

-'·'' Bcho,· aY läroplansiivcrs~·n 

Den 11U\''.1ramlc liiroplanen for grundskolan - Lgr 80 - faststiilldes av 

regeringen [ir 1980 efter riksdagsbeslut drcn 1979. Uiroplanen bör:iade i 

sin helhet giilla fr. o. m. liistiret 1982/83. 
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Generellt bör man enligt min mening vara försiktig med att tindra läro

planer. Pi[ samma sätt som det iir önskvärt att en Hiroplan sfi långt möjligt 

tillkommer i betydande politisk 1:nighet. iir det önskvärt att skolviiscndet 

kan lita på liiroplanen S1)m ett stabilt dokument som inte ändras om det inti: 

finns ~tarka skiil att göra så. Lgr :'o har ockst1 hittills endast ändrats vid ett 

tillfälle och d:i fiir att bereda wenskämnct likat limutrymme på högstadiet. 

Om denna iindring ddde bred enighet. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört menar jag att det för niirvarande finns 

vare sig behov av eller förutsiittningar för att pfibörja en stor liiroplansrevi

sion. Detta hindrar enligt min mening inte. speciellt mot bakgrund av den 

iindock relativt l[mga tid som gföt sedan riksdag och regering beslöt om 

broplanen. att det pf1 ett par års sikt kan finnas anledning att samlat göra 

vissa iindringar i liiroplanen . .lag vill kort redovisa vissa punkter där jag 

bt::dömer att det kan bli aktuellt med sf1dana ändringar. 

4.7 Läromcdelshegreppet 

En av de viktigaste faktorerna för att ~istadkomma en god undervisning iir 

tillgången på bra liiroböcker och andra läromedel. Från olika håll har de 

st::nastc i'iren kommit rapporter om att situationen när det gäller tillgång och 

kvalitet på läroböcker inte skulle vara tillfredsställande. Om dessa rappor

ter är giltiga för hela landet är ännu för tidigt att säga definitivt. Jag menar 

dock att det finns all anledning att ta dessa rapporter på allvar genom att 

noggrant belysa situationen vad gäller läroböcker i våra skolor. Jag avser 

därför att senare ;·(terkomma till regeringen mt.:d förslag om att utse en 

särskild utredare av frågor rörande läromedel. Denne bör få till uppgift att 

kartWgga situationen pii liiromedelsområdet samt föreslå de åtgärder som 

kan anses påkallade. lltrcdart::n hör hl. a. ta upp fritgor om eleverna~ 

tillgimg till lärohllckcr. liiroböckcrnas utformning och innehttll samt statens 

granskning a\' liiroböckcr. 

I avvaktan p[L resultatet av denna översyn vill jag dock redan nu peka på 

nf1gra punkter som jag tror har praktisk och principiell betydelse när det 

giiller alt diskutera åtgiirder för att astadkomma en biittre tillgång på 

liiromedel i grundskolan. 

I bl. a. 1980 ärs liiroplan för grundskolan har läromt::dclsbegreppet vid

gats till att omfatta "sådant som lärare och elever komm<:r överens om att 

anviinda för att ml uppstiillda mål". Dt::nna definition har gjorts med 

utgångspunkt i en mt.:dveten och viilmotiverad pedagogisk grundsyn. Den 

har dock den nackdelen alt Hirohokens särställning som bromedel inte 

klart framgår. Alt und<:rvisa utan läroböcker torde vara möjligt bara i vissa 

speciella situationt::r. ;'vint denna bakgrund menar jag att det i samband med 

en översyn av vis<ia delar av liiroplanen av principiella ski-il iir önskvärt alt 

ocksii ändra definiti1men av liirnmedcl pä ett sådant siilt alt liirobokens 

siirställning som läromedel markeras. 

Det iir emellertid inte enbart av principiella skäl detta framst;'ir som 

angcliigct. Dt.:n nuvarande definitionen kan enligt min mening ha bidragit 

till att ge intrycket att liiroböcker skulle ha minskat i b<:tydelse som 

hjiilpmedel i undervisningen. Detta kan i sin tur ha förstiirkt tendensen att i 
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.!1\fl' ...• ana g~ngar på läromedelsanslagen. En markering av 

1•1roböckcrnas betydelse bör således också kunna få den praktiska betydel

sen att markera vikten av att anslagen till läromedel hålls på en tillfreds

ställande nivå. 

4.8 Timplanejusteringar 

Fran många håll ställs krav pf1 att öka utrymmet i timplanen för olika 

ämnen. Senast har utbildningsdepartementet fått ta emot framställningar 

avseende t. ex. musik och språk. Utgångspunkten för många av dessa 

resonemang är att. eftersom tiden för svenska pii högstadiet utökats. det 

borde vara möjligt att ge mera tid for ytterligare iimnen. För egen del finner 

jag möjligheterna att göra större ändringar i timplanerna för grundskolan 

ytterst begränsade. Jag vill dock inte helt utesluta att det i samband med en 

revision av läroplanen skulle kunna vara möjligt att göra vissa smärre 

justeringar. Jag vill dock se en klar koppling mellan eventuella utökningar 

av tiden för olika limnen och det uppdrag SÖ har fått att redovisa underlag 

för en definition av grundläggande färdigheter i framförallt vissa basäm

nen. Visar SÖ:s arbete att den tid som stii.r till disposition för ett ämne inte 

står i proportion till de mal som fastställts för ämnet finns det anledning att 

överväga att antingen öka tiden för ämnet eller att sänka ambitionerna till 

en mer realistisk nivå. 

Utbildningsministern anför. 

4. 9 Pågående försiiksverksamhct och utvccklingsarbete i gymnasieskolan 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 

(1983/84: 116. UhU 29. rskr. 412J om gymnasieskola i utveckling har ett 

omfattande försöks- och utvecklingsarbete pi"lbörjats inom gymnasiesko

lan. Verksamheten har successivt vuxit ut till att innevarande läsår omfatta 

ca 800 projekt. 

Enligt SÖ berör huvuddelen av projekten området Den inre arbetsmil

jön. Man finner här projekt som rör lokala planer för den egna skolans 

ut veckling. koncentrationsläsning. intresseval. temastudier. aktivare 

klassföreståndarskap. studiekontrakt m. m. 

Det näst största försöksområdet giiller ämnesanknuten praktik. Ca 160 

av projekten rör sådan praktik. främst p~i de treåriga ekonomiska och 

fyraiiriga tekniska linjerna. För att främja verksamheten har SÖ publicerat 

ett servicematerial som hehandlar iimnesanknuten praktik. 

Ca 80 projekt ligger inom det studieorganisatoriska området. Det gäller 

projekt som rör grund- och tilläggskurser. en mjukare övergång från grund

skolan till gymnasieskolan. långsammare studietakt. nya påhyggnadsut

bildningar etc. Regeringen har genom särskilda förordningar givit möjlig

heter till försöksvcrksamhet med grund- och tilläggskurser inom vårdom

rådct och inom ämnet handels- och kontorshira samt medgivit försöksverk

samhet med dels specialiimnen pf1 humanistisk och samhiillsvetenskaplig 
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linje. dels gymnasieutbildning inom ramen för indivicludla planer och dels Prop. 198()/87: 100 
förliingd studietid för elever med siirskilda behov. Bil. I() 

SÖ anhi1llcr i årets anslagsframqälJning om utvidgade möjligheter i fråga 

om fiirsöksverksamhet med grund- och tilliiggskurser i vilrdämnen. D.:t 

ankommer pil regeringen :111 ta ställning till detta. 

Omr{idet samverkan mellan gymnasieskolan oc:h kommunal vuxenut

bildning rkomvux) har for närvarande det minsta antalet projekt. Regering

en har i förordning om försöksverksamhet med gemensam undervisning 

för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning givit möjlighe

ter till en lilngtg{1ende samordning mellan skolformerna för att bevara ett 

rimligt utbildningsutbud i fem kommuner med vikande elevunderlag. SÖ 

har i ~trets anslagsframställning anhållit om att fa ut vidga verksamheten till 

ytterligare kommuner och med en vidare innebörd än vad som beslutades 

fir 1984. Niir konkreta planer beträffande en st1dan försöksverksamhet 

fördigger. avser jag att äterkomma till regeringen med ev. förslag. 

SÖ har till regeringen överlämnat en plan över hur 1111·1/rdcringl'n av den 

verksamhet som jag nu beskrivit bör genomföras. Planen innebär följande. 

Lokalt insamlas s. k. hasinformation om vai:je projekt. Regionala ~amord

nare. knutna till liinsskolnämnderna. medverkar i den lokala utvärdering

en. sammanslliller information från olika projekt i regionen och arbetar 

fram regionala rapporter om verksamheten. Fallstudieutvärderare. knutna 

till pedagogiska institutioner. genomför mer fristående utvärderingar av 

verksamheten vid vissa s. k. fallstudieskolor där försöks verksamheten be

drivs pil något bredare front. Centralt arbetar rapportgrupper för vart och 

ett av de fyra områdena för försöksverksamheten med att sammanställa 

och värdera all den information som kommer fram genom de lokala utvär

derarna. Utöver denna utviirdering genomför SÖ i samverkan med riks

revisionsverket en ekonomisk utvärdering av försöksvcrksamheten. 
Enligt planerna skall en utviirderingsrapport som rör tiden fram t. o. m. 

budget~tret 1985/86 kunna överlämnas till regeringen i mars 1987. 

Utvecklingen av gymm1sieskolan är viktig och betydelsefull. Möjlighe

terna för den enskilde eleven att finna sig till dilla i gymnasieskolan måste 
på olika sätt förbättras. Detta kan ske bl. a. genom att eleverna ges större 

möjligheter att själva påverka oc:h ta ansvar för sin studiesituation. att 

valfriheten ökar \'ad gäller studietakt. intresseval och fordjupningsmöjlig

hcter samt att kontakterna mellan skolan och det omgivande arbetslivet 

fördjupas. Jag fäster därför stor vikt vid det försöks- och utvecklingsarbete 

som nu påg;lr och det är min förhoppning att verksamheten inom dessa 

områden kommer att ut vidgas ytterligare. 

4.10 Modernisering av den gymnasiala yrkesutbildningcn 

Arbetslivet har Hinge karaktäriserats av att många yrken kunnat delas upp i 

teoretiska och praktiska eller i tankens och handens arbete. Denna uppdel

ning har avspeglats i en motsvarande uppdelning av gymnasieskolan i 

studievägar som förhereder främ~t för teoretisk vidareutbildning resp. för 

praktisk yrkesverksamhet direkt efter skolan. Denna åtskillnad håller nu 

på att föriindras. bl. a. på grund av den nya tekniken. 34 



Vi befinner os~ just nu i en omfattande strukturell omdaning av arhetsli

vet. Den tekniska ut vel'.klingen innebär väsentliga förändringar när det 

g;iller <1rbetslivets behov av utbildad personal. Kravet pii processtänkande 

och systematisk kompetefö ökar för de anställda. Griinser mellan olika 

befattningar tenderar att suddas ut och försvinna. Kraven pa teoretiska 

kunskaper ökar starkt även inom yrkesutbildningen. Det är väsentligt att 

detta arhetslivspt:'r.~pektiv i framtiden v;igs in när det g~iller olika utl.iild

ningars innehilll 01.:h struktur. 

Förslag till riktlinjer för en moderniserad yrkesutbildning har v~tren 1986 

framlagts av arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildning 

!ÖGY). ÖG Y: s förslag avseende yrkesutbildningen iir av principiell karak

tiir och av~edda alt utgöra riktlinjer för fortsatt arbete. 

Fnlgan om rdormstrategi för yrkesutbildningarna och sambandet med 

redan pågående utvecklingsarbete ges stort utrymme bland remissvaren. 

Inte minst framh~lils behovet av försöksverksamhet. Att det hos kom

muner och brans1.:horganisationer finns ett uppd~imt intresse av försöks

verksamhet iiven inom yrkesutbildningens omr;'ide styrks av åtskilliga 

remissinstanser och av framställningar som inkommit till utbildningsdepar

tementet. Frågan om reformeringen av den yrkesinriktade delen av gymna

sieskolan bered~ för närvarande inom regeringskansliet. 

Det finns emellertid behov av att snarast pröva hur vissa yrkesutbild

ningar kan moderniseras och förbättras. Mot bakgrund av vissa förslag 

friin SÖ återkommer jag i dete följande med förslag om att en begränsad 

försöhverksamhet inom ett par yrkesutbildningar inleds läsåret 1987/88. 

5. Samverkan mellan gymnasieskolan och högskolan om 
ingenjörsutbildning 

Ett for framtiden viktigt problem att lösa är fr{1gan om hur utbildningsvä

sendets utbud av kortare teknisk utbildning skall samordnas och organi

seras. I dag erbjuds likartad sådan biide inom gymnasieskolan. den kom
munala vuxenutbildningen och högskolan. 

Näringslivets växande behov av ingenjörer och tekniker har p[I senare 

år. som jag tidigare anfört (avsnitt 3!. lett till att ingenjörs och teknikerut

bildning i högskolan har kommit att bli allt viktigare för en allsidigare 

regional utveckling. I hinsstyrelsernas industriprogram betonas behovet av 

kortare teknisk utl.iildning vid de sm~i högskolorna mycket starkt. 

Sedan försöksverksamheten med ett femte år p;I fyrailrig teknisk linje 

(T-linjen) i gymnasieskolan inleddes läsåret 1985/86 i Kronobergs län har 

framställningar om att fä delta i denna verksamhet kommit in till utbild

ningsdepartemcntet fr~ln nera kommuner. 

Redan i föregö.endc ars budgetproposition tog jag upp fdigan om en 

samverkan mellan gymnasieskolan och högskolan då det gäller teknisk 

utbildning p[\ mellannivil. Jag uttalade då att det inte är rimligt att verksam

heter av närbesHi.ktat slag och resurser för dem byggs upp på en och 

samma ort utan en nära samverkan. Det är angeläget att frågan om den 

kortare teknisk utbildningens llrganisation i framtiden får en snar lösning. 

Min uppfattning iir att teknisk utbildning pf\ mellannivå inte bör byggas 
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..........__ ut såväl i gymnasieskolan och komvux so_m i_ högskolan p~ i stort_ s_ett 
' samma orter och som konkurrerande utbildningar. Vad galler l-hn1en 

vi<.ar internationella jämförelser alt den inte är tillräcklig för att nå den 
kompetens som internationellt förordas för en ingenjörsutbildning på mel

lannivå. Från näringslivet har också framförts kritik mot att manga elever 
som lämnar det fjärde året inte utan omfattande fortbildning och vidareut

bildning kan utföra ingenjörsarhete. Detta har lett mig till uppfattningen att 

det är nödvändigt att komplettera den tekniska utbildning som ges på 
T-linjen. 

Förstiirkningen bör enligt min mening på kort sikt ske genom att man 
inom högskolan erbjuder kurser om 40 poäng. vilka bygger på T-linjen. 

Dimensionering och lokalisering av dessa kurser bör efter hand bli sådan 
att elever som lämnar det fjärde: året i gymnasieskolan och som önskar 

förbättra sin utbildning kan erbjudas plats inom högskolan. Därför bör 
dessa högskolekurser i huvudsak lokaliseras till samma orter som det 
fj;irde året av T-linjen och denna utbildnings resurser i form av lokaler och 

utrustning så hlngt möjligt användas. Också lärarsamverkan torde i många 

fall vara nödviindig. 
Den framtida inriktningen. omfattningen och organisationen av den tek

niska utbildningen på mellanniv~ behöver noga belysas såväl ekonomiskt 

och organisatoriskt som tidsmässigt. Jag avser därför att tillsätta en arbets
grupp inom utbildningsdepartementet med uppgift att särskilt studera för

utsättningarna för att på sikt föra all teknisk utbildning på mellannivå till 
högskolan. Jag avser diirefter att återkomma till regeringen i frågan. 

Med anledning av vad jag nu har anfört är jag inte beredd att föreslå en 

utvidgning av den pagående försöksverksamheten med ett femte år på den 

fyraariga tekniska linjen. Jag kommer däremot att vid min behandling av 
högskolans grundläggande utbildningar, anslaget D 13 Lokala och indivi
duella linjer och enstaka kurser. föreslå vissa resurser för en påbyggnad på 
T-linjens tjärde itr. Jag kommer därvid att förorda en lokalisering av dessa 
kurser till högskolor i regioner som har kommuner vilka önskat få delta i 
försöks verksamheten med en förlängd T-linje. 

Statsrådet Göransson anför 

6. Kulturpolitiska huvudfrågor 

I detta sammanhang kommer jag att redovisa vissa av de förslag som förs 
fram i året~ budgetproposition. En redovisning av det pågående arbetet 

med att förstärka kulturinsatserna i skolan ges i avsnittet 4.3 Kultur i 

skolan. Strävan att bygga ut de regionala kulturinstitutionerna har länge 

varit dl viktigt inslag i kulturpolitiken. Efter det ställningstagande som 
togs i 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: HlO bil. 10, s. 50-51) har 

planeringsförutsättningarna för <l.;:n regionala verksamheten på teater- och 

musciomrädena bestämts för en treårsperiod. En närmare redogörelse för 
den regionala utvecklingen på kulturområdet lämnas i avsnittet 3.6 Kultur 

Ol'.h regional utveckling. 
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6.1 Staten och bildkonstnärcrna 

I den tredje av de övergripande kulturpropositioner som riksdagen tog 

ställning till under 1970-talet (prop. 1975176: 135) framhölls att konstnärer

nas insatser är oumbärliga när det gäller att uppnå de kulturpolitiska 

målen. Ätgärder för att förbättra konstnärernas arbets- och försörjnings

möjligheter är därför en självklar del av den statliga kulturpolitiken. 

En politik som friimjar konstnärligt skapande kan bedrivas på olika sätt 

beroende p[i hur samhällsförhållandena påverkar konstniirernas livssitua

tion vid en given tidpunkt. Den allmänna lagstiftningen kan utformas på 

säll som gör att konstnärlig yrkesutövning underlättas. Kulturpolitiska 

insatser av skilda slag är självfallet av stor betydelse. De senare kan gå ut 

på att stimulera efterlrågan i syfte att ge hiHtre avsiittning för konstnärligt 

arbete. Insatserna kan också inriktas mer direkt på konstnärerna själva i 
form av ersättningar och bidrag av olika slag eller genom uppdrag från det 

allmännas sida. 

Ett centralt men inte oomtvistat begrepp i kulturpolitiken är kvalitet. 

Del är angeläget att kulturutbudet inte bara är mångsidigt och når många 

utan också håller en konstnärligt hög nivå. I dag då fler människor än 

niigonsin aktivt ägnar sig åt olika konstformer och utbudet kan massprodu

ceras med en alltmer förfinad teknik är uppgiften att främja det kvalificera

de konstnärliga skapandet inte lätt. Staten bör inte utöva inflytande över 

konstens innehåll och form. Principen är viktig i ett fritt samhälle. men kan 

ge upphov till konflikter i sammanhang där medelsfördelningen förutsätter 

ett urval. Försök att kringgå problemet genom en bred spridning av till

gängliga medel medför ofta att insatserna inte får avsedd verkan. Jag har 

för egen del kommit fram till att ett urvalsförfarande av ofta mycket känslig 

karaktär är ofrflnkomligt om ett effektivt konstnärsstöd skall kunna åstad

kommas inom ramen för en rimlig ekonomisk satsning. Mot den bakgrun

den är det desto angelägnare att den stödfördclande verksamheten bedrivs 

i väl reglerade former och står öppen för granskning och allmän debatt. 

Bild- och formkonstnärerna är en särskilt utsatt yrkesgrupp, som behö
ver samhällets stöd. De offentliga konstinköpen och utsmyckningsuppdra

gen utgör grunden för statens insatser när det gäller bildkonstnärer och 
konsthantverkare. Själva förutsättningen för all yrkesexistens är ju att 

arbetet efterfrågas. I ett samhälle !'.om vill värna om konsten bör därför 
staten själv ta konstnärernas tjänster i anspråk. Konstnärlig utsmyckning 

bör vara ett självklart inslag i den offentliga miljön. Sedan budgetåret 

1984/85 uppgår medelsramen för konstniirlig utsmyckning av statliga bygg

nader till ca 23 milj. kr. per år. 

Konstnärliga insatser är också av stort värde i arbetet me<l att skapa bra 

och tilltalande bostadsmiljöer. För att stimulera arbetet med konstnärlig 

utsmyckning i bostadsområden har chefen för bostadsdepartcmcntet i 
propositionen om bostadspolitiken (prop. 1986/87:48) föreslagit att nuva

rande tilliigg till lfancunderlagct för konstnärlig utsmyckning i samband 

med ny- eller ombyggnad av bostiider crsiitls av ett bidrag. Bidraget, som 

skall utgå till projekt som uppförs eller byggs om med bostadslån, föreslås 

motsvara 40/fr av kostnaderna för utsmyckning och förutsätter motsvaran

de kommunalt bidrag. Resterande 20% skall fastighetsägaren svara för 
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genom lån. För statens del av kostnaden har för budgetåret 1987/88 föresla- Prop. 1986/87: 100 

gits en bcslutsram om 15 milj. kr. Bil. 10 

Ersäitningsfn'igorna har Unge ståt! i centrum flir diskussionen om sam

hiillcts förhällandc till bild- och formkonstnärerna. Konstniirerna begär tvä 

slag av ersättningar niir deras verk visas offentligt, nämligen utställningscr

sättning för verk som konstnären fortfarande har kvar i sin iigo och vis

ningscrsättning för verk som övcrlätits. 

Sedan år 1978 betalar statliga m:h vissa statsunderstödda utställningsar

rangörer utstiillningsersällning enligt etl huvudavtal mellan staten och 

konstniirernas organisationer. Kostnaderna täcks inom ramen för resp. 

institutions verksamhetsanslag. För den kommunala och enskilda utstiill

ningsverksamhetcn finns inga centrala avtal om utställningsersättning. 

Vissa arrangiircr betalar dock sädan ersättning i dag. Friigan om ett statligt 

stöd för att siikersUilla principen om utställningsersällning inom den kom

muna1L1 sektorn och föreningslivet har behandlats av riksdagen ( KrU 

1975176:35. rskr. :nsi. Förslag till statliga stödformer har lämnats av 

statens kulturråd, konstnärsorganisationerna och konstföreningsrörelsen. 

Et1 omfattande bakgrundsmaterial föreligger således i denna fråga. Jag 

kommer att närmare redovisa detta material och mitt ställningstagande i 

anslutning hiirtill under avsnittet Ersättningar och bidrag till konstnärer. 

När det gäller visningsersättning finns särskilda motiv som talar för ett 

övergripande engagemang från statens sida. Efter det att konstnären har 

sålt sitt verk kan han inte längre kräva ersättning när verket visas offent

ligt. Förfoganderätten har i det hänseendet gått över till verkets nye ägare. 

Trots detta har statsmakterna funnit det rimligt (prop. 1981/82: 100 bil. 12 

s. 30, KrU 30, rskr. 360) att kompensera upphovsmännen kollektivt för 

visningsrättcn när dd är fråga om konst som förvärvats av samhällsinstitu

tioner. Visningscrsättningen. som förs till Sveriges konstnärsfond. uppgår 
för närvarande till drygt 22 milj. kr. Till skillnad från utställningsersättning
en vilar visningsersättningen på offentligrättslig grund. Den är resultatet av 

en skälighetsbedömning från stat•~ns sida och kan diirför i likhet med andra 
samhällsinsatser utgå oavsett vilka partsförhållanden som råder. Staten 
kan också ställa upp villkor för hur medlen skall användas. Reglerna för 

visningsersiittningcn är för närvarande så utformade att det medelsförval
tande organet - styrelsen för Sveriges bildknnstnärsfond - har så gott 

som oinskriinkt frihet att fördela medkn efter eget bedömande. För måla

re, grafiker. skulptörer och textilkonstnärer tillämpar fondstyrelsen ett 

fördclningssystcm - den s. k. gnmdersättningen - som innebär att dispo

nibla medel förddas mell<rn ett mycket stort antal konstnärer. Budgetåret 

1985/86 tilldelades sålunda ca I 100 konstnärer grundersättning med belopp 

som varierade mellan 2260 kr. och I I 300 kr. Det är tveksamt om så små 

belopp innebär någon nämnviird stimulans för fortsatt konstnärlig verk

samhet. 

De undersökningar som gjorts av konstnärernas ekonomiska och sociala 

förhållanden visar att särskilt bildkonstnärer och konsthantverkare har 

låga genomsnittsinkomster. Inför budgetiiret 1984/85 skedde en kraftig 

förstärkning av de statliga konstförvärven. vilket inneburit ökade försörj-

ningsmöjligheter för nämnda konslnärsgrupper. För att ytterligare förbät\- 38 



ra situationen anser jag det nödv;indigt att ockst1 öka det direkta bidrag till 

bild- och formkonstnärernas försörjning som visningsersiittningen innebär. 

Mot den hakgrunden har jag för niista hudgetår beräknat en förstärkning av 

visningsersiittningen med 10 milj. kr. till sammanlagt drygt 32 milj. kr. 

l-lilrigcnom skapas ocksä förutsiittningar för en förbättrad utformning av 

det stöd som ges via bildkonstnärsfondcn. Jag iitcrkommer med ytterligare 

synpunkter i denna fråga under anslaget Visningscrsättning åt bild- och 

formkonstnärer. 

l\.onstniirernas skattcförhallanden har Hingc varit aktuella i debatten. 

Helt klart är att många sv;]ra bedömningsfdlgor uppkommer vid taxeringen 

av konstnärer p[i grund av att deras arbetssituation är så speciell. Vissa 

föriindringar av skattelagstiftningen till förmån för konstniirerna beslutade 

riksdagen om iir 1985 tprop. 1984/85:93. SkU 28. rskr. 227l. Det finns 

ankdning att noggrant följa utvecklingen på detta område och överväga 

om det är motiver::it att konstnärer bedöms från siirskilda utgångspunkter i 

skattchiinseende. Jag har i denna fråga samrätt med chefen för finansde

partementet. 

6.2 Vården av kulturmiljön 

Under de senaste f1rcn har frågor om vården av den fysiska miljön och 

kulturminnesvltrden allt mera kommit att uppmärksammas. Att samhället 

vårdar sig om de kulturkvaliteter som finns i en rik och mångfacetterad 

bebyggelsemiljö och ett rikt kulturlandskap är sälunda en naturlig strävan 

inom ramen för den generella miljöpolitiken. Även frågor inom kultur

minnesvårdens mern traditionella ansvarsområde har fått ökad aktualitet 

och riksdagen har sålunda uppmärksammat behovet av insatser beträffan

de arkeologiska undersökningar. vård av fornliimningar liksom av kultur

historiska bebyggelse- och industrimiljöer. Genom naturresurslagen och 

den nya plan- och bygglagen har bcvarandeintressenas ställning i den 

fysiska planeringen ~liirkts och nya förutsättningar har givits. inte minst 

för kommunernas ansvarstagande för kulturella värden i landskap och 

bebyggelse. 

Mot denna bakgrund har ett arhete inletts i regeringskansliet med att se 

ön:r förutsättningarna för all utveckla och effektivisera insatserna inom 

kulturminnesv~lrden. Saväl hehovcn inom det traditionella kulturminnes

vi1rdsomr~1det som hehovcn inom ett vidare miljöperspektiv behandlas i 

detta sammanhang. Avsikten är bl. a. att studera möjligheterna att nå 

liingre i fdga om tillvaratagande av kulturmiljökvalitcter genom samord

ningsinsatser över olika sektorsgriinser. Översynen bygger diirför pi\ sam

verkande insatser mellan de departement som hanterar frågor rörande den 

fysiska miljön. 

Ett viktigt moment i översynsarbetet är också att kulturminnesvårdens 

s. k. speciallagstiftning rörandc hl. a. kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

fasta fornlämningar m. m. bör sammanföras i en särskild kulturminneslag. 

Pil st1 siitt kan hl. a. författningssystemet på detta område bli lättare att 

överhlicka. En vägledande utg:ingspunkt för översynsarhetet är s{ilunda 
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att de enskilda människornas och gruppernas inflytande över den egna 
bebyggelse- och kulturmiljön bör stärkas. 

Jag räknar med att de samladf~ förslagen med anledning av översynsar
betet kan redovisas för riksdagen tidigast under riksmötet 1987/88. Jag 
kommer dock att senare denna dag redogöra för vissa förslag som delvis 
bör ses som uttryck för strävan att förnya arbetet inom kulturminnesvår
den. Inom miljödepartementets område föreslås sålunda ökade resurser till 
vården av det traditionella kultur- och odlingslandskapet. Härvid betonas 
att kulturlandskapet innehåller samverkande natur- och kulturvärden och 
att bevarandearbetet bl. a. utgår från behovet av att slå vakt om detta 
dubbla värde. Från kulturminnesvårdande utgångspunkter måste därför 
kulcurlandskapsfrågorna ägnas ett ökat intresse. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets område behandlas frågan om sam
ordningen mellan arbetsmarknadsstyrelsen och huvudmännen för de stat
liga beredskapsarbetena. bl. a. riksantikvarieämbetet. Mot bakgrund av 
behovet att kunna effektivisera insatserna för vård av fornlämningar bör 
förutsättningarna för arbetenas långsiktiga planering förbättras. Det an
kommer i första hand på myndigheterna att sörja för en utvecklad samord
ning i denna riktning. 

En viktig fråga för vården av kulturmiljön är också hur samhället vårdar 
det befintliga bostadsbeståndet. I regeringens bostadspolitiska proposi
tion, som jag tidigare har haft anledning att beröra. har därför betonats 
kravet på att husens kvaliteter skall tas till vara. Hyresgästerna får ett ökat 
inflytande i bostadsförnyclsen. 

Inom utbildnings- och bostadsdepartcmentens områden läggs förslag 
fram om åtgärder för att underlätta bostadsbyggande i samband med un
dersökning och borttagande av fornlämningar. En ram för tilläggslån till 
sådana arkeologiska undersökningskostnader föreslås av bostadsminis
tern. 

Av betydelse för översynsarhctet är vidare frågan om förändringar av 
riksatikvarieämbetets organisation. Riksantikvarieämbetets förvaltning av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader m. m. föreslås få nya förutsättningar 
genom att staten övertar fastigheler som nu ägs av Vitterhetsakademien. 

6.3 Aktuella museifrågor 

Museernas organisation och verksamhet har varit föremål för utredningar 
vid ett llertal tillfällen sedan mitt•!n av 1960-talet. År 1974 fastställdes mål 
för den statliga kulturpolitiken, vilka också omfattade museernas verksam

het. Under de diirpå närmast följande åren genomfördes organisatoriska 

förändringar vid flera centrala museer. Under senare år har intresset 

främst riktats mot ökad och förstärkt samverkan mellan museerna. Ett 
uttryck för detta är regeringens uppdrag till statens kulturråd att utreda de 
centrala museernas uppgifter och ansvar för landets museiväsende. Kul
turrådet har nu i rapporten !Rapport från kulturradet 1986:3) Museiförslag 

redovisat sina förslag till regeringen. Utgångspunkten för kulturrådets 
förslag är en ökad samverkan inom museiområdet. där ett antal stora 
centrala museer - nämligen Nordiska museet, historiska museet, ctnogra-
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fiska museet. statens konstmuseer Igenom nationalmuseet och moderna 

museet) samt naturhistoriska riksmuseet - tar ett större ansvar för gemen

samma frågor för hela museiväsendet. Rapporten har remissbehandlats 
under hösten 1986. 

Kulturrådets förslag och remissvaren kommer att ligga till grund för en 

siirproposition till riksdagen i mars 1987. 
Den framtida finansieringen av Wasavarvet och regalskeppet Wasa prö

vas för närvarande av en av regeringen tillsatt kommittc. Utgångspunkten 

för uppdraget är att Wasavarvet skall skiljas från statens sjöhistoriska 

museum och att verksamheten i fortsättningen skall drivas som en själv

ständig enhet i form av en statlig stiftelse. Målet för kommittens arbete är 

all stiftelsens verksamhet skall vara självfinansierad. Kommitten skall 

redovisa sina förslag senast den I juni 1987. 

Verksamheterna inom kulturomriidet iir i hög grad beroende av att 

kunna baseras p{1 resultat från relevant forskning. P[i motsvarande sätt 

utgör flera av institutionerna inom dessa områden basresurser för forsk

ningen. Jag räknar med alt återkomma med förslag inom detta område 

under våren 1987 i den forskningspolitiska proposition som nu bereds inom 

n::geringskansliet. 

7. Den mediepolitiska situationen 

Utvecklingen inom massmedieområdet påverkas just nu starkt av att satel

liter har börjat användas för att förmedla TV-program till allmänheten. Av 

de ca 25 programkanaler som i dag sänds ut från satellit över Europa är det 

aktuellt att vidaresända ungefär hälften i Sverige. Parallellt med införandet 

av satellitförmedlad television har utbyggnaden av kabelnät för TV-ända

mäl tagit fart. Kabelnäten skapar i sin tur förutsättningar för att bygga upp 

lokala egensändningar av TV-program. 

Efter olika provisoriska lösningar trädde den I januari 1986 ett regelverk 

av mer permanent karaktär i kraft för lokala kahclsiindningar. Därmed har 

en utbyggnad av kabclnät kunnat inledas i hela landet. Genom det konccs

sionssystem som införts skapas garantier för att också lokala sändningar 

får plats i näten och för ett brett inflytande över dessa sändningar. 

För närvarande är över 215000 bostäder anslutna till kabelnät. Tillstånd 

till egensändningar har lämnats för 10 lokala kabelsända1företag och plane

ring av lokal sändningsverksamhet pågår på många håll. 

I slutet av ar 1985 beslutade Nordiska ministerrådet att en försöksverk

samhet med programsamarbete mellan Finland. Island, Norge och Sverige 

skulle inledas. Under en treårig försöksperiod skall två nordiska TV-kana

ler förmedlas över den direktsändande Tele-X-satdlitcn. Sedan de delta

gande ländernas rundradioföretag har lämnat förslag om hur samarbetet 

praktiskt skulle utformas har ministerrådet sommaren 1986 meddelat rikt

linjer för den fortsatta planeringen. För närvarande fortsätter planeringsar

betet inom rundradioföretagen. Dessa företag skall bl. a. ta upp förhand

lingar om de rättighet sfrågor som är förknippade med satellitsändningarna. 

Förhandlingar om danskt deltagande i programsamarbetet pågår. 

Haverierna med uppsändningsfarkoster i Ariane-serien har medfört för-
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seningar i Te le-X-projektet~ tidsplan. För niirvarande verkar dt:I som om Prop. 1986/87: I 00 
satelliten skulle kunna s;indas upp i mitten av [1r 1988, vilket innebiir att Bil. I 0 

prngramverksamheten skulle kunna inledas i slutet av {iret. Förseningen 

leder till att beslut i finansierings- och lagstiftningsfrågor kan anst{1 niigot i 

förhållande till tidigare planer. 

I avvaktan p<t att Tele-X-samarbctet skall komma i gång påg~ir sedan den 

I juli 1986 en tidsbcgriinsad verksamhet med etersiindningar av .finländsk 

TV över Storstockholmsområdet. Förseningen i Telc-X-projektet medför 

att giltighetstiden för elen hig som reglerar siinclningarna bör forbngas till 

utg~lngen av är 1988. 

Genom satelliterna aktualiseras internationell förmedling av TV-pro

gram i en omfattning som tidigare var okiind. Därmed ökar betydelsen av 

internationellt samarbete i massmediefrågor. Den europei<;ka ministerkon

ferens på massmedieomr~tdet som hölls i Wien i decemher 1986 var ett 

viktigt led i utvecklingen av sådant samarhete. 

Utvecklingen i omviirlden och den nya mediesituation som kan skönjas i 

Sverige innebiir inte att SreriRes Radios uppdrag att bedriva en public 

service-verksamhet. dvs. en radio- och TV-verksamhet i allmiinhetens 

tjänst. kan upphöra. Tvärtom råder det en hred enighet om att det behövs 

en garant för att en sildan programverksamhet upprätthålls. Att Sveriges 

Radio-företagen även fortsättningsvis skall svara för denna uppgift fast

slogs senast genom riksdagens beslut i juni 1986 om Sveriges Radio (prop. 

1985/86:99. KrU 21. rskr. 343). 

Den grundHiggande komponenten i public service-tanken är integriteten, 

dvs. publicistiskt oberoende och organisatorisk självständighet. Radio

och TV-sändningarna skall alltsfi inte kunna göras till redskap för någon 

maktfaktor eller intressegrupp. En annan vedertagen princip är att radio

och TV-programmen skall nå ut i hela landet och kosta lika mycket för alla 
att ta del av oberoende av var de btJr. Vidare iir programföretagen skyldiga 

att tillgodose skiftande behov och intressen hos landets befolkning. inkl. 
dem hos minoritetsgrupper. Sveriges Radios programverksamhet skall 

också värna om den svenska kulturen. 
Med utgångspunkt i det nämnda riksdagsbeslutet ingick regeringen den 

26juni 1986 avtal med företagen inom Sveriges Radio-koncernen om deras 
verksamhet under perioden den I juli 1986 - den 30 juni 1992. Företagens 
public service-ansvar framgår klart av bestämmelserna i avtalen. I vissa 

avseenden har koncernen fått vidgade befogenheter för att smidigare kun

na anpassa sig till en föränderlig mediesituation. Det gäller bl.a. tidigare 

riksdagsbundna frågor såsom t. ex. dem om siindningstidens längd samt 

om regional och lokal indelning. Vidare har samtliga programföretag i 

avtalen ålagts ett folkbildningsansvar. Kanalstrukturen i televisionen får 

ändras sii att distriktsverksamhetcn koncentreras till en kanal. Ett fjärde 

FM-nät skall etahleras för att tillgodose lokalradions hehov. 

Genom riksdagsbeslutet och de ingångna avtalen har Sveriges Radio 

tillförsäkrats planeringsförutsättningar inte bara vad avser programverk

samheten utan ocksii resurstillgången under den nya a·vtalsperioden. Där-

med har koncernen getts ett underlag för sin verksamhetsplanering som 

bidrar till att ge denna konkretion och underliittar en god framförhållning. 42 



Diskussionen om reklam i .1·1·<'11sk tdcl'ision har hlivit aktuell p[1 nytt, 

bl. a. därför att vissa av de programkanaler som genom satellit förmedlas 

till svenska kahclnät innehåller reklam. Den s. k. TV-reklameffektutred

ningen <lJ 1985:3) har i hetinkandct m~ U 1986:2) Effekter av TV-reklam 

redovisat vissa bedömningar av effekterna av ett införande av reklam i 

svensk TV for andra massmedier och annan reklaminUiktsbcroende verk
samhet. Utredningen har ocks{t sökt uppskatta följderna för svenskt nä

ringsliv av att reklam förekommer i satellitsämlningar men inte i svensk 

TV. Betiinkamlet har varit pa remiss. En sammanställning av remissyttran

dena pågår inom uthildningsdepartementet och ~ir en av utgångspunkterna 

för de fortsatta övervägandena i mediefrågorna. 

Jag övergår nu till vissa andra frågor som är aktuella på medieområdet. 

Frågan om ett eventuellt återinförande av fiwa hokpriscr har diskuterats 

livligt under det gångna itret. I propositionen f 1984/85: 141J om litteratur 

och folkbihliotek uttalades bl. a. att statens kulturråd fortlöpande horde 

följa utvecklingen pil bokmarknaden, i synnerhet vad gäller utvecklingen 

av allmänlitteratur och villkoren för förlagsverksamhet. Rådet väntas inom 

kort presentera en översikt över situationen på bok- och bibliotcksområ

det. Avsikten är bl. a. att visa på viktiga utvecklingstenden~er samt att ge 

bakgrundsmaterial till en fortsatt diskussion om prissättningen på böcker. 

Många kulturtidskrifter är för niirvarande okända utanför en mindre 

krets prenumeranter. Ökande produktionskostnader har därutöver lett till 

problcm med sjunkande upplagor och försämrad ekonomi. J allmänhet 

saknar tidskrifterna resurser för genomarbetade informations- och distri

butionsinsatser och kan inte på egen hand bryta utvecklingen. Kulturrådet 

bör därför ges möjlighet att använda en del av anslaget Stöd till kulturtid

skrifter för utvecklingsfrämjande åtgärder avseende marknadsföring, dis

tribution, utbildning, rådgivning m. m. Syftet med förändringen är att den 

skall leda till en förbättring av de allmänna villkoren för utgivning av 

kulturtidskrifter så att antalet läsare och prenumeranter kan öka och där

med förbättra tidskrifternas ekonomi. Budgetförslaget innebär att åtgär
derna prövas under en trdtrig försöksperiod med början budgetåret 
1987/88. 

Efter ett mångsidigt översynsarbete föreslås en omWggning av det stat
liga stödet till .f(mogrami·erksamhct. Stödet till fonogramutgivning för

stärks samtidigt som en klarare ansvarsfördelning mellan kulturrådet, Mu

sikaliska akademien och den nya organisationen Svenska rikskonserter 

införs. Därigenom förbättras möjligheterna att ge ut såväl den äldre mu
sikskatten som den samtida musiken på fonogram. För utbyggnad av en 

effektiv distribution av kvalitetsfonogram aviseras ett tidsbegränsat statligt 

hidrag. En ny satsning föreslib för utskrift och utgivning av noter till ny 
svensk musik. 

Inom medieområdet finns speciella hernrandeprohlcm för ljud- och bild

medier som är angelägna att lösa för att förhindra en oåterkallelig förlust av 

unik dokumentation. Möjligheterna att utnyttja nya metoder och beständi

gare arkivmedier behöver därför undersökas. Dessa frågor sammanhänger 

även med behovet av en l[mgsiktig kunskapsuppbyggnad inom medieområ

det. Jag räknar med att f1terkomma med förslag i de nämnda frilgorna i den 
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särskilda proposition om forskning som regeringen avser att förelägga Prop.1986/87: 100 
riksdagen våren 1987. Bil. I() 

Utbildningsministern anför 

8. Sveriges arbete inom Unesco 

Internationellt samarbete på utbildningens. vetenskapernas. kulturens och 

massmediernas områden blir allt mer angeläget. I detta sammanhang har 

Unesco en central uppgift. Sedan några år står emellertid frågor om Unes

cos programverksamhet i skuggan av den förtroendekris, som organisatio

nen genomgär. Förenta Staterna Himnade organisationen vid utgången av 

1984 och Storbritannien och Singapore 1985. 

Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder under en följd av år 

framfört förslag om förbättringar av Unescos verksamhet. Upprepad och 

hård kritik har riktab mot organisationen för splittring av arbetsprogram

met och brist p:i koncentration. Likaså har ineffektivitet i administration 
och brist på uppföljning kritiserats. 

Regeringen har med oro noterat att några länder har lämnat U nesco. 

Enligt min uppfattning bör man verka för önskade förändringar genom 

arbete inifrån och inte genom att ställa sig utanför den ena eller den andra 

organisationen. 

Sverige har invalts i Uncscos styrelse för perioden 1985-89. Den nordis

ka ländergruppen har härigenom for tvåårsperioden 1986-87, för första 

gången. två ledamöter i styrelsen. Det finns inom organisationen betydan

de förväntningar på nordiska initiativ och bidrag till reformarbetet. 

Mot bakgrund av den nuvarande utvecklingen i Unesco samt Sveriges 

ökade ansvar i organisationen finner jag det angeläget att för riksdagen 
samlat anmäla vissa aktuella frägor och bedömningar rörande Unesco och 

organisationens väg ur krisen. 

8.1 Allmänt 

Sverige är sedan 1950 medlem i Förenta Nationernas organ för utbildning, 

vetenskap och kultur. Uncsco. Organisationen är ett av FN- systemets 

största fackorgan med f. n. 158 medlemsländer. 

För tvåt1rsperioden 1986-87 uppgår Unescos ordinarie budget till drygt 

US $ 307 miljoner motsvarande ungefär 2 miljarder kronor. För den 

u-landsinriktade biståndsverksamhetcn, som huvudsakligen finansieras 

med medel från olika FN-fonder som UNDP, beräknas Unesco disponera 

drygt US $ 120 miljoner (över 780 milj. kr.l. I Unescos sekretariat är 

omkring 2250 personer anställda. Av dem arbetar ungefär en tredjedel vid 

organisationens regionalkontor runt om i världen. 

Förenta Staternas, Storbritanniens och Singapores utträde har medfört 

ett bortfall av ca 301:( av beriiknade medlemsbidrag. Detta har kompenser

ats genom dels omprioriteringar och koncentration av prograrnverksamhe

ten. dels nedskiirningar och omplaceringar av personal. En svensk kon- 44 



grw·: •• dtar -~betet p~I att söka lösningar på de pcrsonaladmini

·"' ativa problem. som har skapats. Gruppens arbete har mötts med positivt 

intresse. 

8.2 Swrigcs medlemskap i llnesco 

Som anfördes i regeringens proposition 1983/84: 108 ser Sverige sitt med

lemskap som en internationdl förpliktelse och en handling av solidaritet 

samtidigt som vissa. om än indirekta, fördelar förväntas av medlemskapet. 

Arbetet inom LI nesco måste beakta både det intresse av en allomfattande 

internationell samarbetsorganisation, som alla medlemsstater har. och de 

rättmiitiga krav på bistånd inom FN-systemets ram som u-länderna gör 

giillarn..k. För svensk del finns det anledning att understryka att vissa 

intressen hos u-liinderna i nera fall sammanfaller med intressen hos särskilt 

mindre i-länder. 

I Sverige möter särskilt de stora ve1enskapli1-:a fonkningsprogrammen 

en bred uppskattning. Det är för övrigt värt att notera att Förenta Staterna 

alltjämt deltar aktivt inom t. ex. IOC, den till Unesco knutna mellanstatliga 

oceanografiska kommissionen. Inom uthildningsprogrwnmet är det främst 

de för u-länderna inriktade verksamheterna som också är av intresse för 

oss. Dit hör särskilt insatser för alfabetisering, utbildning av kvinnor och 

vuxenutbildning. 

Av intresse inom k11/t11rprngrammct är bl. a. en handlingsplan för ett 

s. k. internationellt kulturdecennium. som har proklamerats av FN :s gene

ralförsamling hösten 1986. På nordiskt initiativ utgör frågor rörande den 

kulturella dimen1iionen i u-landsutvecklingen ett av planens fyra huvudom

rfu.kn. Inom ko111m1111ikation.1prol!l'llllllllCT har särskilt biståndsinsatserna 

förstärkts genom tillkomsten av det internationella programmet för kom

munikationsutveckling, IPDC. Sverige har funnit IPDCs utveckling gynn

sam. Regeringen har därför beviljat ett bidrag om en miljon kronor till 

IPDCs särskilda konto för 1986/87. 

Ett särskilt organ inom styrelsen, den s. k. CRE-kommitten. har i uppgift 

att behandla klagomål rörande brott mot mänskliga riitriglzeter inom Unes

cos kompetensområde. Genom dess arbete har olika kulturpersonligheter 

fatt möjlighet att t.ex. återuppta sitt arbete eller lämna sitt land. Den 

svenska styrelseledamoten är L n. medlem av denna kommitte. 

Unescos hi1111oprogra111. som har tillkommit med starkt nordiskt stöd, 

avser att genom vissa särskilda åtgärder öka kvinnors medverkan på de 

fält. som faller inom U nescos kompetensområde. Detta sker bl. a. 1 an

knytning till uppföljningen av FNs kvinnokonferens i Nairobi 1985. 

8.3 Krisen i llnesco 

Allt starkare kritik har sedan några är riktats mot Unesco. Den har avsett 

organisation.:ns s. k. politisering samt brist pii programkoncentration. 

oklar budgctrcdovisning. administrativ ineffektivitet och brister i organisa

tionens ledning. 

En stor del av denna kritik har delats av Sverige, vilket framglir av vad 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 
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jag inledningsvis har anfört. Vissa betydelsefulla framsteg har emellertid Prop.1986/87: 100 
gjorh under de senaste åren. Sverige har uttalat sitt helhjärtade stöd för de Bil. 10 
striivanden. som har inletts på att reformera Unesco. Vi har därtill. med en 
viss framgiing. kunnat verka för sildana föriindringar. som enligt vår me-
ning har varit pilkallade sedan liingc. bl. a. bö1jan till en biittre prioritering 
av organisationens programvcrksamhct. 

I vissa avseenden har jag dock funnit kritiken mindre välgrundad. Vad 

gäller påståenden om politisering kan debatten i Unesl:o inte undvika all 
~1terspegla den globala situationen. politiskt. ekonomiskt <Kh socialt. 

U nescos stadga ger l. ex. organisationen mandat att ta upp vissa frågor om 

fred och mänskliga riittighcter. De insatser som Unesco gör och har gjort 

inom dessa omdden iir viktiga. Hiir. liksom pii andra områden är det 
självfallet väsentligt att ständigt uppmärksamma vad som är U nescos 

mandat och att samordna organisationens insatser med andra berörda 
organs. Vad slutligen betriiffar diskussionen om massmediernas stiillning 

och Unescos roll i fr~lga om införandet av en ny internationell informa
tions- och kommunikationsordning har den under senare ftr i mycket 

förlorat sin kontroversiella karaktär. 
En av styrelsen tillsatt reformkommittc har granskat U nesl:os besluts

prnl:css. Kommitten har hl. a. föreslagit att större klarhet skapas i fråga om 
ansvarsfördelningen mellan generalkonferens. styrelse och generaldirektör 

vad gäller t. ex. beslut om organisationens långsiktiga programutveckling. 

Jag finner det angeläget att denna fråga ges fortsatt uppmärksamhet. 

8.4 Inför lJncscos kommande generalkonferenser 

Avgörande beslut om Unesrns framtid skall fattas vid de tvii kommande 
generalkonferenserna. 1987 och 1989. De sammanfaller i tiden med Sveri
ges mandatperiod i U nescos styrelse. 

Generalkonfcn:nsen 1987 skall ta preliminär ställning till organisationens 
huvuduppgifter fram till slutet av 1990-talet i samband med arbetet på 
Unescos niista liingtidsplan. Vidare skall den välja en ny generaldirektör. 
Konferensen 1989 skall hl. a. slutligt anta langtidsplanen för 1990-95 

Jag har erfarit att svenska unescoriidet i samverkan med övriga nordiska 

unescokommissioner arbetar med förberedelserna av Uncscos niista lång
tidsplan. Ett antal e\'alueringsgrupper har tillsatts. Svenska unescorådet 

ansvarar för en nordisk samordningsgrupp rörande långtidsplanen. Jag 

räknar med att detta bcredningsarbete skall ge ett värdefullt underlag för 

regeringens bedömning av fortsatta åtgiirder och initiativ inom Unesco. 

I rcgcringem proposition 1983/84: 108 anmäldes vissa ändringar i unes

corådet<:. stadga. Dessa har nu trätt i kraft. Jag anser att unescoddet har 

viktiga uppgifter att fylla inte mim.t vad gäller att bilda opinion för Unesrn i 

vtirt land. Initiativet all ge ut en svensk upplaga av Unescos tidskrift 

U nesco Courier är viilkommet. 

Förutsiittningar måste skapa~ fiir att lJnesco skall kunna återvinna sin 

universalitet. Generalkonferensen 1985 var enligt min mening ett steg i rätt 

riktning. trots att Storbritannien och Singapore därefter valde att liimna 

organisationen. Om Uncsco lyckas genomföra påbörjade och planerade 46 



reformer och förnya inriktningen av sin program verksamhet bör det kunna Prop. I 986/R7: I 00 
verksamt bidra till att i1tcr\kapa mcdlemsbndernas fllrtrocnde för Unesco. Bil. I 0 
Detta kan i sin tur fä konsekvenser som iir gynnsamma för FN-systemet i 

stort. 

47 



~· UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M.M. 

A I. Uthildningsdepartementet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

Anslal( 

Förvalt ningskostnadcr 
<därav lönekostnader) 

Bes\'ärsnämnd 

Summa 

35648172 

33253000 

34500000 

1986/87 

33036000 
2832KOOO 
217000 

33253000 

Beräknad ändring 
1987/Xli 

Föredrag;mden 

+1245000 
+ 369000 
+ 2000 

+1247000 

För utbildningsdepartcmentets del beräknar jag medel med utgångs
punkt i det huvudförslag som redovisades i 1985 års budgetproposition 
(prop. 1984/85: I 00 bil. I 0 s. 115!. Enligt detta fördelas huvudförslaget med 
5 % över en treårsperiod. Detta innebär för budgetåret 1986/87 en bespa
ring med 780000 kr. Jag har vid min anslagsberäkning genom ompriorite
ringar tagit hänsyn till behovet av ökade resurser för internationella kon
takter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till UthildningsJepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 34500000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 F ör~lag 

21706157 

20880000 

2195:1000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

441518 

att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 21953000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1985186 Utgift 
1986/87 Anslag 

J987/88 Förslag 

617655 

951000 

951000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

50 

att till Extra utgifter för budgettiret 1987188 anvisa ett reserva

tionsanslag av 951 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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B. SKOL VÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Statsrii<.lct Göransson 

J \fatcmatikundcnisningcn i skolan 

Jag har i inledningen (avsnitt 4.4) redovisat min principiella syn pi1 mate

matik~imncb hetydebe i skolarbetet. Jag överg~tr nu till att redovisa mina 

ställningstaganden till matematikgruppen' fi.ir;lag till konkreta ~ltg~irder för 

att förh;ittra matematikundervisningen i skolan. Jag har samr~itt med che

fen för uthildningsckpartcmentct i de delar förslagen berör hans ansvars

om61dc. 

!\fatematikgruppens rapport har remisshehandlats. Till protokollet i det

ta iircnde hör foga~ ~om hilaga HUJ en sammanfattning av rapporten och 

som bilaga 10. I en sammanstiillning av remissyttrandena. 

Sedan matematikgruppen i augusti 1986 överHimnade sin rapport har 

n:geringen föreskrivit att landets grundskolor under innevarande läs{1r 

skall ;1gna en swdiedag fat matem~1tik. Avsikten ~ir att skolledarna och 

litrarrw skall ges tillfälle att tillsammans diskutera hur matematikundervis

ningen skall kunna förhättras. Som ett underlag för diskussionerna har en 

samm<J.nfattning av matematikgruppens rapport tillställts skolledarna och 

alla liirare som undervisar i matematik. Regeringen har ock sa uppdragit tit 

skolöverstyrelsen ISÖJ och bnsskoln;imnderna att ta fram och sprida 

qödmaterial av olika slag till skolorna samt att genomföra en fortbildning 

av Jiimpliga matematikliiran: som skall kunna fungera som en resurs för 

matematikundlC'rvi~ningen inom det egna rektorsomddet. Regeringen har 

iiven anslagit särskilda medel till stöd och stimulans fi.ir dels SÖ: s och 

limssknlniimndernas mera lirngsiktiga utvecklingsarbete med matematik

undervisningen. dels forskningen vid universitetet i Götehorg om tidig 

riikning och matematik,viirigheter. Dessutom har de facktidskrifter som 

finns för matematikl:irare fätt s:irskilt ekonomiskt stöd. 

Flertalet av matematikgruppens förslag till omedelbara <'itgärdcr för att 

förhättra matematikundervisningen är därmed i princip tillgodosedda. 

Enligt direktiven har matematikgruppen hafl i uppdrag att föruhätt

ningslöst prö\·a resultat och utformning av matematikundervisningen i 

siiviil grundskola som gymnasieskola. Särskild uppmärksamhet skulle cHir

vid ägnas i1t grundskolans låg- och mellanstadier. 

J\tatematikgruppen har i sin analys av silllationen funnit att de allvarli

gaste bristerna vad giiller matematikundervisningen finns pfi grundskolans 

mellanstadium. Orsakerna iir flera. En starkt bidragande orsak anser grup

pen vara att klassliirarna diir har allmant sett otillriickliga iimnesteoretiska 

och ;inrnesmetodiska kunskaper i matematik. Detta har lett till en oftast 

h:irt läromcdclsstyrd undervisning utan hänsynstagande till elevernas indi

viduella hehov. som iir en nödvändig förutsättning för en god inlärning. 

Om dessa hirare skall kunna föriindra sitt sätt att undervisa i riktning mot 

en mera individualiserad undervisning, måste de enligt matematikgruppens 

och flertalet rcmissinstanscr~ mening ges möjlighet att bl. a. tillägna sig ett 

bredare register av undervisningsmetoder. 

4 Riksdagen !986i87. I sam/. Nr ton. Hil<Ji;a J() 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Vi vet både genom internationella och inhemska undersökningar. att ett Prop. 1986/87: 100 
av de allra viktigaste villkor..:n för att ckv1.:rna skall nå bra resultat i Bil. IO 
skolarbetet är att undervisningen meddelas av väl utbildade och engagera-
de liirare. Med hänsyn till detta och med beaktande av dels den stora 
betydelse mellanstadieåren har för elevernas kunskapsinhiimtandc, dels de 
trots allt begrilnsade nya resurser som nu kan satsas anser jag att insatser-
na för att förbättra matematikundervisningen i första hand bör riktas mot 
just klasslärarna pil mcllanstadid. Mälsättningen bör därvid vara att alla 

nu verksamma mellanstadieliirare som i framtiden skall undervisa i mate-

matik i grundskolans tidigare årskurser skall rn ökad ämnesteoretisk och 
ämnesmctodisk kompetens i ämnet genom en kombination av fortbildning 
och pedagogiskt utveck.lingsarbetc. Jag vill i detta sammanhang siirskilt 

understryka vikten av att olika insatser för fortbildning och utveckling 

planeras och genomfors så att de ~amverkar och understöder varandra. 
Mot denna hak.grund ser jag det som naturligt att en fortbildning för 

mellanstadiets k.lassliirare i matematik kopplas till liinsskolnämndernas 
övriga stöd för att ut veck.la matematikundervisningen ptt mellanstadiet. 

Jag kommer i det följande att föreslå att en del av den särskilda ~- k. 
lågstadieresursen i fortsiittningen skall anviindas pil grundskolans mellan
stadium och därvid bl. a. speciellt användas för att utveckla undervisning

..:n i de grundlitggande kommunikations- och fardighetsämnena svenska 
och matematik. Genom att länsskolnämnderna får disponera både medel 
för en ämnesfortbildning för lärarna och det särskilda bidraget till lokalt 

utvecklingsarbete i bl. a. matematik på mellanstadiet bör det finnas goda 
möjligheter att samordna de olika insatserna och på så sätt finna de mest 

effektiva formerna för såväl fortbildningen som en förbättrad undervisning 
i matematik. Härigenom kan också ett effektivt resursutnyttjande uppnås. 

Fortbildningen för mellanstadielärare i matematik bör ha sin tyngdpunkt 
i arbetssätt och undervisningsmetoder, men den bör också ge en grund för 
förbättrade ämnesl..:unskaper i matematik. Den bör kunna utgöra en del av 
den fortbildning i kompetenshöjande syfte som blir en följd av lärarutbild
ningsreformen (prop. 1984/85: 122 .. UbU 31. rskr. 366). Jag räknar med att 
denna fortbildning bör kunna ntt c~, hälften av de nuvarande klasslärarna på 
mellanstadiet, dvs. ca 10000 lärare. För detta ändamål har jag avsatt 
10650000 kr. redovisningsåret 1987/88. Jag rfiknar med att dessa medel 
skall utgå under en fyrdårsperiod. 

Det närmare innehållet i och formerna för den fortbildning jag nu har 

föreslagit, hör avgöras på regional och lokal nivii. Det är därvid angeläget 

att länsskolnämnderna samråder med det lokala skolväsendet om former 

och innehåll, så att fortbildningsinsatscrna förankras i lokala behov och 

anpassas till lokala förutsättningar. Som jag tidigare har framhållit är det 

lika viktigt att fortbildningsinsatscrna samordnas med andra insatser på 
matematikområdet och genomförs sft att de stöder varandra. Jag vill under

stryka att jag ser det som naturligt att högskolans resurser och kunnande 

utnyttjas i denna fortbildning. 

Som jag anfört i det föregåend<: har regeringen för budgetf1rct 1986/87 

anvisat särskilda medel till SÖ och länsskolnämnderna till stöd och stimu-
lans för deras långsiktiga arbete med matematikundervisningen i grund- 50 



och gymnasieskolan. Syftet är bl. a. att liinsskolniimnderna skall starta ell Prop. 1986/87: 100 

liingsiktigt uppföljnings- och vidareutvecklingsarbete pt1 regional nivä med Bil. 10 
utnyttjande bl. a. av de resurslärare i matt:matik som fr. o. m. innevarande 

läs~ir kommer att finnas ute pfi skolorna. Jag anser det angeläget att detta 

arhete kan drivas vidare under ytterligare el! par ~lr. Jag heräknar kostna-

derna häiför för niista budget{ir till 1.2 milj. kr. I likhet med vad som gäller 

för innevarande hudgetär hör en mindre del av medlen avsättas för centralt 

samordnings- och utvärderingsarbete kring matematikundervisningen. 

Jag vill här särskilt understryka betydelsen av att effrkterna av de 

resurser för al! förbättra matematikundervisningen i skolan som jag nu har 

föreslagit utvärderas och al! vunna erfarenheter sprids mellan regioner och 

skolor. Utvärderingen bör göras på alla nivåer inom sknlvtisendet. men el! 

siirskilt ansvar faller sjillvfallet på länsskolnämnderna och SÖ. Jag utgår 

fri!n att SÖ årligen i sin anslagsframställning redovisar erfarenheterna av 

verksamheten. 

I syfte att möjliggöra matematikundervisning i mindre grupper pa mel

lan~tadiet än vad som nu är möjligt föreslår matematikgruppen all förstärk

ningsresursen utökas med 0.0055 vtr/elev. Detta skulle kosta ca 35 milj. kr. 

Av statsfinansiella skäl är det enligt min mening inte möjligt att genomföra 

förslaget. Några remissinstanser har ocksfi varit tveksamma till om en 

sådan utökning skulle medföra någon påtaglig förhällring av matematikun

dervisningen. Jag biträder därför inte matematikgruppens förslag på denna 

punkt. 

Matematikgruppen föreslår att en översyn skall göras av kursplanen i 

matematik för grundskolan. Syftet är att göra matematikundervisningen 

mera problem- och förståelseinriktad. En överviigande del av remissin

stanserna, hl. a. SÖ, flertalet liinsskolnämnder. kommuner, LO. högskolan 

för lärarutbildning i Stockholm och Sveriges lärarförbund, har tillstyrkt 

förslaget. 

Inom SÖ pågår för närvarande ett arbete med att ta fram underlag för 

preci~eringar av vilka grundläggande baskunskaper och basfärdigheter i 

hl. a. matematik som varje elev måste tillägna sig på resp. stadium i 

grundskolan. Jag har en positiv grundsyn på behovet av en översyn av 

kursplanen i matematik och avser al! återkomma till regeringen med för
slag i denna friiga, när SÖ: s förslag om baskunskaps- och basfärdighetsni

våer i ämnet föreligger i oktoher 1987. 

Enligt vad jag har erfarit kommer SÖ inom kort att ge information till 

skolorna om hur lärarna skall kunna förbiillra metodiken i sin matematik

undervisning. Jag räknar med att denna information kommer all bidra till 

en höjd undervisningsstandard i iimnet matematik, bl. a. genom att under

visningen ges en inriktning mot ökad först<lelse av matematik och ökad 

förm~1ga att lösa matematiska problem. 

Matematikgruppen föresHir att systemet med allmän och särskild kurs i 

matematik på sikt avskaffas och ersätts med andra, flexibla elevgruppe

ringar i undervisningen. För all komma till rätta med de s. k. taktikvalen. 

dvs. all ekverna studerar särskild kurs i ~irskurserna 7 och 8 för att i 

iirskurs 9 gå över till allmän kurs i syfte att höja sina slutbetyg. föreslås 

som en omedelbar iltgärd att nu gällande regler för betygsättning ändras så 51 



att alla elever bildar en gemensam referensgrupp vid betygsättning i mate

matik. 

SÖ utreder för närvarande p[1 regeringens uppdrag frågan om alternativ

kurser i matematik och engelska på grundskolans högstadium. I sitt yttran

de över matematikgruppens förslag framhåller SÖ att ett ställningstagande 

till frågorna om alternativkurser och betygsättning i matematik bör ske pä 

grundval bl.a. av resultatet av detta arbete. Resultatet kommer att redovi

sas för regeringen i juli 1987. Jag delar SÖ: s uppfattning på denna punkt. 

Jag iir därför inte nu beredd att föreslä n~1gra förändringar av reglerna om 

betygsiittning och systemet med allmän och siirskild kurs i matematik. 

Matematikgruppen pekar på bristande kontroll och uppföljning av ele

vernas inliirning snm en bidragande orsak till att grundskolan har s~i många 

elever som saknar nödvändiga kunskaper i matematik. Den föreslil.r därför 

att diagnostiska provuppgiftcr skall användas i större utsträckning än för 

närvarande i grundskolan. Vidare föreslå~ att diagnostiska ing;ingsprov 

skall ges i gymnasieskolan liksom centrala prov i matematik även på de 

tv~t:1riga linjerna och den treåriga humanistiska linjen i gymnasieskolan. 

För egen del vill jag i denna friiga anföra följande. 

Som jag tidigare har framhållit löper elever med bristande kunskaper och 

färdigheter i grundläggande kommunikations- och färdighetsämnen bety

dande risker att ff1 problem med sin fortsatta skolgång och längre fram 

kanske ocksii i arbetslivet. Skolan, och dfi i första hand liirarna. måste 

därför tidigt uppmiirksamma vilka elever som har brister i detta avseende 

och vidta liimpliga ätgärder för att stödja dem. En sådan kunskapskontroll 

iir av naturliga skäl särskilt viktig i anslutning till stadie- och skolforms

övergångar då normalt en ny lärare tar över undervisningen. Ett viktigt 

11j;ilpmedel för sädana kontroller är de diagnostiska uppgifter som SÖ tagit 

fram för grundskolans låg- och mellanstadier i bl. a. matematik. Resultaten 
av dessa diagnostiska uppgifter ingår som en viisentlig del i det underlag 

som läraren och arbetsenheten har att tillgå för att bedöma den enskilde 

elevens kunskaps- och färdighetsnivå. Jag finner det angeläget att SÖ 

fortsätter arbetet med att utveckla diagnostiska uppgifter för både grund

skola och gymnasieskola i de grundliiggande kommunikations- och färdig

hetsämnena. 

För att stimulera användandet av diagnostiska uppgifter bör man sträva 

efter att st1 snart som möjligt stiilla dessa till skolornas förfogande utan 

kostnad. Jag heriiknar inte några särskilda medel för detta ändamål. Enligt 

min uppfattning bör kostnaden rymmas inom ramen för de medel SÖ 

fö1fogar i.iver. 

Standardprov i grundskolan och centrala prov i gymnasieskolan iir inte 

pä samma sätt som de diagnostiska uppgifterna ett hjälpmedel för att 

bedöma en enskild elevs kunskaps- och färdighetsnivii. Dessa båda prov är 

i första hand avsedda för att ge underlag för betygsnormering och därmed 

m(~jlighet att hedöma likvärdighet i betygsättning. 

Enligt matematikgruppens mening hör standardprov i matematik använ

das mera frekvent än för närvarande på grundskolans högstadium. Proven 

hör dock. enligt gruppens mening. alltjämt vara frivilliga. Jag an~luter mig 

till matematikgruppens syn på vikten av standardprov i matematik i grund-
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skolan. För att nå avsedd effekt menar jag dock att de bör vara obligatoris- Prop. 1986/87: I 00 

ka. Detta bör även giilla standardproven i svenska och engelska. Bil. 10 
Förslaget om en utökad användning av centrala obligatoriska matema

tikprov i gymnasieskolan kommer chefen för utbildningsdepartementet att 

ta stiillning till niir ett beslut föreligger om den framtida gymnasiala yrkcs

utbildningen. 

Matematikgruppen har föreslagit att bestiimmelserna om lärares skyldig

het att fullgöra spel.:ialfunktioner skall vidgas till att omfatta även ämnena 

matematik och svenska. Flertalet remissinstanser har vänt sig mot försla

get med motiveringen att det i sak innebär en atergång till det helt nyligen 

avskaffade systemet med huvudlärare. Som jag ser saken skapar det nuva

rande <,ystemct med specialfunktioner sådan handlingsfrihet för skolstyrel

serna att de inom dess ram kan uppnå det syfte förslaget innebär. Jag 

bitriider därför inte förslaget om specialfunktioner i matematik och svens

ka. 

Facktidskrifterna Elementa och Nämnaren fyller enligt matematikgrup

pens mening en viktig funktion när det gäller att sprida tips och ideer om 

förnyelse av matematikundervisningen i skolan. Jag delar matematikgrup

pens uppfattning och beräknar för fortsatt stöd till dessa tidskrifter för 

budgetåret 1987 /88 totalt 150000 kr. 

Matematikgruppens förslag till insatser på läromedelsområdet kommer 

jag att behandla i anslutning till den översyn av läromedelssituationen i 

skolan. som jag redan i inledningen har niimnt att jag avser att ta initiativ 

till. 

Vad slutligen giiller matematikgruppens förslag om skärpta krav på 

förkunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen vid antagning till 

den nya grundskollärarutbildningen finner jag anledning att här erinra om 

att utbildningsutskottet vid behandlingen av prop. 1984/85: 122 om lärarut

bildning för grundskolan m. m. anförde, att det är rimligt att i lärarutbild

ningen kräva särskilda förkunskaper i här aktuella ämnen motsvarande 

obligatorisk kurs på naturvetenskaplig eller fyraårig teknisk linje i gymna

sieskolan <UbU 1984/85:31, rskr. 366). 

Chefen för utbildningsdepartementet får anledning att återkomma till 

denna fråga senare i vfö-. när universitets- och högskoleämbetet <UH.Ä) har 

redovisat sitt förslag till huvudsakligt innehåll i den nya lärarutbildningen. 

2 Skolförfattningsfrågor 

2. I Sk0Uå1jättni11gs11tred11inge11 

Vart skolväsende styrs av ett omfattande regelverk. Det finns omkring 300 

gällande skolförfattningar som har utfärdats av regeringen. eller före år 

1975 av Kungl. Maj:t. Därtill kommer en mängd författningar som har 

beslutats av skolöverstyrelsen (SÖl och andra förvaltningsmyndigheter. 

Mot slutet av 1970-talet framstod det som alltmer uppenbart att skolla

gen, skolförordningen och vissa andra skolförfattningar var i behov av en 

spnlklig och teknisk översyn. Dessutom framfördes från olika håll önske

mal om att regelsystemet i skolförfattningarna borde förenklas. 53 



Mot denna bakgrund bemyndigade regeringen i september 1979 dåvaran
de statsrådet Rodhe att tillkalla en särskild utredare med uppgift att tek
niskt och sprakligt se över skollagen och skolförordningen samt andra 
författningsbestämmelser som knyter an till dessa två författningar. Där
emot omfattade uppdraget inte olika statsbidragshestämmelser för skolvä
sendet liksom inte heller liiroplam:r och sådana föreskrifter som har med
delats av SÖ eller annan myndighet under regeringen. 

Utredningen, som antog namnet skolförfattningsutredningen. överläm
nade i januari 1986 sill slutbetänkande (S()U 1986: 10 och I I) Enklare 
skolförfattningar Del I och Del 2. Betänkandet har remissbehandlats och 
bereds för närvarande inom utbildningsdepartementct. 

Utredningens förslag innebär i korthet dels att olika bestämmelser om 
skolledare och lärare samt syofunktionärer inom olika skolformer förs 
samman till en enda förordning. kallad ''Personalförordning för skolväsen
det". dels att i särskilda förordningar för varje skolform tas in sådana 
föreskrifter som väsentligen rör utbildningen. 

Utredningen har utarbetat förslag till "Personalförordning för skolvä
sendet" samt till en utbildningsförordning för grundskolan (grundskoleför
ordning) och till motsvarande förordning för gymnasieskolan (gymnasie
skolförordning). 

Utredningen föreslår vidare att ett stort antal författningar och över
gangsbestämmelser. som numera saknar praktisk betydelse, upphävs. 

Även om läroplanerna inte omfattades av uppdraget, anser utredningen 
det viktigt att försöka åstadkomma bättre harmoni mellan utbildningsför
ordningarna och läroplanerna. Det är inte ovanligt att samma föreskrift 
finns både i skolförordningen och i Lgr 80, vilket - enligt utredningen -
gör det svårare för läsaren. särskilt om olika uttryckssätt används. Utred
ningen. som anser att dubbelreglering bör undvikas. föreslår vissa ändring
ar i läroplanerna. Förslaget innebär bl. a. att ett flertal bestämmelser i 5 
och 6 kap. skolförordningen utmönstras alternativt förs över till Lgr 80. 

Samtliga remissinslanser tillstyrker utredningens förslag om att skolför
fattningarna delas upp på dels en personalförordning, dels utbildningsför
ordningar för resp. skolform. Flertalet instanser har emellertid framfört 
synpunkter och förslag främst vad gäller personalförordningen. 

Som jag tidigare anfört föreligger ett stort praktiskt behov hos dem som 

är anställda både inom den statliga och den kommunala skoladministra
tionen av enklare och mer överskådliga skolförfattningar. Enligt min me

ning är det därför angeläget att om möjligt redan fr. o. m. den I juli 1987 
införa en utbildningsförordning för grundskolan. För gymnasieskolans del 
får jag hänvisa till vad chefen för utbildningsdepartementet anför i det 

följande. 
En del föreskrifter i skolförordningen som avses bli införda i en särskild 

utbildningsförordning grundas på beslut av riksdagen. Detsamma gäller 
vissa föreskrifter i andra skolförfattningar. Det kan visa sig naturligt och 
angeläget att göra smärre sakliga ändringar i sådana föreskrifter. Regering

en bör därför inhämta riksdagens medgivande att utan hinder av riksda
gens tidigare beslut i samband med översynen av regleringen för grundsko

lan och anslutande skolformer göra de smärre sakliga förändringar som 
bedöms som befogade. 
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Jag är inte heredd att nu ta stiillning till utredningens förslag till personal

förordning. eftersom det kr~lver ställningstaganden i flera principelit vikti

ga frågor. bl. a. rörande skolledares och Hirares åligganden samt gränsdrag
ningen mellan förtroendevaldas och tjänstemäns funktioner. Jag räknar 
med att under nästa budget~1r kunna återkomma till regeringen med förslag 

att förelägga riksdagen i dessa frtigor. Redan nu vill jag emellertid ta upp 
frägan om vikariat på lärartjänster. 

2.2 Vikariat på lärartjiinster 

På den svenska arbetsmarknaden gäller som princip att ett anställningsav

tal skall giilla tills vidare. Detta följer av 4 ~ lagen ( 1982: 80l om anställ

ningsskydd ( LASl. För ull uvtalct skall upphöra att gälla krävs därför i 

allmiinhet att det sägs upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren. I 5 och 6 *§ 

LAS anges en rad undantagssituationer då ett anställningsavtal får tidshe

griinsas. Ett vanligt sådant fall är vikariat. Emellertid gäller föreskrifterna i 

5 och 6 §* LAS inte lärare. I stället regleras anställningsformerna för lärare 

i skolförordningen. 
Av 17 kap. skolförordningen (1971 :235. omtryckt 1983:72 I. ändrad 

senast 1986: 575) följer att en ersättare för en tjänstledig tillsvidareförord

nad lärare i många fall skall förordnas tills vidare. även om det redan när 
anställningsavtalet ingås står klart att det inte finns underlag för anställning 

mer än en termin. Som förutsättningar för ett tillsvidareförordnande gäller 
dock att den ~om anställs är behörig till den tjänst som är aktuell, att 
tjänstgöringen skall pågå minst en termin och att tjänstgöringen avser 

minst halvtid. 
I sin praktiska tillämpning medför systemet bl. a. ett administrativt 

krångligt och för berörd lärare uppslitande uppsägningsförfarande. medan 

man i en likartad situation för annan arbetstagare på arbetsmarknaden kan 
undvika detta genom att redan från början avtala om en tidsbegränsad 

anställning. Systemet har också negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunerna som arbetsgivare. 

I syfte att komma till rätta med dessa nackdelar har skolförfattningsut
redningen föreslagit ett system för anställning av lärare som vikarie. Re
missinstanserna är övervägande positiva till förslaget. Statens arbetsgivar
verk. SÖ, länsskolnämnderna, Svenska kommunförbundet, kommuner 
och landstingskommuner tillstyrker och finner det från verksamhetssyn
punkt angeläget att ett vikariesystem införs på lärarområdet. Berörda 

arbetstagarorganisationer har däremot avvisat förslaget. 
Jag anser så starka sakliga skäl tala för att ett system för anställning av 

lärare som vikarie skall införas att det inte finns anledning att avvakta 
beredningen av huvuddelen av skolförfattningsutredningens förslag till 
personalförordning. Jag föreslår därför att lärare i fortsättningen skall 

kunna anställas med tidsbegränsat förordnande på tjänsteunderlag som 

blivit ledigt på grund av tillsvidareanställd lärares ledighet. 
Den föreslagna ordningen kommer enligt min bedömning att avsevärt 

underlätta den personaladministrativa hanteringen i skolorna samtidigt 

som anställningstryggheten för tjänstlediga tillsvidareanställda lärare 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

55 



stärks. Detta gäller ~:irskilt kvinnliga lärare som i större utstr:il:kning iin 

~ina manliga kolleger kan behöva vara tjänstlediga under Hingre perioder 

!. ex. i anslutning till havandeskap. Dessa liirare behöver då inte liingre 

riskera att vid uppkommen arbetsbrist hli utslagna av sina ersättare. vilket 

förekommer med nuvarande system. Ett vikariesystcm har också ekono-. 

miska fördelar genom att utbetalning av uppsägningslön kan undvikas. 

Dessutom erhålls likformighet med vad som i här aktuellt avseende g~iller 

för andra arbetstagare med statligt reglerad anställning, vilket har ett viirde 

i sig . .'\nställningsformerna m. m. för skolans personal hör inte skilja sig 

mer från vad som giiller pil arbetsmarknaden i övrigt iin vad som är 

motiverat med hänsyn till de siirskikla krav skolverksamhcten ställer. 

Jag vill dock understryka att avsikten med att införa ett systern med 

vikariat på lärartjiinstcr inte är att kommunerna härigenom skall kunna ha 

en mindre llirarorganisation än vad som följer av bestämmelserna om olika 

skolformers organisation och om statliga bidrag. Vikarier kan s;1lecles bara 

anställas inom elen ram som tjänstledighetsvolymen för resp. tj~instekate

gori utgör. 

Ett införande av ett vikariesystem pt1 lärarområdet innebär. enligt min 

rnt:ning, att förordningen ( 1984: 762) om turordning vid uppsägning av 

vissa liirare med statligt reglerad anställning i kommun m. m. m[1ste ändras 

så att företrädesrätt till återanställning kommer att omfatta även behörig 

lärare som har tidsbegränsat förordnande. Även vissa regler i skolförord

ningen maste ses över. Jag avser a<t senare återkomma till regeringen med 

förslag till erforderliga ändringar i berörda förordningar. Dessa hör träda i 

kraft den I juli 1987. 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om s. k. fasta Hirarvika

rier. 

Mot bakgrund av att man från bl. a. kommunalt håll hade framhållit att 

det behövdes ökade möjligheter for skolstyrelserna att inrätta och tillsätta 

fasta tjänster för lärarvikarier föreslog jag i föregående års budgetproposi

tion att treprocentsregeln för inrättande av fasta l~irarvikarietjänster skulle 

tas bort lprop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 18 och 96). Riksdagen biföll förslaget 

(UhU 1985/86: 14. rskr. 203). Syftet med förslaget var att möjliggöra för 

skolstyrelserna att inom ramen för sina statsbidrag fast anställa så många 

lärare som de av erfarenhet bedömer sig ha stadigvarande behov av. 

Eftersom detta behov i en del kommuner kan vara större än vad man med 

tidigare regler kunde tillgodose räknade jag med att beslutet skulle leda till 

en viss utökning av den fast anställda lärarpersonalen i dessa kommuner. 

Härigenom skulle också kontinuiteten och kvaliteten i undervisningen 

främjas. 

Mot bakgrund friimst av det kvalitetsfrämjande syftet med åtgärden. är 

det med oro som jag har tagit del av rapporterna från bl. a. statistiska 

c.entralhyrån (SCB) att antalet fasta liirarvikarietjänster i grundskolan har 

minskat under senare tid. Särskilt oroande är att detta tycks bero på att allt 

ner skolstyrelser väljer att lösa sina vikariebehov med hjälp av tillfälligt 

anställda korttidsvikarier och genom att helt eller delvis ställa in undervis

ningen. Denna från kvalitetswnpunkt negativa utveckling i grundskolan 

ger mig anledning att på nytt stryka under att avsikten med den ökade 
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· "blla fasta l~irarvikarier inte har varit att den skall Prop.1986/87: 100 

...• vändas till att min~ka ntalet sådana tjänster utan tvimom all anpassa Bil. 10 

dem till en niv~i som svarar mot kommunens stadigvarande hehov av 

ltirare. 
Den obenilgcnhel som finns lokalt i kommunerna att anställa fler fasta 

lärarvikarier uppges till en del hero p;i att dessa lärare iir svära all utnyttja 

fullt ut i lägen där övriga lärares fdinvaro iir lttg. Delta och andra prohlem i 

sammanhanget menar jag dock all man kan komma till rätta med. Genom 

val av olika organi~ationsformer, alltifr[in utökad lärarresurs i arbetsenhe

ten till lärarvikarier som tjänstgör i hela kommunen, kan utnyttjandegra
den öka. Inom ramen för lärarens anställning kan undervisningstiden ock

si! variera för att bättre möta del faktiska undervisningsbehovel frfo tid till 

annan. Detta får dock enligt min mening inte hindra deltidsanställd lärare 

att komhinera lärartj~insten med annat arbete för att uppnå en tjänstgö

ringsgrad motsvarande heltid. Jag menar således att det finns möjligheter 

till olika lokala lösningar pfi lärarvikariefrågan som inte hehöver gå ut över 

kvaliteten. 
Mot denna bakgrund avser jag att senare iiterkomma till regeringen med 

förslag att uppdra åt SÖ att. bl. a. med utgångspunkt i de diskussioner som 

Svenska kommunförhundet för om vikarieorganisationen, utarbeta alter

nativa modeller för hur lärarvikarietjänsterna kan organiseras och dispone

ras. Sådana modeller bör med utgångspunkt i hittills gjorda erfarenheter 

kunna ge ett värdefullt stöd till skolstyrelsernas arbete med bemannings

frågorna i skolan. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge <lll smiirre sakliga ändringar görs i samhand med över

syn av regleringen för grundskolan och anslutande skolformer i 

enlighet med vad jag har anfört. 
2. godkänna vad jag har förordat om införandet av ett vikariesy

stem för lärare i skolväsendet. 

J Vissa övriga frågor 

J. I Unden•isningc!I i s1·1•11sk<1 som andraspråk 

Jag har i inledningen tavsnilt 4.4) redovisat min principiella syn på bl. a. 

svenskämnets betydelse i skolarbetet. Jag har därvid framhållit ämnets 

betydelse för elevernas hela kunskapsinhämtning och grundläggande fär

dighebträning samt för elevernas utveckling i andra avseenden. Detta 

gäller i lika hög grad de elever som har ett annat hemspråk än svenska. För 

dem är skolans undervisning av grundläggande betydelse för att de skall få 
tillräckliga färdigheter i svenska. Mot denna bakgrund är det oroande att. 

vilket kartläggningar inom bl. a. Stockholms län visar, undervisningen i 

svenska som andrasprilk till övervägande del handhas av brare som själva 

saknar utbildning i ämnet och som dessutom ofta är svagt motiverade för 

uppgiften. Den hristande motivationen uppges bl. a. bero på att undervis- 57 



ningen i stor utsträckning används till utfyllnad av lärartjänster och/eller Prop. 1986/87: 100 
till personalvårdande insatser hland lärare som av olika skäl behöver Bil. I 0 

tjänstgöra i små undcrvisningsgrupper. 

Att undervisningen i svenska som andrasprilk organiseras pa sätt som 

sker iir sannolikt en bidragande orsak till de negativa resultat man på 

sistone kunnat iaktta beträffande invandrarelevernas skolprestationer och 

möjligheter all hävda sig på arbe!smarknaden. Mot bakgrund av skolans 

mål och dess särskilda ansvar för att tillgodose behoven hos de elever som 

möter problt:m i undervisningen är detta förhttllandc oacceptabelt. 

Jag finner det angeläget att skolstyrelser och skolledare ägnar särskild 

uppmärksamhet åt lärarfrågorna för undervisningen i svenska som andra

språk. Principen vid planläggning'n av lärarnas tjänstgöring måste även på 

detta område vara att de lärare som genom utbildning och på annat sätt har 

särskilt goda förutsättningar att handha invandrarelevcrnas svenskunder

visning ocksii skall tilldelas sådan i första hand. I detta stycke kan jag 

hänvisa till SÖ:s allmänna råd om lärare för undervisning i svenska som 

andraspråk (SÖ-FS 1985: 146). Jag anser vidare att man lokalt bör sträva 

efter att organisera undervisningen på ett sådant sätt. att lärartjänster med 

så många undervisning.stimmar som möjligt i ämnet erhålls. Målsättningen 

bör därvid vara tjänster med full eller i vart fall halv tjänstgöring i svenska 

som andraspråk. Härigenom underlättas rekryteringen av kunniga och 

intresserade lärare samtidigt som den för undervisningens kvalitet negativa 

tjänsteutfyllnadstrenden kan brytas. 

3 .2 Gemensam nordisk arbetsmarknad för lärare 

De nordiska skol- och undervisningsministrarna undertecknade i mars 

1982 en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige om gemensam nordisk arbetsmarknad för klasslärare i grundsko

hm. De nordiska skol- och undervisningsministrarna har i november 1986 

träffat avtal om gemensam nordisk arbetsmarknad även för ämneslärare. 

lärare i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan samt 

avtal om gemensam nordisk arbetsmarknad för ämneslärare och lärare i 

praktisk-estetiska ämnen i gymna~;ieskolan. Regeringen har godkänt avta

len den 20 november 1986. 

3 .3 DatautbildninR 

Dåvarande chefen för utbildningsdepartementet Lena Hjelm-Wallen till

kallade i september 1985 en arbetsgrupp kring frågan om datautbildningens 

framtida inriktning. Arbetsgruppen har haft till uppgift att dels redovisa de 

åtgärder som redan vidtagits inom datautbildningsområdet och det utveck

ling.sarbete som pf1går, dels utarbeta ett samlat handlingsprogram inom 

datautbildningsområdet med förslag till inriktning när det gäller såväl mål 

och innehåll som organisation. Arbetsgruppen har under hösten 1986 re

dovisat resultatet av sitt arbete i en promemoria. DsU 1986: lO Handlings

program för datautbildning i skola. vuxenutbildning och lärarutbildning. 

Arbetsgruppen har begränsat sina överväganden och förslag till att gälla 58 



under en femårsperiod. Arbetsgruppen har bl. a. tagit upp frågor som berör 

pedagogisk lcdningsförstärkning och försöksvcrksamhet med datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel i grundskolan och gymnasieskolan samt forsk

nings- och utvecklingsarbete kring skolans dataundervisning. Jag avser att 

senare återkomma till regeringen med förslag till proposition om dataut

bildning i skolan m.m. att behandlas vid 1987/88 års riksmöte. 

3.4 Nvrr anslag fiir särskilda insatser inom skolomrädet 

Som chefen för utbildningsdepartementet har redovisat inledningsvis är 

det nödv~indigt att hegränsa utgifterna inom skolomnldet, bl. a. genom att 

minska insatserna som görs med hjälp av medel från de nuvarande ansla

gen Särskilda åtgärder i grundskolan och Särskilda atgärder i gymnasiesko

lan. De medel som därefter återstår på dessa anslag bör föras samman med 

medlen på anslaget Regionala åtgiirder för elever med handikapp till ett 

nytt anslag B 11. Särskilda insatser inom skolområdet. Till detta anslag bör 

också föras de resurser som hittills utgått till särskild undervisning under 

grundskoleanslaget. På så sätt kan skapas en relativt stor resurs - 192.7 

milj. kr. - som länsskolnämnderna kan fördela dels till kommuner som 

svarar för regionala insatser. dels till kommuner som har behov av extra 

resurser för elever med handikapp eller elever med andra behov av särskil

da insatser. Jag återkommer vid min anmälan av det nya anslaget till vilka 

regler som bör gälla för fördelning och användning av medel ur anslaget. 
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~entrala och regionala myndigheter m. m. 

B l. Skolöverstyrelsen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

143493335 
137934000 
128592000 

Skolöverstyrelst:ns (SÖ> arbetsuppgifter och organi•;ation framgiir av 

förordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra
tionen <iindrad 1986: 193. 525. 528 och 1036). 

Skoliivcrstyrelsen 

SÖ: s anslagsframställning innebär i huvudsak följande:. 
I. Budgetåret 1987/88 utgör det ~;ista budgetåret i det treåriga huvudför

slag som fastställdes för anslaget efter förslag i prop. 1984/85: 100 <bil. !OJ. 
SÖ fick fr. o. m. den I juli 1982 en ny organisation. som skulle innebära 
bl. a. en reduktion mt:d ungefär en tredjedel av verkets personal under en 

treårsperiod. Genom beslutet om arbetsmarknadsutbildningens överföran
de från SÖ till annan myndighet minskades SÖ med ytterligare 62 tjänster. 

Den I juli 1986 uppgick antalet tjänster vid SÖ till 36 7. Den I juli 1987 
beräknas - vid genomförande av huvudförslaget - antalet tjänster uppgå 

till 359. 
Det huvudförslag, som i enlighet med regeringens årliga direktiv för 

anslagsframställningar har utarbetats. innebär en minskning med 2428000 

kr. Minskningen under posten övriga förvaltningskostnader måste huvud
sakligen avse medel för resor. SÖ pekar pti de problem som uppstär när 
dessa medel minskar varje lir. medan SÖ:s föaganden snarare ökar. Den 
snäva medelsram som nu kan avsättas för resor medför att SÖ endast i 

undantagsfall kan anlita experter som bor utanför Stockholmsområdet för 
utredningsuppdrag och medverka i konferenser och sammanträden utanför 

Stockholm. 
2. SÖ föreslitr med anledning av prop. 1985/86: 173 om ett samlat pro

gram för skolledarutbildning att medel för den centrala ledningsfunktionen 

överförs till anslaget. SÖ beräknar lönekostnaderna för fyra tjänster i SÖ 

till 867000 kr. samt expenser för dessa till 188000 kr. 

3. Enligt förslag i prop. 1985/86: 100 !bil. 15 p. D 11.J skall myndigheter 
som är anslutna till Statshälsan bidra till finansieringen av denna. SÖ 

beräknar kostnaderna för SÖ: s del till 40000 kr. 

4. Enligt regeringens årliga direktiv för myndigheternas anslagsfram

ställning för budgetåret 1987/88 skall resurserna för förvaltningsanslag 
beräknas i det pris- och löneHige som låg till grund för anslagsberäkningar

na i budgetpropositionen för budgetåret 1986/87. SÖ förutsiitter att mer

kostnader för lönc- och prisomriikning beräknas av regeringskansliet och 

tillförs anslaget. 
5. I ett decentraliserat skolsystem stiills stora krav på informationssprid

ningen. En kontinuerlig llCh v;il planerad information utgör ett viktigt 
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instrument för att ge millcn för skolan~ verksamhet genomslagskraft i det 

dagliga skolarbetet ~amt möjliggöra planering inför förändringar. SÖ be

dömer diirfor bel1(lv föreligga av ökade medel för information med I milj. 

kr. 

6. SÖ utarbetar ett nytt ADB-baserat system för urrgiftsinhämtning 

inom ungdomsuppföljningen pa regeringrns uprdrag. En samordning med 

informations\ystcmet for gymnasieskolan och centrala -.tudicstödsniimn

dens uppgiftsinsamling kommer att medföra utve<.:klings- och driftkost

nader. SÖ beriiknar ~iven ökade ADB-kostnader för statsbidragssystemet 

för folkhögskolan. 

7. SÖ: s fi:irslag alt utarbeta ett nationellt ut värderingsprogram bemöttes 

positivt i 1986 ;°ip; budgetpniplistion. SÖ föreslår nu att den nuvarande 

rrovverksamheten samordnas mt.:d det föreslagna nya nationella utv~irde

ringsprogrammet samt att medel härför anvisas under ett nytt anslag bc

niimnt Nationell utv~irdering och prov. SÖ föreslår att 8647000 kr. över

förs fdn fiirevarande ansJ;1g till det nya anslaget. 

8. För budgetiiret 191'6/87 finns under anslaget ett belopp av 200000 kr. 

beräknat för informationsinsatser om folkhögskolans verksamhet, vilket 

möjliggjort bidrag till den nyinrättade Folkhögskolornas informations

tjänst. SÖ föresliir att detta belopp överförs till anslaget C 6. Bidrag till 

driften av folkhögskolor m. m. under åttonde huvudtiteln. 

9. SÖ föreslår att anslagsposten Bidrag till vissa organisationer m. m. 

riiknas upp med 250000 kr. utöver prisomräkning för informations- o<.:h 

utbildningsinsatscr inom vissa elev- och föräldraorganisationer. Inom de 

olika organisationerna är omsättningen av funktionärer och medlemmar 

stor. Detta inneb~ir att det finns ett stort behov av kontinuerlig utbildning 

av funktiontircr och information till mt.:dlemmar. Att planera och genomfö

ra den information o<.:h utbildning som tir nödvtindig kräver resurser utöver 

dem organisationerna for närvarande har. 

10. SÖ beräknar meddsbchovet under förslagsanslaget Skolöverstyrel

sen till 127364000 kr. (exkl. pri~- och löneomriikning). 

Personal 

Anslag 

Förvalt ni ngskos t nade r 
1 diirav lön.:kmt naderl 

Lokalkostnader 
Kostnader för n.:dovis

ning>central 
Skolöverstyrelsens for

fattningssamling 
Bidrag till vissa organi

sationer m. m. 
Bidrag till löntagawr

ganisationcr 

lYK6/K7 

374 

I09307000 
(77 5tCOOOI 
~0794(1()(1 

I K490t.Hl 

1308000 

321600\l 

13793-tOOO 

Her;iknad ;indring 
1987/88 

Föredraganden 

-8 

-4862000 
1+26710001 
-4 !07000 

- 41:1000 

- IOOOOtl 

.;- 44000 

+ %00\l 

-93-t2000 
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Föredragandens Ö\'Crväganden 

Jag har vid mina heräkningar utgått från ett huvudförslag som medför en 

minskning om 2472000 kr. I I), 

l\kd anledning av riksdagens beslut ( prop. 1985/86: 173. UbU 1986/87: I, 

rskr. 24) om ett samlat program för skolkdarutbildning beräknar jag 

1055000 kr. för löne- och expenskostnadcr för den centrala ledningsfunk

tiLrn som knyts till ~kolöverstyrelsen (SÖ) (2), 

Jag har beräknat I 382000 kr. för pris- och löneomräkning (4) varvid jag 

beaktat en minskning av lokalkostnaderna. Jag har däremot inte funnit 

anledning att beräkna medel sökning för avgift för SÖ: s anslutning till 

Statshälsan 13). 

Jag fäster. i likhet med SÖ. stor vikt vid informationsinsatser. Vid min 

medelsbcräkning har jag därför beräknat en ökning med I milj. kr. för dels 

utgivning av fyra nummer av tidskriften LäroplansDcbatt. dels framställ

ning av ett särskilt informationsmaterial i syfte att motverka könshundna 

studieval. Medlen bör även användas så att elever och föräldrar får en god 

och lätthanterlig information inför studievalet till gymnasieskolan (5). 

För ökade kostnader för drift av ADB-system inom ungdomsuppfölj

ningen o.:h gymnasieskolan har jag beräknat 150000 kr. (6). 

I enlighet med.SÖ: s förslag har jag överfört de medel för prov verksam

heten som innevarande budgetår anvisats under det anslag jag nu behand

lar till det nya anslaget B 9. Nationell utvärdering och prov (7). 

Jag föreslår att medel för informationsinsatser om folkhögskolornas 

verksamhet fr. o. m. budgetilret 1987/88 beräknas under anslaget C 6. Bi

drag till driften av folkhögskolor m. m. (--200000 kr.) (8). 

Jag avser att senare åter\.;,omma till regeringen med anledning av SÖ:s 

förslag rörande medel till informations- och utbildningsinsatser inom vissa 

elev- och föräldraorganisationer (9i. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Skolö1•erstyrelsen för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 128592000 kr. 

B 2. Länsskolnämnderna 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

147095604 

150272000 

154159000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och organisation framgår av för

ordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen (ändrad 1986: 193. 525. 528 och 1036). Föreskrifter om vissa leda-
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möter och suppleanter i länsskolnämnderna finns i 2 kap. 3 ~ skollagen 

( 1985: 1100). 

Ur anslaget be~trids kostnader för personal vid länsskolnilmnderna. 

Skolöverstyrelsen 

1. Huvudförslaget för budget;lret 1986/87 - som utgör tredje aret i den 

for huvudförslaget enligt prop. 1984i85: 100 !bil. 10) gällande tre<1rspcrio

den - beräknas av skolöverstyrelsen !SÖJ som en minskning med 2199000 

kr. SÖ kan inte peka på några specifika arbetsuppgifter som kan förlindras 

eller avvecklas för att chirigcnom klara ett huvudförslag på länsskolnämn

dcrna. I stället kommer huvudförslaget att g[i ut över kvaliteten i nämnder

nas verksamhet med de risker det inneblir för möjligheterna att slå vakt om 

en nationell skolpolitik i landet. I princip kommer minskningen att behöva 

drabba alla verksamheter relativt proponionellt. Den regionala organisa

tionen för pedagogiskt stöd åt handikappade elever uppgår för närvarande 

till ca 25'.I( av bnsskolnämndernas reguljära verksamhet. Den regionala 

stödorganisationcn har prioriterats och kraftigt utökats under senare år. 

Om huvudförslaget i likhet med föreg<1ende år beräknas p~i hela anslaget, 

anser SÖ det nödviindigt att minska resurserna även för denna verksam

het. SÖ föreslår dock ånyo att den regionala stödorganisationen undantas 

vid beräkningen av huvudförslag. 

2. Antalet ledamöter per länsskolnämnd har av regeringen utökats med 

två stycken fr. o. m. den I januari 1986. SÖ beräknar merkostnaden för 

arvoden vid tio sammanträden per år vid 23 nämnder till n I 110 kr. Enligt 

uppgifter Mm länsskolnämndcrna beräknas merkostnaden för ersättning 

för mistad lön uppgå till 105680 kr. samt för resor och traktamenten till 

110700 kr. SÖ föresli\r att medel i enlighet härmed tillförs anslaget. 

3. Enligt förslag i prop. 1985/86: 100 (bil. 15 p. D 11.l skall myndigheter 

som är anslutna till Statshälsan bidra med finansieringen av denna. SÖ 

beräknar kostnaden h~irför till 53000 kr. för länsskolnämndernas del och 

föreslår att medlen tillförs anslaget. 

4. I enlighet med regeringens direktiv för myndigheternas anslagsfram

ställningar för budgetåret 1987/88 avstår SÖ från att pris- och löneomräkna 

anslaget men förutsätter att regeringskansliet utför dessa beräkningar. 

5. Kostnader för parkeringsplatser och garageplatser som länsskolnämn

derna i vissa län behöver hyra skall i fortsättningen belasta myndigheter

nas förvaltningskostnader. Enligt uppgift från hyggnads~tyrclscn uppgår 

kostnaden för :lr 1985 till 231300 kr. SÖ föreslår att 232000 kr. överförs 

fran anslagsposten Lokalko~tnader till anslagsposten Förvaltningskost

nader för detta ändamål. 

6. SÖ hcräknar medelsbehovet under för~lagsanslagct Länsskolnämn

derna till 150651000 kr. (exkl. pris- och löneomräkning). 
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Persu11al 

Ansla,.: 

Förv a It ni ng,ko~ t nade r 
(d;ifav lönek,istnaderl 

Lokal ko't nader 

191\6/87 

454,5 

13n197001 

( 1097100001~ 
1~452300' 

150272000 

Ber;iknad <indring 
1987i88 -

Förcdragaml<:n 

of. 

+ 3043000"' 
!+200.'iOOOl' 

+84400(16 

+3887000 

1 varav for '.'lorrhnttens fan 70448110 Anges med anledning av fl>rsöksverksamhet 
med samordnad l~insforvaltning i Norrhottens län <SFS 1985: 107:> och 1986:418). 
2 varav for :\orrb,>ttens Ian 540~0110 
' varav for :\orrbottens liin '>OOOO 
4 varav fl.>r Norrb,Htcm liin + 217000 
' v;irav for NurrhLlltens bn + 1520ll0 
'· var~1v for Nl'TrhPttcns Hin + 44'!00 

Fiiredragandt'ns ö~·ervägandm 

Vid mina heriikningar har jag utgått friin ett huvudförslag som inneb:ir en 

minskning med 3 136000 kr. Linsskolnimmderna bör diirvid, enligt min 

mening. kunna överväga att låta även den regionala stödverksamheten 

bidra till den nödviindiga minskningen (I). 

Jag har beräknat pris- och lönel.lmräkningen till 6545 000 kr. (4) men inte 

funnit anledning att beräkna ökade medel for länsskolniimndernas avgift 

för anslutning till Statshälsan (3). 

Vidare har jag beriiknat 478000 kr. för det utökade antalet ledamöter i 

l~tnsskolnärnndcrna (2). 

Jag anser att kostnader för nödvändiga parkerings- och garageplatser för 

bilar som anviinds vid tjiinstutövning iiven i fortsiittningcn bör belasta 

an slagsposten till Lokalkostnader (5 I. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen förcslfa 

rik~dagen 

att till Lii11s.1ko/11ii11111dcrn11 för budgctftret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 154 159000 kr. 

B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd 

198.5/86 Utgift 24814093 Reservation 153906 

1986/87 Anslag 31403000 

1987/88 Förslag 31930000 

Ur anslaget utgår medel dels för liinsskolniimndanas verksamhet för 

främjande av lokalt utvecklingsarbetc. dels för bidrag till kommunernas 

lokala skolutveckling enligt förordningen (I 983: 238) om särskilt statsbi-
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drag till lokal skolutveckling (omtryckt 1984:630. ändrad 1986:404), dels Prop.1986/87: 100 
ock bidrag för försöks- och utvecklingsarhetet inom gymnasieskolan enligt Bil. 10 
förordningen ( 1984: 632) om extra statsbidrag till försöks verksamhet och 

utvecklingsarbete i gymnasieskolan. 

Anslag 1986/87 

I. Nämndernas verksamhet till 
främjande av lokalt 
utvecklingsarhete 4244000 

tdiirav Nonhottens länJ (170000) 1 

, Bidrag till kommunernas 
lokala skulutveckling JO 190000 

3. Försöks- och ut veck-
Jingsarbetc inom 
gymnasieskolan 16969000 

3140.1000 

Beräknad ändring 1987/88 

Skolöver
styrelsen 

+4675000 

-3643000 

+4994000 

+6026000 

Före
draganden 

+2527000 

of. 

-2000000 

+ 527000 

1 Anges med anledning av försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning i 
Norrbottens lim (SFS 1985: 1073 och 1986:418) 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖJ anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Pris- och löneomriikning I 104000 kr. 

2. Med hänsyn till behovet av att utveckla och förstärka undervisningen 

om överlevnadsfrilgorna föreslär SÖ att ett siirskilt bidrag - inledningsvis 

umler en femårsperiod - utgår till va1je län med böi:jan budgetåret 1987/88. 

Medlen skall användas för att i samverkan mellan å ena sidan skolväsendet 

l'Ch å andra sidan myndigheter. organisationer och arbetsliv möjliggöra 

speciella prnjekt. och/eller personell samordning och förstärkning. Kost

naderna beräknas till mellan nOOOO och 100000 kr. per län och år eller 

totalt 2 milj. kr. per iir. Med iircr/c1·11w/.l:fi·ågor avser SÖ ddr undervisning 

om och i internationell förståelse. internationellt samarhete och fred, be

niimnt fredsfrågor. dels undervisning om de frågor som har att göra med 

hanteringen av jordens resurser och hotet mot vår miljö lokalt och globalt. 

heniimnt miljöfri'1gor. Utvecklingen av undervisningen om överlevnadsfrå

gor inom ungdllmsskola och vuxenutbildning förutsäller att delvis nytt 

stoff fors in i vissa iimnen liksom alt undervisningen organiseras i nagot 

annorlunda former iin tidigare. Ämnesövergripande studier liksom projekt

arbete :ir t. ex. hiir av stor vikt. Läromedelsutvcckling i överlevnadsfrf1gor 

behöver stimuleras. rormer och rutiner för samarbete med myndigheter. 

institutioner m. Il som på olika sätt arhetar med överlcvnadsfrågor behö

ver ocks{1 arbetas upp och vidareutvecklas. 

3. SÖ föreslttr vidare att 122000 kr. överfors från amlagct B 12. Bidrag 

till driften av grundskolor m. m. till förevarande anslag för att disponeras 

av utbildningsdclcgationcn vid liinsstyrelsen i Norrbottens län för olika 

sprakliga insatser för finsksprt!kig:i barn. 

5 Riksdagen 1986/87. I sam/. Nr 100. Hi/11g11 JO 
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4. Enligt förslag i prop. 1985/86: 173 om ett samlat program för skolledar- Prop.198fi/87: 100 

utbildningen beräknas 2.4 milj. kr. för länsskolnämndernas medverkan i Bil. I() 

uthildningcn. 

5. I anslagsframställningen för budgetåret 1986/87 påtalade SÖ de pro

blem som uppstfö· när centrala me~el för läroplansarbete är otillriickliga 

och aviserade en utvärdering av effekterna av den ökade satsningen p[I 

lokal och regional skolutveckling samt konsekvenser för den nationella 

nivilns läroplansarbete. SÖ har låtit göra en analys av bidraget för stöd till 

kommunernas lokala skolutveckling. Härav framgil.r bl. a. att SÖ: s läro

och kursplanearbete endast i liten utsträckning kan tillgodogöra sig det 

lokala och regionala arbetet. Till detta kommer att nya krav för närvarande 

stiills på det ce11trola l~iro- och kmsplanearhetet. Nyckelorden är uppfölj

ning av den regionala näringslivsanpassningen som redan påbörjats och 

förvtrntas öka. Kraven pil enhetliga kursplaner gör det vidare svårt att 

liigga ut sådana uppgifter lokalt eller regionalt. och hehoven av kontakter 

med t. ex. branschorganisationer. ämnesföreträdare och motsvarande shil

ler krav på representation från SÖ. SÖ föreslår dtirför att 4 milj. kr. 

överförs från anslagsposten 2 till anslaget B 7. Forskning och centralt 

utvecklingsarbete inom skolväsendet för att användas för kursplanearhetc 

för särskilt gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesutbildningar. 

Medlen som överförs före~lås tas från den del av anslagsposten som sedan 

budgetåret 1985/86 använts för extra bidrag till lokal skolutveekling till 

kommuner med litet antal lärare och stort avstånd till högskolor. Denna 

kompensation föreslås i fortsättningen i stället ges direkt via en viss omför

delning av de reguljära bidragen för lokal skolutveckling. 

6. SÖ föreslår en ökning av medlen för försöksverksamheten inom 

gymnasieskolan för att täcka kostnader för såväl planering, ledning som 

lokal utviirdcring av det alltmer omfattande försöksarbetet, både vad gäller 
antal projekt och antal deltagande skolor ( +4.4 milj. kr.). 

7. SÖ beräknar medelshchovet under reservationsanslaget Länsskol

niimndernas utvecklingsstöd till 37429000 kr. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med SÖ finner jag det angeläget att undervisningen på olika sätt 

friimjas såväl i internationell förståelse. internationellt samarbete och 

fredsfrågor som i fr{igor som har att göra med hanteringen av jordens 

resurser och hotet mot vår miljö lokalt och globalt. Jag är emellertid i detta 

sammanhang inte beredd att förorda särskilda medel för detta (2). Jag 

avser all tillsammans med chefen för utbildningsdepartementet och statrå

dct Dahl ta upp en närmare diskussion om sådana frågor inom miljöområ

det som är av gemensamt intresse för båda departementen. Arbetsgruppen 

skall ha till uppgift att se över möjligheterna att förstärka miljöfrågornas 

ställning i utbildningsviisendct. 

Jag biträder SÖ: s förslag att till förevarande anslag överföra medel från 

anslaget B 12. Bidrag till driften dV grundskolor m.m. för olika språkliga 

insatser för finsksprftkiga barn i Norrbottens län (3). 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1985/86:17.3, UbU 1986/87:1. 66 



rskr. 24) om ett samlat program för skolledarutbildningen beräknar jag 

medel under förevarande anslag för länsskolnämndernas medverkan i ut

bildningen (4). 

Under det anslag jag nu behandlar anvisas innevarande budgetår inom 

en ram av 17 milj. kr. ca 15 milj. kr. för försöks- och utvecklingsarbete 

inom gymnasieskolan. Jag föreslår att regeringen for riksdagens kännedom 

anmäler att regeringen medgivit SÖ att under innevarande budgetår dispo

nera de resterande 2 milj. kr. för förberedelser för lokala försök inom 

omddet för yrkesinriktad utbildning. Jag finner det inte möjligt att nu 

utöka mcdelstilldelningen för försöks verksamhet och utvecklingsarbete 16) 

utöver de ca 15 milj. kr. som kan disponeras för detta ;indamål. 

Jag kommer att under anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklings

arbete inom skolväsendet beräkna medel för centralt liiroplansarbete för 

främst gymnasieskolans och vuxenutbildningem yrkesutbildningar. Jag är 

dock inte beredd att, såsom SÖ föreslagit, minska resurserna för bidrag till 

kommunernas lokala utvecklingsarbete med anledning härav (5). 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Uinsskolniimndemas ull'l'Cklingsstiid för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 31930000 kr. 

B 4. Statens institut för läromedel 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

21521883 1 

2:16880001 

18378000 
1 Avser anslagen Statens institut för liiromcdelsinformation och Riksccntralerna för 
pedagogiska hj~ilpmcdel för handikappade. 

Statens institut för läromedelsinformation !SIU har enligt förordningen 

( 1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel (omtryckt 

1983:273) till uppgift att fastställa basläromedel. låta utföra läromcdels

granskning. införrnera om läromedelsgranskning samt informera om liirn

medel. 

SIL har vidare enligt förordningen I 1974: 440) med instruktion för sta

tens institut för läromedelsinformation (ändrad 1986:995). till uppgift att 

vara central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmt:del för 

handikappade< RPH). handlägga ärenden om statsbidrag enligt förordning

en ( 1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa liiromedel !omtryckt 

1985:300). främja produktion av och utge information om Hiromcdcl för 

minoritctsspråks- och invandrarundervisning tlCh hemspråksträning i för

skolan samt även i övrigt verka för förbättrad tillgilng på läromedel inom 

områden diir det rilder brist. 

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de (RPHl. nämligen en för hörselskadade i Örebro tRPH-HÖRl, en för 
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rörelsehindrade i Göteborg (RPH-RH), en för synskadade i Solna 
<RPH-SYNJ och en för s~irskolan i Umeå (RPH-SÄR). 

RPH har till uppgift att främja utveckling, produktion och utlåning av 
samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade elever 
inom uthildningar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt för 

handikappade elever inom förskolan. Verksamheten _regleras genom för

ordningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscentraler för pedago
giska hjälpmedel för handikappade. 

Statens institut för läromedclsinformation 

SIL: s an slagsframställning för budgetåret 1987/88 innebär i huvudsak föl
jande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 138000 kr. Engångsanvisningar på 
835000 kr. avgår. 

2. Huvudförslaget beräknas för SIL och RPH till totalt - 1200000 kr. 
Minskningen av utgifterna fördelas över en treårsperiod med fördelningen 

I, 2 och 2'/C för första. andra resp. tredje budgetåret. För nästa budgetår 
beräknas en minskning med 240000 kr. (I%). En besparing enligt huvud

förslaget skulle i första hand drabba utgivningen av läromedelsförteckning
ar. En tillämpning av huvudförslaget för SIL skulle innebära att verksam

heten inom minoritets- och invandrarundervisningen (MINV) och andra 

insatser för utveckling av läromedel måste skäras ned i ett hige då behoven 
av utvidgning av verksamheten ökar. En besparing enligt huvudförslaget 

innebär för RPH en minskad framställning av läromedel m. m .. vilket 
skulle medföra att stora grupper av elever med handikapp inte skulle få 

användbara läromedel. SIL hemställer därför att huvudförslaget inte skall 
tillämpas f"ör RPH. Skulle huvudförslaget tillämpas föreslår SIL att medel 
anvisas för personaladministrativa åtgärder enligt trygghetsavtalct ITra-S), 
eftersom besparingen medför att tjänster måste dras in ( +50000 kr.). 

3. SIL hegär att inkomster frän försäljning av SIL-stödda läromedel 
under produktionsstödsanslaget för användas för att finansiera en handliig
gartjänst vid SIL for arbetet med produktionsstödet. 

för verksamheten med produktionsstöd och RPH behövs vidare enligt 
SIL ytterligare expcrtismcdel om 200000 kr. för hehovsinventeringar. 

projektledning Ol:h arbetsgrupper samt 50000 kr. för expenser. 
4. För administralionen av MINV-vcrksamheten behövs en assisknl

tjänst ( + 129000 kr.). SIL beräkn:;.r 40000 kr. i ökade expenskostnader och 

10000 kr. för lokalkostnader på grund av utökad verksamhet. 

5. SIL redovisar behov av en fortsatt utökning av verksamheten vid 

samtliga RPH. Gemensamt för RPH n:dovisas behov av medel för en tjänst 

som projektledare för liiromedebprojekt avseende flerhandikappade ele

ver i särskolan samt expcrtismedel för projekt avseende läromedel för 

invandrare med handikapp ( + '.!66000 kr.). 
Enligt SIL behövs sammanlagt följande personalförstärkningar vid de 

fyra rikscentralcrna. niimligen två och en halv tjänster för producenter av 
bromedel inom olika omrtiden. fyrn och en halv assistenttjänster. en tjanst 
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som tryckare och en halv tjänst som vaktmastarc ( + 1262000 kr.). Vidare 

beräknar SIL ytterligare expertismedel (+277000 kr.). 

För information och framsWllning av läromedel. bl. a. på video och på 

punk!skrift, samt för expenser m. m. behövs ökade medel ( +898000 kr.). 

SIL beräknar medel för nya lokaler till RPH-HÖR samt för en utökning 

av lagerlokalerna för RPH-S.Ä.R ( + 740000 kr. I. 

6. Vidare begär SIL engångsanvisningar om 100000 kr. för fortsatt 

utbyggnad av information via vidcotcx samt 20000 kr. för inventarier till 

två nya tjänsterum. 

För RPH redovisar SIL behov av engångsanvisningar för teknisk utrust

ning och inventarier. bl.a. tryckeriutrustning till RPH-HÖR och 

RPH-SÄR. datorutrustning till RPH-SYN och RPH-SÄR (+2017000 kr.J. 

SIL beräknar medelsbehovet under forslagsanslagcn S!atens institut för 

läromedelsinformation och Rikscentralcrna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade till sammanlagt 29810000 kr. 

Statskontorets översyn av SIL och RPH 

Regeringen uppdrog genom beslut den 13 februari 1986 åt statskontoret att 

göra en översyn av organisationen av SIL och RPH. Statskontoret har den 

26 september 1986 redovisat sina förslag i rapporten <1986:26) SIL och 

RPH - förslag till ny organisation. 

Statskontoret föreslår bl. a. följande. 
- SIL och RPH bör fr.o. m. budgetåret 1987/88 sammanföras till en 

gemensam myndighet - statens institut för läromedel - och under 

styrelse och myndighetschef organiseras på fem enheter och ett centralt 

kansli. 

- Den administrativa funktionen vid den nya myndigheten bör förstärkas 

med en kvalificerad administrativ befattningshavare. Tjänsten föreslås 

finansieras genom indragning av en lägre handläggartjänst och en assi

stenttjänst vid SIL. 
- Den nya myndigheten bör se över dels sina administrativa rutiner. dels 

den interna organisationen och arbetsfördelningen inom myndighetens 

olika enheter. 
- Försöksverksamheten med en gemensam lager- och försäljningsorgani

sation bör permanentas och administrativt knytas till enheten i Örebro. 

Verksamheten vid lagret bör finansieras genom inkomster fran försälj

ning av myndighetens produkter. 

- Tryckerier bör i första hand bibehållas vid enheterna i Örebro och 

Umd1. medan myndigheten bör överväga om inte tryckeriresurserna vid 

enheterna i Solna och Göteborg kan avvecklas. 

- Medel till verksamheten vid den nya myndigheten bör anvisas över tre 

anslag i statsbudgeten: ett förvaltningsanslag, produktionsstödsanslaget 

samt ett reservationsanslag för utveckling och produktion av samt infor

mation om läromedel. Till sistnämnda anslag bör öve1föras ett visst 

belopp, förslagsvis I miU. kr., från produktionsstödsanslaget. 

- En allmän avgiftsbcläggning av rikscentralernas läromedel m. m. bör 

införas. Den avgiftsmodell som redovisas i rapporten har karaktären av 
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ett principförslag som bör utformas mera i detalj när beslut fattats i 

sakfrågan. Mot den bakgrunden bedömer statskontoret att det nya av
giftssystemet kan införas först fr. o. m. hudgetiiret I 988/89. 

- Statskontoret anser det ocksii nödvändigt att statsmakterna närmare 

preciserar de övergripande miilen för läromcdelsförsörjningen för handi
kappade. 

Utredningsarhetet har hcdrivits i nära kontakt med företrädare för 

SIL och RPH. 
Statskontoret har även yttrat sig över anslagsframställningen för budget

året 1987/88 för SIL och RPH. 

Personal 

SIL 
RPH 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
SIL 
RPH 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
SIL 
RPH 

Engångsanvisningar 
SIL 
RPH 

1 Avser SIL och RPH. 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

65.5 

(19.0l 
(46.5) 

20007000 
(6459000) 

ms4sooo, 
(14777000) 1 

2846000 
(994000) 

(1852000) 
835000 

(675000) 
(160000l 

23688000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+2 

-5312000 

(-2082000) 
+ 737000 

- 735000 

-5310000 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av organisa
tionen av statens institut för läromedelsinformation (SIL) och rikscentra
lerna för pedagogiska hjälpmedd för handikappade (RPH) med utgångs

punkten att SIL och RPH samordnas till en myndighet. Uppdraget har 

redovisats i statskontorets rapport ([986:26) SIL och RPH - förslag till ny 

organisation. 

Statskontoret konstaterar att utvecklingen under senare år för SIL: s del 

har inneburit en tyngdpunktsförskjutning från en mer renodlad informa

tionsfunktion och hevakning av den kommersiella läromedelsmarknaden 

till att komplettera det kommersiella utbudet genom att på olika sätt främja 

tillgången på läromedel inom bristområden. Inom RPH:s område har 

kraven på verksamheten förändrats, bl. a. till följd av en ökad integration 

av handikappade elever <främst synskadade) i den vanliga skolan och 

uppmärksammandet av flerhandikappades och vuxna handikappades be

hov. 
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Verksamheten ~lr enligt statskontoret splittrad på många olika projekt 
och andra aktiviteter - s~irskilt inom handikappområdet - och planering
en hygger i stor utstrilckning på en förväntad resursökning. Jag delar 
statskontorets uppfattning att ett sammanförande av SIL öch RPH till en 

mvndighet skapar bättre förutsättningar för en fortgäende omprövning av 
verksamheten och för en omfördelning av tillgängliga resurser. Jag föror
dar därför alt SIL och RPH fr. o. m. den I juli 1987 sammanförs till en 

gemensam myndighet under henämningen statens institut för läromedel 

(SIU. 

L:nder styrelse och myndighetschef bör SIL organiseras på fem enheter 

och ett centralt kansli. De fem enheterna bör utgöras av fyra handikappen
heter motsvarande de nuvarande rikscentralerna för pedagogiska hjälpme

del för handikappade och en enhet för minoritets- och invandrarundervis
ningen (MINV). Det centrala kansliet bör ansvara för granskning av och 

information om läromedel. för läromedelsutveckling och produktionsstöd 
samt för administration. Förslaget medför inte några förändringar för den 
till SIL knutna läromedelsnämnden. 

Enligt min mening bör den nya myndighetens styrelse i större utsträck

ning än som nu sker kunna svara för prioriteringsarbctet i samband med 

anslagsframställningarna. 
Statskontorct har också tagit upp frågan om en närmare precisering av 

de övergripande målen för läromedcl.1:fårsörj11ingen för handikappade. 

Som utgångspunkt för SIL: s prioriteringar av insatser inom de ekonomis

ka ramar som står till förfogande bör följande gälla. 

Målet för samhällets insatser på läromedelsområdet när det gäller elever 
med handikapp bör vara att brist på lämpliga läromedel inte skall fä utgöra 
ett hinder för att de skall kunna genomgå utbildning på likvärdiga villkor 
med andra elever. 

Elever med handikapp skall således ha samma tillgång på läromedel som 

sina icke handikappade kamrater. I vissa fall kan detta behöva medföra 
hegränsningar för samtliga elever i en klass genom att klassen inte fritt får 
välja läromedel utan valet begränsas till de läroböcker som finns anpassade 
för elever med handikapp. Under alla omständigheter skall ett fullgott 

alternativ finnas. 
Samhället skall inte gå in och stödja läromedelsproduktion på områden 

där det finns kommersiella förutsättningar för produktion. Det är enligt 
min mening rimligt att kräva att läromedclsförlagen tar det övergripande 
ansvan:t för all läromedclsproduktion inom ett sådant område. dvs. även 
för enskilda produkter som inte i sig är lönsamma. Samhällets insatser vad 
giiller läromedelsförsörjningen för de handikappade bör koncentreras till 

de omrf1den där de största bristerna finns och där kommer~iella förutsätt
ningar inte rimligen kan föreligga. 

Eftersom en skola oftast tidigt vet. om den får en elev med handikapp, 
måste krav kunna ställas på planering och framförhållning vid beställning 

av läromedel från handikappenheterna. 
I vissa fall kan handikappenheterna tvingas till prioriteringar vid nypro

duktion av Hiromcdel. I första hand bör därvid läromedel avsedda för det 
obligatoriska skolväsendet prioriteras. Därnäst bör i prioritetsordning 
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............ ~-omma l~ro_medcl avsedda.för _förskola~. ungdoms~tbil_dnin~ i ~vrigt samt 
'for yrkesmnktad vuxenutbildning och for vuxenutbildning 1 ovngt. 

För deltagare i sär~kilt anordnad arbetsmarknadsutbildning förutsätts 
arbetsmarknadsverket även i fortsättningen betala studielitteraturen fullt 

ut. 

Jag tillstyrker statskontorets förslag att den administratim funktionen 

förstärks med en kvalificerad administrativ befattningshavare. Denne bör 
även leda arbetet inom den centrala kanslifunktionen. Enligt min mening 

bör anslaget tillföras medel för denna tjänst. 
Jag avser även att senare föreslå regeringen att ge den nya myndigheten i 

uppdrag att se över dels sina administrativa rutiner. dels den interna 
organisationen och arbetsfördelningen inom myndighetens olika enheter. 

Jag tillstyrker att försöksverksamheten med en gemensam laga- och 
försiiljning.rnrgani.rntion (SIL-lagret) permanentas och att verksamheten 

administrativt knyts till enheten i Örebro. Budgettekniskt hör lagret vara 

en särskild enhet och verksamheten hör finansieras genom inkomster från 
försäljning av my·ndighetens produkter. 

Jag delar statskontorets uppfattning att myndigheten behöver vissa yt
terligare tryckeriresurser. Jag tillstyrker således att enheten i Örebro tillde
las vissa resurser för sin tryckeriverksamhet och beräknar medel för en 

tjänst som tryckare samt en engångsanvisning om 100000 kr. för komplet

tering av befintlig tryckeriutrustning. 
Däremot är jag för närvarande inte beredd att ta ställning till det förslag 

om ytterligare resurser för tryckeriutrustning vid enheten i Umeå som 

framförts i SIL: s anslagsframställning. Enligt min mening bör frågan ytter

ligare analyseras. I det sammanhanget hör SIL även överväga om inte 

tryckeriresurserna vid enheterna i Göteborg och Solna kan avvecklas och 
trycktjänster i stället köpas på marknaden. Det är också angeläget att SIL 
bedömer vad den för närvarande snabba tekniska utvecklingen på detta 
område på sikt kan medföra när det gäller att hitta enklare och billigare 

former för läromcdelsframställning.. 
Hittills har medel för SIL: s och RPH: s verksamhet anvisats under 

skilda anslag. Fr. o. m. budgetåret 1987/88 hör medel för den nya myndig
heten anvisas dels under ett förvaltningsanslag för en basorganisation som 
bör omfatta lönekostnader m. m. för fast anställd personal, lokalkostnader 
samt expenser. dels under ett reservationsanslag för utveckling och pro

duktion av samt information om läromedel för elever med handikapp samt 

inom minoritets- och invandrarundervisningen. Från sistnämnda anslag 

bör även finansieras kostnader for arvoden till externa läromedelsprodu

center och annan expertis samt köpta produktionstjänster. Härutöver bör 

medel. liksom hittills, anvisas under ett särskilt reservationsanslag för stöd 

för produktion av läromedel. Eftersom viss del av produktionsstödet nu 

går till produktion av läromedel vid MINV och RPH, förordar jag att ett 

belopp om I milj. kr. förs över frf111 produktionsstödsanslaget till det nya 

;rnslaget för läromedelsutveckling m. m. Inkomster från försäljning av läro

medel m. m. bör kunna tillgoJoföras förvaltningsanslagct för att bekosta 

vissa angelägna tjänster samt viss utrustning. Detta får dock endast ske. 
om beloppet är infört som en inkomstpost i riksstatcn under förvaltnings-
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anslaget. Inkomster i övrigt bör tillgodoföras anslaget för läromedelsut

veckling m. m., ~om bör fä hdastas ytterligare med ett belopp motsvaran

de inkomsterna. 

Statskontoret har iiven tagit upp frågan om kostnadsansvaret för lärome

del för handikappade elever och har iiven utarbetat en principmudell för 

<ll"g(fi.l"heläggnini:: av handikappenhcternas produkter. Jag delar statskon

torets uppfattning att en avgift i framtiden hör tas ut för handikappenheter

nas produkter. Avgiftsmudellcn hör bygga p~1 principen att staten genom 

anslag till SIL svarar för kostnaderna för utvecklingen av läromedel. 

medan avnämarna <friimst det kommunala sklilväscndet inkl. särskolan) 

svarar för huvuddelen av de kostnader som kan hänföras till mångfaldigan

de/tryckning, lagerhållning. distribution och försäljning av läromedel. För 

punktskrifts- och talhöcker före~lås en expeditionsavgift per beställd bok

titel. eftersom huvuddelen av kostnaderna här inte ligger på ut vecklingssi

dan utan i produktionen. Jag avser senare föreslå regeringen att uppdra åt 

SIL att efter samräd med riksrevisionsverkets enhet för taxor och avgifter 

och Svenska kommunförbundet närmare utforma avgiftssystemet och in

komma till regeringen med förslag härom. Det bör ankomma på regeringen 

att fastställa riktlinjer för avgiftssättningen. Det nya avgiftssystemet bör 

införas först fr. o. m. budgetåret 1988/89. 

De av mig redovisade förslagen medför så stora förändringar att anställ

nings- och arbetsvillkoren för personalen hör bli föremål för förhandlingar. 

I samband därmed hör även frågan om placering på chefslöneplanet av 

tjänsten som chef för SIL tas upp. 

Med hänsyn till omorganisationen hör ett I-årigt huvudalternativ omfat

tande I% fastställas för den nya myndigheten. Detta medför en minskning 

av nuvarande resurser med 238000 kr. 

Utöver de utökningar av resurserna som jag tidigare förordat föreslår jag 

en utökning av expensmedlen med 30000 kr. (4). För utökade lokaler vid 

enheten i Örehro beräknar jag 523000 kr. i ökade hyreskostnader och 

50000 kr. för ökade städkostnader 1.5). 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om sammanförande av SIL och 

RPH till en myndighet. 

2. godkänna vad jag har föronJat om principerna för avgiftsbe

läggning av handikappenheternas produkter, 

3. till Sw1c11.1 i11sti1111.fi'ir läromedel for hudget[iret I 987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 18378000 kr. 
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B 5. Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m. m. 

Nytt anslag 7 483000 kr. 

Kostnaderna för utveckling och produktion av samt information om 

liiromedel för elever med handikapp samt för minoritets- och invandrarun
dervisningen bör. i enlighet med vad som anförts under anslaget B 4. 
Statens institut för liiromcdel. bt:stridas under ett särskilt anslag. Från 

anslaget bör även finansieras kostnader för arvoden till externa lärome

delsproducenter och annan expertis samt köpta produktionstjänster för 

denna verksamhet. 
Jag förordar att de medel som för närvarande utgår från anslagen Statens 

institut för läromedelsinformation och Rikscentralerna för pedagogiska 

hjälpmedel för handikappade för dessa ändamål rr. 0. m. budgetaret 

1987/88 anvisas under ett särskilt anslag. Jag beräknar dessa medel efter 

prisomräkning till 6383000 kr. Därutöver bör. i enlighet med statskonto
rets förslag, I milj. kr. föras över till detta anslag från anslaget B 6. Stöd för 

produktion av läromedel. 
Vidare beräknar jag 100000 kr. för ökad framställning av punktskrifts

material. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Un·ccklingsinsatser pä liiromcdclsområdet m. m. för bud

getåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 7483000 kr. 

B 6. Stöd för produktion av läromedel 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

5137242 
6447000 
6 127 000 

Reservation 52484 

Ur anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen där det är 
brist på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome
del som är avsedda att användas vid hemspråksträning i förskolan eller 
inom undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen !SÖJ. Be
stämmelser om verksamheten finns i förordningen (1974:439) om statsbi
drag till produktion av vissa läromedel (omtryckt 1985:300). 

Statens institut för läromcdelsinformation 

Statens institut för läromedelsinformation <SIL) föreslår i sin anslagsfram

ställning bl. a. följande: 
I. Prisomräkning 300000 kr. Engångsanvi~ning på 450000 kr. avgår. 

2. SIL begär en höjning av anslaget med 630000 kr. pf1 grund av det 

stora behovet av stöd inom bri~tomr[iden. 

3. Huvudmannaskapet för arbetsmarknadsutbildningen har den I janua

ri 1986 förts över frim SÖ till den nya A M LI-styrelsen. Vidare har ansvaret 
för tolkordlistor förts över från SÖ till tolk- och översällningsinstitutet. 

Fiiriindring;m1a har medfört att SIL enligt gällande bestämmelser inte 
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längre kan lämna produktionsstöd inom dessa omrt1den. Enligt SIL har 

behovet av produktionsstöd inte minskat genom förändringarna. 

Vidare anser SIL det angeHiget att stödja produktion av material som 

vänder sig till hemspråkslärare under vidareutbildning och fortbildning. 

SIL hemställer d;irför om en utvidgning av verksamhetsområdet till att 

även gälla stöd till läromedel för arbetsmarknadsutbildning och till tolkord

listor samt till metodmaterial för lärare. 

4. SIL kan efter regeringens bemyndigande lämna förhandsbesked om 

produktionsstöd i form av garantibelopp inom vissa fastställda ekonomiska 

planeringsramar, vilka årligen revideras. Regeringen har fastställt plane

ringsramar för perioden 1987/88 till 1989/90. SIL föreslår att planeringsra

marna för perioden 1988/89 till 1991/92 skall vara följande <milj. kr.J. 

1988/89 

Hl 

1989/90 

~.o 

l'J90/91 

:!,O 

1991i92 

I..' 

SIL beräknar medelsbehovet under reservationsanslagct Stöd för pro

duktion av läromedel till 6927000 kr. 

Föredragandens öven·äganden 

Jag räknar med ett lägre belopp för prisomräkning än vad statens institut 

för läromedelsinformation <SIL) har gjort (I). 

Anslaget används i första hand för att stödja produktion av läromedel för 

elever med handikapp och läromedel för invandrar- och minoritctsunder

visningen. Kostnaderna för framstiillning av läromedel inom dessa båda av 

statsmakterna högt prioriterade områden är stora. 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen gjort en översyn avseende 

organisation och ansvarsfördelning m. m. vad gäller produktion av lexikon 

för invandrarundervisningen (Lexin). Statskontoret har beräknat kostna

den för produktion av tio stora lexikon och tolv minilexikon till ca 16.5 
milj. kr. Med en tioårig produktionstid blir belastningen ca 1.6 milj. kr. per 

år om staten bär det fulla produktionsansvaret. Statskontoret föreslår att 

staten i första hand sluter avtal med ett förlag med uppgift att svara för den 

totala lexikonproduktionen inom Lexin. Om ett förlag åtar sig produk

tionsansvaret fullt ut bedöms utgifterna för staten kunna minska hetydligt. 

Jag avser senare föreslå regeringen att uppdra åt SIL att föra förhandlingar 

om ett sådant avtal. Det hör ankomma på regeringen att för statens räkning 

godkänna avtalet. Om ett avtal med ett förlag inte skulle kunna slutas får 

SIL det fulla produktionsansvarct. I sådan! fall ffir en prioritering göras a\' 

behovet av lexikon i de olika språkgrupperna inom ramen för de medel 

som SIL förfogar över. 

Jag heräknar 500000 kr. som en generell höjning av anslaget dels för 

lexinprnduktionen. dels för läromedels produktionen inom prioriterade om

rttden. 

Jag har tidigare under anslaget B 4. Siat ens institut för liiromedel redovi

sat statskontorets förslag till ny organisation för SIL och rikseentralerna 
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för pedagogiska hjiilpmcdel för handikappade CRPHl. Jag delar statskonto- Prop. 1986/87: I 00 
rets uppfattning att I milj. kr. bör föras över från detta anslag till det nya Bil. 10 
anslaget B 5. Utvecklingsinsatser på läromedclsområdet m. m. för den 

verksamhet vid RPH som för närvarande bedrivs av produktionsstödsme-

del. 
Enligt min mening bör det även i fortsättningen vara möjligt för SIL i 

mån av tillgång på medel att stödja produktion av läromedel för arbets
markmtdsutbildningen samt tolkordlistor. (3 ). 

Jag har under avsnittet Vissa gemensamma frågor (avsnitt 3.3) redovisat 

att jag avser återkomma till regeringen med förslag till proposition om 

datautbildningen i skolan m. m. at1 behandlas under 1987/88 års riksmöte. 

De medel som hittills utgått för utveckling och produktion av läromedel på 

dataområdet. i första hand för cle,·er med handikapp, bör därför få dispo

neras även under nästa budgetår. 

För att kunna ge förhandsbesk1:d om produktionsstöd föreslår jag för 

budgetåren 1988/89- 1991/92 följande planeringsramar (milj. kr.)( 4 ). 

1988i89 

3.0 

1989/90 

2.0 

19110/91 

2.0 

1991192 

1.5 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produk

tion av läromedel får lämnas i enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att för statens räkning godkänna avtal 

med förlag om produktion av lexikon, 

3. till Stt'id för produktion av läromedel för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 6127000 kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom 
skolväsendet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

22431535 

25974000 

29572000 

Reservation 3 513464 

Från anslaget hekos1<1s forskning och centralt utvecklingsarbete inom 

ungdomsskola och vuxenutbildning samt informationsåtgärder i samband 

därmed. Skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för planering. samordning. ut

värdering och spridning a\' information om verksamheten. 

Vidare bekostas från anslaget den centrala utvärderingen av pågående 

försöksverksamhet inom gymnasieskolan. 

Skoliiwrstyrelscn 

I. Pris- och löneomräkning 908000 kr. 

2. I enlighet med vad som närmare redovisats under anslaget 8 3. 

Länsskolnämndernas utvecklingsstöd föreslår SÖ att till anslagsposten 2. 

Centralt utvecklingsarbete förs 4 milj. kr. för att användas för kurs- och 

läroplansarbete inom särskilt gymnasieskolans och vuxenutbildningens 

yrkesutbildningar. 

3. En ökning av anslaget med 57r· under budgetåren 1987/88 - 1989/90 

enligt regeringens kompletterande budgetanvisningar skulle i första hand 

användas för förstiirkta insatser inom det område som kan rubriceras 

kunskapsinnehåll i skolans undervisning. Insatserna skulle avse dels frågor 

om innehåll, dvs. hur skolkunskaper viixt fram. utvecklats och hur de fått 

sina nedslag bl. a. i läromedel. dels frågor om hur detta innehåll skall 

förmedlas till och bibringas eleverna. En ökning skulle också ge vidgade 

möjligheter att studera kunskapsutnyttjande och kunskapseffekter i arbets

liv och samhälle. Ett annat delvis umkrförsörjt område inom forsknings

programmet är komparativa studier av svensk skola och vuxenutbildning i 

ett internationellt perspektiv. En resursförstiirkning till forskningsprn

grammet skulle därför ocksfi kunna innebära en ökad internationalisering 

och ett ökat utbyte med andra länder av forskning om skola och vuxenut

hildning. 

Anslaget har under budgetåren 1977/78 - 1984/85 inte prisomräknats, 

vilket har innehurit en avseviird urholkning av resurserna för forskning på 

skolans och vuxenutbildningens område. SÖ avstl1r från att redovisa effek

terna av en minskning om 5% under samma tidsperiod, eftersom denna 

urholkning är betydligt större än en sitdan min~kning. 

4. SÖ beräknar medclsbehovet under reservationsanslaget Forskning 

och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet till 30882000 kr. 
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Föredragandens övt!rväganden 

Efter avdrag av engängsanvisning om 300000 kr. beräknar jag pris- och 
löneomräkningen till 898000 kr. 

Jag finner det. i likhet med SÖ, nödviindigt att resurser avsätts för 

centralt läroplansarbete beträffande yrkesinriktad utbildning. Jag har där

för beräknat 3 milj. kr. under förevarande anslag för detta arbete. Jag kan 

dock, som jag tidigare nämnt. in\1: biträda SÖ: s finansieringsförslag utan 

har balanserat denna medelsökning genom omfördelning på andra områ

den. 
Såsom chefen för utbildningsdepartementet senare kommer att anmäla 

är avsikten att en forskningspolitisk proposition skall framläggas för riks

dagen under vintern 1987 (3). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen foresliir riksdagen 

att till Forskning och Cl'lllralt un·eckling.rnrhete inom skoh·iisen

det för hudgettm:t 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 

29 572 000 kr. 

B 8. Fortbildning m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

13608138 

19489000 

23797000 

Reservation 281861 

Frän anslaget bestrids kostnad1:r för skolledarutbildningen och för så

dana övriga utbildningsinsatser där skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för 

genomförandet. SÖ ansvarar därvid för att vissa angelägna utbildningar 
kommer till stånd. vilka inte kan anordnas inom högskolan. SÖ ansvarar 

således för att vissa kurser och andra utbildningsinsatser anordnas för 

lärare i yrkesämnen och för personal vid specialskolan och sameskolan. 

Under innevarande år har SÖ också medel för fortbildning av vissa fysik
lärare i ämnet elektronik. Inom anslaget disponerar SÖ även medel. som i 

styrande och stimulerande syfte fördelas vidare till kommunerna för att 

bestrida sådana kostnader för viss utbildning, som kommunerna själva 

ansvarar för. Under innevarande ftr fördelas således medel till fortbildning 

för lokalt utvecklingsarhete i kommunal vuxenutbildning (komvux) och 

grundutbildning för vuxna (grundvux) samt till lokala fortbildningsinsatser 

i anslutning till reformarbetet i gymnasieskolan. Vidare bekostas från 

anslaget bidrag till liirarorganisationer m. fl. för fortbildnings verksamhet 

och bidrag till skolpersonal för deltagande i internationella kurser och 

konferenser. Inom anslaget dispc•nerar SÖ också vissa medel för planc.:

ring, uppföljning och information. 

Enligt 8 ~ förordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga 

skoladministrationen (8 *ändrad 1983:275) skall SÖ kartlägga behovet av 

personalutbildning inom skolviiscndet. Kartläggningen skall tillsammans 
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med SÖ:s förslag till prioriteringar årligen presenteras for regeringen som Prop.1986/87: 100 
ett underlag för dess och riksdagens ställningstaganden när det gäller Bil. I 0 

resurser till högskolan, SÖ och kommunerna samt de övergripande rikt-

linjer som skall giilla for verksamheten. 

Skolöverstyrelsen 

I avvaktan p~1 resultatet av den inom utbildningsdepartemcntet påg~lende 

översynen av fortbildningssystemct föreslår SÖ för hudgetåret 1987/88 inte 

ni1gon föriindring av principiell art när do:t giillcr organisation. ansvarsför

delning eller prioriteringar. SÖ: s förslag under detta anslag innebär i 

huvudsak följande. 

I. Pris- och löneomräkning 715000 kr. 

2. Regeringen har i prop. 1985/86: 173 om clt samlat program för skolle

darutbildning föreslagit att en ny ordning för skolledarutbildning skall gälla 

fr. o. m. budgetåret 1987/88. I enlighet med vad som föreslagits i proposi

tionen beräknar SÖ för budgetåret 1987/88 10 milj. kr. för elen nya verk

samheten. vilket innebär en ökning med 565000 kr (exkl. prisomräkning) i 

förhållande till vad som anvisas till skolleclarutbildning innevarande bud

getär. 

3. Fr. o. m. budgetåret 1986/87 disponerar SÖ särskilda medel för lokalt 

anordnad fortbildning i anslutning till reformarbetet i gymnasieskolan. SÖ 
räknar med oförändrat medelsbehov för budgeti'iret 1987/88. 

4. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 disponerar SÖ särskilda medel för fort
bildning för lokalt utvecklingsarbete i komvux och grundvux. Insatserna 

utgör ett led i genomförandet av L vux 82. SÖ föresl{1r ingen höjning av 

anslaget för budgetäret 1987/88. Däremot föreslås förliingning av medels

tilldelningen t.o.m. hudgetftret 1989/90. 

5. Fr. o. m. budgetåret 1986/87 disponerar SÖ särskilda medel för vida

reutbildning i ämnet elektronik för liirare i fysik i gymnasieskolan. SÖ 

före~lår ingen höjning av anslaget for budgetfaet 1987/88. Däremot anmäler 

SÖ redan nu behov av förliingning av medelstilldelningen för denna vidare

utbildning ytterligare ett antal år utöver den uppgjorda treårsplanen. 

h. För att tillförsäkra gymnasieskolan nödvändig kompetens för under

visning i tekniska iimnen och yrkesiimnen anser SÖ att lärare som undervi

sar i dessa ämnen måste ges vidgade möjligheter till fortbildning. För att 

möjliggöra detta föreslår SÖ att medel tillförs detta anslag budgetftret 

1987/88 !+l milj. kr.l. 

7. Fortbildning för grundskolans liirare för att ge kompetens motsvaran

de grundskolliirarlinjen behöver, enligt SÖ: s bedömning, starta redan un

der budgetitrct 1987/88. För att planera och genomföra denna fortbildning, 

samt för särskilda informationsinsatser m. m. i anslutning hiirtill, föreslår 

SÖ att särskilda medel tillförs detta anslag buclgetäret 1987 /88 ( + 2 milj. 

kr.). 

FöredraJ!andens tinnäganden 

I föreg~lende års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 bil. 10 p. H 8) 

anmälde jag att det inom utbildningsdepartementet pilg~ir en samlad över- 79 



syn av systemet för skolväsendets personalfortbildning. Syftet med över- Prop. I 986/87: 100 

synen iir all belysa i vilken utsträc:kning fortbildningsorganisationen är ett Bil. 10 

effektivt instrument för skolväsendets utveckling samt att pröva förutsätt-

ningarna för an personalforthildningen i än högre grad skall kunna styra 

och stimulera skolans utveckling. Översynsarbetet har nyligen slutförts. 

Jag räknar med att det skall bli möjligt att redovisa resultatet av översynen 

liksom förslag till stiillningstaganden i nästa års budgetproposition. I av-

vaktan härpå bör, i enlighet med SÖ: s förslag. inriktningen av fortbildning-

en och vidareutbildningen av skolväsendets personal i huvudsak vara 

densamma som under innevarande år. 
Regeringen har uppdragit åt SÖ och universitets- och högskoleämbetet 

(UH.Ä.) att inkomma med en analys av fortbildningsbehoven inom den 

befintliga lärarkåren i grundskolan till följd av beslutet om en ny lärarut

bildning för grundskolan !prop. 1984/85: 122. UbU 31, rskr. 366). De båda 

myndigheternas analys beräknas föreligga under våren 1987. Jag riiknar 

med att därefter iiterkomma till rr~geringen med ett förslag att föreHiggas 

riksdagen om en samlad plan for lärarfortbildning i anslutning till den nya 

grundskolliirarutbildningen. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att 
tillstyrka några nya fortbildnings- och informationsinsatser för Ulrare i 

grundskolan. Frågan om inriktningen av sådana insatser bör, enligt min 

mening. övervägas i anslutning till ställningstaganden till de totala fortbild

ningsbehoven. Jag är således inte beredd att följa SÖ: s förslag att en 

försöksomgång av fortbildning för grundskolans lärare skall genomföras 

redan läsftret 1987188 och inte h1!ller förslaget att särskilda medel skall 

avsättas för informationsinsatser. materialframtagning m. m. i anslutning 

till en sådan på försök hedriven fortbildning. 

Utbildningarna på den nya grundskollärarlinjen kommer att starta hös

ten 1988. För att tillförsäkra de blivande lärarkandidaterna adekvat praktik 
redan under studiernas inledande skede är det frän lärarutbildningens 
synpunkt, enligt min mening, nödvändigt att en utbildning av lärare som 

skall medverka i de olika utbildningarnas praktikdelar kan starta redan 

under budgctäret 1987 /88. Utbildningen bör omfatta en vecka. Under detta 
anslag har jag beräknat 2 milj. kr. för vikariekostnader, resekostmider samt 

traktamenten för ca 400 sådana liirare. Jag har samd1tt med chefen för 
utbildningsdepartementet. som vid sin anmalan av anslaget D 11. Utbild

ning för undervisningsyrken återkommer i denna frfiga. Medel för utbild

ningskostnader har beräknats under sistnämnda anslag. 

Efter förslag i propositionen om ett samlat program för skolledarutbild

ning har riksdagen nyligen beslut<it att en ny ordning för skolledarutbild

ning skall giilla fr.o.m. budge1:1ret 1987/88 (prop. 1985/86: 173. UbU 

1986/87: I. r~kr. 24). Skolledarutbildningen kommer att omfatta fyra steg: 

rekryteringsutbildning, intrnduktionsutbildning, fördjupningsutbildning 

och kontinuerlig fortbildning. 

Under detta anslag bör ber~iknas merparten av de statliga kostnaderna 

för genomförandet av skolledarutbildningen. Hiir ingår medel för bl. a. den 

regionala organisationen. handledare för fördjupningsutbildningen samt 

produktion av utbildningsmaterial. För budgetåret 1987/88 beräknar jag 10 

milj. kr. för dessa ilndamål. 80 



Undervisningen i tekniska iimm:n och yrkesiimnen i gymnasieskolan Prop. 1986/87: 100 
mi1stc anpassas till den snabba tekniska utvecklingen. för att tillförsäkra Bil. !O 
skolan kompetens för undervisning i dessa ämnen menar jag att det iir 

nödvändigt att herörda liirare ges vidgade möjligheter till fortbildning. För 

budget[iret 1987!88 beriiknar jag I milj. kr. för delta ändamiil. 

SÖ har föreslagit att medel för fortbildning för lokalt utvecklingsarhete i 

komvux och grundvux. skall utgå iivcn efter budgetfaret 1987/88. Jag föror

dar en förliingning med högst ett iir, dvs. längst t. o. m. budgetiiret 1988/89. 

J övrigt riiknarjag inte med andra föriindringar under anslaget än sådana 

av automatisk natur. 

lkmställan 

Jag hemstiiller att regeringen föresli1r riksdagen att 

till Forthild11i11g 111. 111. för budget<\ret 191\7/88 anvisa ett reserva

tion samlag av 23 797000 kr. 

B 9. Nationell utvärdering och prov 

1987/88 Nytt anslag 14655000 

Skoliivcrstyrclscn 

l\.ledel för rnivverks;1mhet anvisas för närvarande under anslaget B I. 

Skoliiverstyrelsen. Skolöverstyrelsen ( SÖl föresliir nu att medel för prov

\'erksamhet och för ett nationellt program för utvardering av kunskaper 

rn:h färdigheter anvi~a~ under el\ ny\\ gemensamt re~crv~itil'nsanslag. 

I. SÖ l'iiresliir att medlen for prnvverksamhet 1>m 8647000 kr. överförs 

fr[in anslaget l3 I. Sk11lii\'crstyrelsen till de\\a anslag. SÖ beräknar 372000 

kr. I rrisomriikning. 

2. SÖ fliresliir att ytterligare .'l.00000 kr. anvisas för en fortsatt utveck

ling av rrov for yrkesinriktade utbildningar. 

J. För frarnst!illning och utveckling av prov för kcm1munal vuxenutbild

ning !komvuxJ föreslitr SÖ att J milj. kr. anvisas. l\1ed anledning av ett 

rcgeringsuppdrag har SÖ redovisat förutsättningarna för sfalana prov. 

4. SÖ fiiresliir att det nationella programmet fiir utv~irdering av kunska

per och färdigheter tillförs 7 ,8 milj. kr. for utvecklingsarbete. Fullt utbyggt 

>kall programmet omfatta grundskolan. gymnasieskolan .:Kli delar av kom

vux. Det kommer att inledas med grundskolan och aher arbete med 

u!v;[rdering ~tv kunskaper och fardigheter inom den sprakliga. maternati-;

ka. natur- och samhlillsorienterande samt praktisk-estl'tiska sektorn. 

Föredragandens Ö\cnäganden 

I enlighet med vad jag anfbrl under anslaget B I. Skolöverstyrelsen hör 

medel fiir nationell ut v:irdcring och prov föra<. upr rtt ett siirskilt anslag. 

Medlen för den nuvarande prnvvcrksamhctcn. efter prisomrltkning m. m. 

h JW.:.1dt1i;1·11 /981ii87. I .10111/ .• Yr /0(). liilagt1 111 
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8855000 kr.. bör föras över från anslaget B \. Skolöverstyrelsen till detta Prop. 1986/87: 100 

anslag. Bil. I 0 
Skolöverstyrelsen (SÖJ har anmiilt behov av utveckling av prov för 

yrkesinriktade utbildningar. Sådana prov är angcH!gna. eftersom de prov 
som nu finns mycket bristfälligt tiicker de olika linjerna i gymnasieskolan. 
De är ofta ocksii gamla och därmed dåligt anpassade till aktuella kurspla

ner. Jag föreslar en uppräkning av medlen för utveckling av prov för 

yrkesinriktade utbildningar med 300000 kr. 
På uppdrag av regeringen har SÖ redovisat förutsättningar för att uppnå 

jämförbarhet mellan hetyg i kom\'UX och betyg i gymnasieskolan. Frågan 

har berörts av tillträdesutredningen i dess hetänkande (SOU 198.5: 57) 
Tilltriide till högskolan. SÖ piibörjade en försöksverksamhet med prov 

inom komvux budgetåret 1985/86. Med stöd av erfarenheterna från denna 
har SÖ funnit att gymnasieskolan och komvux är möjliga att jämföra i 
bctygshänseende. samt att betygsekvivalerande prov kan konstrueras. Jag 
anser det viktigt att arbetet med utveckling och framställning av prov för 

komvux fortsätter och beräknar 2 milj. kr. för detta iindam[1l. 

Som jag tidigare redovisat i 1985 och 1986 års budgetpropositioner 

1prop. 1984/85: 100 bil. 10 s. 12-13 och prop. 1985/86: 100 bil. JO s. 49) 
finner jag SÖ: s förslag till ett nationellt utvärderingsprogram intressant. 

SÖ har nu ytterligare preciserat vad ett sådant program skulle kunna 

innehålla. 
Utgångspunkten för ett nationellt program för utvärdering mäste enligt 

min mening vara att det utformas så att det kan utgöra ett sakligt underlag 
för en diskussion p<i såväl lokal som central nivå om hur skolväsendet 

lyckas med sin uppgift i olika avseenden. Det skall härigenom kunna ligga 
till grund för beslut om förändringar av skolväsendet. Av detta följer att 

programmet måste kunna belysa olika aspekter av verksamheten. både 
sådana som tar sikte på yttre omständigheter som pf1verkar skolan. t. ex. 
sociala och ekonomiska faktorer och sådana som avser den inre verksam
heten samt elevernas kunskapsinhämtande och färdighetsutveckling. Be
dömningen av eleverna maste avse såviil kunskaper och färdigheter i olika 
ämnen och ämnesgrupper som hur skolan lyckas med sin pcrsonlighetsut

vccklande och fostrande uppgift. 
Jag vill därmed understryka all ett nationellt program för utvärdering 

inte fä.r bli endast ett provprogram. Det iir angeliiget att ett sådant program 

ger en total bild av skolväsendets verksamhet. Det iir annars en risk att det 

Hitt mätbara får en för stor betydelse i en total utvärdering. medan andra 

viktiga men inte lika lätt mätbara faktorer förbises. Lika viktiga som 

provresultat är därför erfarenheter från den personal som arbetar i skolan. 

frän elever och föriildrar och från andra som fortlöpande har en insyn i och 

kontakt med skolväsendet. Den kunskap som man får genom denna typ av 

information måste ingå som en naturlig del i ett nationellt ut värderingspro

gram. Detta informationsinhärntandc måste också det ske i systematisk 
form. P;I så sätt kan det bli möjligt att fa underlag som kan tjäna dels till att 

förklara det material som kommit fram genom olika mätningar. dels .,;om 

cl\ komplt:ment för sådana delar av verksamheten diir material baserat på 

mätningar inte går att få. 82 



Det ", . , · " a\' den statliga skoladministrationen~, siirskilt länsskol-

~rndernas, viktiga..,, 1ppgifter all medverka i ett nationellt utvärdc-

ringsprogram i detta avseende. Länsskolnämnderna hör ha en sä nära 

kontakt med skolor_ skolledare och lärare, all de i viktiga avseenden kan 

bedöma hur skolan lyckas i förhallande till uppsatta m~il. 

En samlad rcdovi..,ning av resultaten av utvärderingsprogrammet bör av 

SÖ liimnas till regeringen vart tredje [ir. 

En effekt av utvärderingar och prov är den styrning av undervisningen 

d~· kan innebära. 1 viss mån kan denna styrning vara avsedd och önskvärd 

sft till vida att den kan medföra en viss normering för verksamheten. Det är 

dock i el! upphyggnadssl;.ede sdirt att bedöma om styrningen blir enbart 

positiv. Det kan ocksii finnas en risk att cl! provprogram kan uppfattas 

inskri!nka den frihet som lärare kan och bör ha när det giiller stoffurval m:h 

mchidik. Av det skälet vill jag i ett initial skede förorda en viss återhiillsam

het vad gäller programmeh storlek jämfört med SÖ:.., förslag. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört är del angcliigel att SÖ ytterligare 

utvecklar innehållet i och formerna för ett nationellt utviirdcringsprogram. 

SÖ bör dtirvid siirskilt hclysa de delar av programmet som inte utgör> av 

prov samt hur programmets olika delar förhäller sig till varandra och hur 

de kan samspela för att ge en helhetsbild av skolans verksamhet. Jag avser 

att föreslå regeringen att lämna ett uppdrag till SÖ med den innebörd jag nu 

har redovisat. 

I avvaktan pil resultatet av detta arhcte är det angeläget att SÖ kan 

fortsälla arbetet med utveckling av instrument för utviirdering av skolan i 

huvudsak med den inriktning som SÖ föreslagit. Jag beräknar 3,5 milj. kr. 

hiirför. 

Jag har samråll med chefen för utbildningsdepartementet i de delar 

förslagen berör hans ansvarsomrl1de. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{ir riksdagen att 

till Natio11el/ 111n'irdcri11g och pn11· för budgetåret 1987/88 anvisa 

cl! reservationsanslag av 14655000 kr. 

B JO_ Kopiering av littcr~ira och konstnärliga verk inom 
utbildningsväsendet 

1985/86 Utgift 8.'i89599 

1986/87 Anslag 9355000 

1987/88 Förslag 9750000 

Mellan staten och vissa upphovsriittsliga organisationer har avtal trMfats 

dels den 11 februari 1985 om kopiering i skolorna. dels den 11 april 1985 om 

kopiering inom hiigskoleomrf1det (se prop. 1984/85: 196, UhU 37, rskr. 

374). Avtalen giitler fr.o.m. den I juli 1985 t.o.m. den 30 juni 1988. 

Avtalen ornfallar utbildning som staten, kommun eller landstingskommun 

iir eller under avtalsperioden blir huvudman för och som stiir eller under 
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avtalsperioden sliills under tillsyn av skolöverstyrelsen, universitets- och 

högskoleämbetet eller styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitct. Avtalen 

ger lärare vid skolor och högskolor rätt att i viss utsträckning kopiera 

svenska och utländska litterära eller konstnärliga verk samt fotografier. 

Ersättning betalas av staten med ett visst belopp per kopiesida. Ersättning

en betalas till föreningen BONUS !Bild. Ord. Not - Upphovsrättslig 

Samorganisation l. 

För arbetsmarknadsutbildning som en regional AMU-myndighet anord

nar pii uppdrag av arbetsmarknadsverket skall i frf1ga om kopiering tilläm

pas ett den 2 maj 1986 trföfat avtal med tillägg till avtalet den 21 februari 

1985 om kopiering i skolorna. 

Skolöverstyrelsen 

Enligt avtalen skall statistiska undersökningar avseende omfattningen av 

kopieringen göras under redovisningsfiret 1985/86 för skolområdet och 

under kalendedret 1986 för högskoleområdet. Dessa undersökningar kom

mer att utgöra underlag för beräkning av den slutliga ersiittningen för de tre 

avtalsåren 1985/86. 1986/87 och 1987/88. 

I avvaktan p[1 resultaten av niimnda undersökningar beräknar skolöver

styrelsen (SÖ) ersättningen för skolområdet till 4800000 kr. samt ersätt

ningen för hiigskoleområdet till 4920000 kr. Därtill kommer arvoden för 

ledamöter i styrelsen för BONUS. 

SÖ hemställer att till Kopiering av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsvtisendet for budgetåret 1987/88 anvisas ett förslagsanslag av 

9750000 kr. 

Fiin·dragandcns övervtiganden 

I avvaktan pii resultaten av de redovisningar som skall läggas till grund för 

heriikningen av ersiittningen för kopieringen bör anslaget för budgetåret 

1987/88 tas upp med 9750000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

till Kopiaing 11\" lillaiiru och konstnärliga 1·cr/.;. inom utbildninr:s-

1·iise11dd för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

9750000 kr. 

B 1 I. Särskilda insatser inom skolområdet 

1987/88 Nytt anslag 192700000 

Fiiredragandens tiver\'äganden 

Som jag har redovisat i avsnittet Vissa gemensamma fragor (avsnitt 3.4l 

blir till ett nytt anslag föras det nuvarande ano;laget Regionala åtgärder för 

elever med handikapp, delar av nuvarande anslagen Silrskilda åtgärder i 
grundskolan och S:irskilda åtgärder i gymnasieskolan samt de resurser för 

särskild undervisning som för n~irvarande utgår under anslaget Bidrag till 
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dri!kn av grundskolor m. m. Jag har heriiknat det nya anslaget till 192.,7 
milj. kr. Anslagen Regionala åtgärder för elever med handikapp, Siirskilda 

åtgärder i grundskolan och Siirskilda åtgärder i gymnasieskolan upphör 

därmed. 
Utgångspunkten för mitt förslag i detta avseende är som jag har redovi

sat, behovet av att begränsa utgifterna på statsbudgeten. Genom att föra 

över hara 75 milj. kr. från det nuvarande anslagt::I Särskilda åtgärder i 

grundskolan uppstår en besparing som jag beräknar till 149 milj. kr. Över

föringen från det nuvarande anslaget Särskilda åtgärder i gymnasieskolan 

har beräknats till 4.4 milj. kr. Besparingen på sistnämnda anslag har därvid 

beriiknats till 20 milj. kr. 

Mitt förslag till omläggning av anslag och borttagande av de nuvarande 

s. k. SÅS-anslagen är baserat på förslag skolöverstyrelsen (SÖI lade fram i 
den översyn av grundskolans statsbidragssystcm som pre~enterades är 

1984 <DsU 1984: 16). SÖ föreslog att merparten av det davarande 

SÅS-anslaget skulle föras till förstärkningsresurserna i grundskolan och 

gymnasieskolan medan resterande del av anslaget skulle användas till 

insatser för handikappade elever. Jag följer således i princip SÖ: s förslag 

med den skillnaden att någon överföring till förstärkningsresursen i grund

skolan resp. gymnasieskolan inte görs. vilket leder till en besparing på 

sammanlagt 169 milj. kr. 

Enligt min mening är det naturligt att anslaget till regionala åtgärder för 

elever med handikapp förs samman med detta anslag, så att de särskilda 

resurserna till handikappade elever utgår från ett enda anslag. Även om de 

resurser som härigenom kan utgå till insatser för handikappade elever 

m. m. blir betydande. så vill jag starkt betona att det är fråga om resurser 

som utgår utöver vad som kan avsättas för dessa elever inom ramen för 

skolans ordinarie resurser. Avsikten är således att kostnaderna för handi

kappade elevers skolgång endast till en begränsad del skall bekostas från 

detta anslag. 
Jag fört:slår vidare. som jag tidigare redovisat, att bidraget till särskild 

undervisning i grundskolan skall föras till detta anslag. Detta bidrag utgår i 

dag enligt förhållandevis detaljerade regler till undervisning av elever som 

vistas på sjukhus eller som i övrigt på grund av handikapp eller sjukdom 

inte kan delta i vanligt skolarbete. Statsbidrag utgår även till kostnader för 

särskild undervisning av zigenarbarn. De regler som för närvarande gäller 

för bidraget för siirskild undervisning innebär att fem veckotimmar utgår 

för elev som undervisas enskilt och ätta veckotimmar för två elever som 

fftr undervisning i grupp och därutöver tre veckotimmar för vai:ie ytterliga

re elev i gruppen. dock högst 26 veckotimmar för en grupp (28 ~ förord

ningen ( 1978:3451 om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan. 

m. m. ). För särskild undervisning vid bl. a. sjukhus gäller liknande detalje

rade föreskrifter. Dessa regler har enligt min mening i vissa fall varit dåligt 

anpassade till hur verksamheten med t. ex. undervisning av elever pf1 

sjukhus faktiskt har bedrivits, och har härigenom kunnat verka hindrande 

på möjligheterna att finna nya och bättre former för verksamheten. Genom 

att överföra bidraget för särskild undervisning i grundskolan till detta 

anslag och avskaffa nuvarande detaljerade bestämmelser kan länsskol-
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nämnderna friare tilldela resurser till särskild undervisning efter en bedöm
ning av resursbehovet i det enskilda fallet. Jag har beräknat överföringen 
frän anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. till 96.6 milj. kr. 

Det bör ankomma på regeringen att besluta om de närmare villkoren for 
fördelning och användning av medel ur anslaget. För riksdagen bör dock 
rcdovis<is vissa utgångspunkter ~om bör gälla. 

SÖ bör fon.Jcl<i de medel som anvisas under anslaget mellan länsskol

nämnderna i huvudsak med utgångspunkt i elevantalet i grund- och gymna
sieskolan i resp. län. SÖ bör dock vid fördelningen även kunna beakta 
s[1dana behov som anmiilts av planeringsbercdningarna. Det är vidare 

rimligt att SÖ atminstone vid fördelningen inför budgetåret 1987/88 tar 
hänsyn till hur resurserna för särskilda ätgärder pä skolområdet vad avser 

regionala insatser samt särskild undervisning tidigare har utgått. 
Uinsskolnämnderna fördelar medlen till dels kommuner som tar på sig 

regionala undervisningsinsatser. dels kommuner som har behov av extra 

resurser för elever med handikapp eller elever med särskild undervisning. 
Med regionala insatser avser jag samordnade uthildningsinsatser för 

elever med handikapp eller andra särskilda behov. t. ex. av särskild under

visning på sjukhus. i en region eller ett län eller i en del av ett län. Sådana 
utbildningsinsatser bör planeras i samråd mellan berörda kommuner. läns
skolnämnden och i förekommande fall planeringsbcredningen. I vissa fall 

bör även elever från andra län eller regioner kunna komma i fråga. Till de 
regionala insatserna bör räknas sådana insatser som hittills gjorts med 

hjälp av bidrag i form av särskild resurs från SÅS-anslaget. t. ex. skol
daghem eller skolinternat. Utgångspunkten bör vara att värdkommunen 

svarar för grundkostnaden med hjälp av ordinarie undervisningsresurscr 

medan bidrag ur detta anslag skall utgå till undervisningskostnader och 

kostnader i anslutning till undervisningen som uppstår härutöver. Det 
bidrag som länsskolnämnden beslutar om bör avse en viss preciserad 
regional insats. och bör därmed också användas för detta ändamål. 

SÖ har i en siirskild skrivelse till regeringen tagit upp frågan ~m kost
nadsfördelningen mellan värdkommun och en elevs hemkommun i sam
band med regionala insatser för handikappade elever. SÖ föreslår att 
värdkommunen skall ha rätt att debitera hemkommunen samtliga kostna
der som är förknippade med undervisningen och som inte täcks av statsbi
drag. Kommunförbundet har yttrat sig över skrivelsen och därvid anfört 

att st<iten bör svara för alla kostnader som inte tacks av sedvanlig inter

kommunal ersättning. 

Jag finner det angeläget att få fastslaget vilka principer som bör gälla för 

kostnadsfördclning mellan stat. värdkommun och hemkommun när det 

gäller regionala undervisningsinsatser. Med hänsyn till att förutsättningar

na för SÖ: s förslag pa grund av mina förslag förändrats. bör SÖ få i 

uppdrag att i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1988/89 

föreslå vilka principer som bör gälla. Under budgetåret 1987/88 bör gälla 

att viirdkommunen skall ha rätt till sedvanlig interkommunal ersättning av 

hemkommunen. 
Planeringsbercdningarna bör liksom hittills ha ansvaret för regionala 

insatser för handikappade elever. Jag är s~iledes inte beredd att för närva-
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rande föreslå att deras ansvarsomri"ide vidgas till att generellt avse regiona

la insatser för elever som behöver sildana. Planeringsberedningarna. som 

ju iir ett samarbetsorgan för liinsskolnämmlerna inom regionen. bör sftle

des liksom i dag bedöma m:h till niimnderna anmiila behovet av regionala 

insatser för handikappade elever. Det ankommer därefter på resp. nämnd 

att avgöra hur niimndens totala andel av anslaget skall fördelas. Självfallet 

iir därvid planeringsberedningens förslag en viktig del av niimndens be

slutsunderlag. 

SÖ har för innevarande budgeti"ir erhttllit medel för alt utvärdera den 

regionala stödorganisationen för elever med handikapp och planeringsbe

redningarnas verksamhet. Fr. o. m. den I juli 1986 har planeringsbered

ningarna ansvar också för planering av regionala insatser för flerhandikap

pade elever iMm siirskolan. I avvaktan pä nämnda utvärdering är jag för 

niirvarande inte beredd alt föreslå att medel får disponeras iiven för insat

ser för flerhandikappade elever inom siirskolan. 

Anslaget i övrigt bör fördelas till kommuner med behov av resurstillskott 

för undervisning av handikappade elever och elever som har särskild 

undervisning i grundskolan som inte är av regional karaktär. Det gäller då 

'·egna" elever, dvs. elever som också hor och iir kyrkobokförda i kom

munen. Utgftngspunkten bör härvid vara att en kommun skall tilldelas 

medel utifrån en generell bedömning av behovet av extra resurser för dessa 

ändamål sä att kommunen inte skall behöva i detalj precisera vilka resurser 

som behövs för enskilda elever. Det bör således inte vara så att länsskol

niimndcn tilldelar ett schablonmässigt belopp för I. ex. varje handikappad 

elev i kommunerna. Det belopp en kommun får bör av kommunen få 
disponeras fritt för insatser inom det område som jag angivit. Medlen bör 

få användas såviil för direkta undervisningsinsatser som för insatser i 

anslutning till undervisningen. såsom t. ex. personell assistans. 

Länsskolniimnden bör senast den I april göra en preliminär fördelning 

av de medel som länsskolnämnden viintas bli tilldelad för det kommande 

redovisningsåret. Länsskolnämnden bör enligt min mening få innehf1lla en 

mindre del av de tilldelade medlen för fördelning senare under budgetåret. 

Enligt min mening ligger det ett stort värde i att kommunerna i god tid före 
läsårets början har vetskap om den totala resursbilden. Vaije länsskol

nämnd bör därför mot bakgrund av sin kännedom om förhållandena i länet 

göra en restrikciv bedömning av om några resurser skall hållas inne och i så 

fall hur stor del. 

Det belopp kommunen erhåller bör i de fall det används för liirarlöner 

inkludera crstittning för kostnader för arbetsgivaravgifter enligt de grunder 

som gäller för bidrag till grundskolan. Lönekostnadspåliigg bör inom ra

men för anslaget beräknas pft hälften av den resurs som fördelas mellan 

liinsskolnämnderna sedan hiinsyn tagits till att en viss del av resursen avser 

arbetsgivaravgifter. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

tilldelning och användning av medel för särskilda insatser inom 

skolomrildet. 
dels foreslilr riksdagen att till Särskilda insatser inom sko/området 

för budgetåret I 987 /88 anvisa ett anslag av I 92 700000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

B 12. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1985/86 Utgift 14184975431 

1986/87 Anslag 14893 600000 

1987/88 Förslag 15017000000 

Från anslaget hestrid~ utgifter för statsbidrag till kommunerna för kost

nader för driften av grundskolan. viss rraktisk lärarutbildning vid grund

skolan och lokala planeringsråd. Bidragsbestämmelserna finns i förord

ningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan. m. m. 

(ändrad senast l 986: 582). Dessa bestämmelser innebär i korthet att stats

bidrag till kostnader för driften av grundskolan i huvudsak utgår i form av 

basresurser m:h förstärkningsresurser. För varje skolt:nhet beräknas anta

let basresurser med hänsyn till antalet elever i varje årskurs av grundsko

lan vid enheten. För filialskolor gäller dock särskilda regler. rörstärk

ningsresurser utgår direkt till kommunerna med 0.6334 veckotimmar rer 

elev i grundskolan. Vidare utgår tilläggsbidrag för vissa kostnader, främst 

vikariekostnader. Tilläggsbidraget utgår med viss proct:ntsats av statsbi

draget för bas- och förstärkningsresurserna. Härutöver utgår bidrag för 

vissa särskilda ändamål. bl. a. sko~ledningsfunktioner. särskild undervis

ning, hemsprfaksundervisning. vis~a arbetsgivaravgifter och samlad skol

dag. 

Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surscr m. m. I den förordning som avser redovisningsåret 1985/86 <SÖ-FS 
1986: 146) har veckotimpriset för basresurser för resp. stadium fastställts 

till i genomsnitt 4176 kr.. 4 161 kr. och 4841 kr. samt veckotimprisct för 

förstiirkningsresursens undervisningsbundna del till 4535 kr. och den icke 

undervisningsbundna delen till 3855 kr. Tilläggsbidragct har fastställts till 

8,5%. 
Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 

1987/88 belastas anslaget med förskott för detta är beräknat pt1 statsbidra

get för rcdovisningsäret 1986/87 samt slutreglcring av bidraget för redo

visningsåret 1986/87. 

Från anslaget bestrids vidare kostnader för statsbidrag till kommunerna 

för lokal skol utveckling enligt bestämmelser i förordningen ( 1982: 608) om 

statsbidrag till lokal skolutveckling m.m. (omtryckt 1983:416). Även för 

detta bidrag gäller ett förskotts- och slutn;gleringsförfarande. 

Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisationer 

för vissa verksamheter. för kostnader för bl. a. reserv lärare enligt förord

ningen ( 1984:6261 om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder 

för skolledare. biträdande skolledare och Hirare i kommunal utbildning 

(ändrad 1986: 403 och 73 Il samt med kostnader för reducerat lönekost

nadspiilägg ()kpJ. 

l enlighet med föreskrifter i förordningen t 1981: 449) orn minskning av 

vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall flertalet bidrag som utbeta

las under detta anslag minskas med 2% av det belopp som annars skulle ha 

utgett~. 
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Ur anslaget utgiir bidrag dels enligt förordningen < 1983: 97) om statsbi

drag till fristående skolor för skolpliktiga elever Uindrad 1986: 192), dels 

enligt förordningarna (SÖ-FS 1986:75. 76 och 77) om statsbidrag till Kris

tofferskolan. Hillelskolan och de estniska skolorna. 

Ur anslaget utg;ir hidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1983: 106) om stats

bidrag till lokalt ut vcckling~arbetc på grundskolans !tig- och mellanstadium 

rnndrad SÖ-FS 1985:56 och J98ti:99l. 

Ur anslaget utgiir hidrag enligt förordningen <SÖ-FS 1984: 101) om stats

bidrag till datorutrustning och prngramvara för dataundervisning på grund

skolans högstadium. 

Ur anslaget utg<"lr även hidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1985:55) om 

statshidrag till utvecklingsarhet·~ med kullllr i skolan (ändrad SÖ-FS 
1986:87). 

Ur anslaget utgår extra bidrag till studie- och yrkesorientering i glesbygd 

samt bidrag till kommuner som anordnar praktisk arbetslivsorientering på 

högstadiet under kortare tid iin fyra veckor. 

Ur anslaget utg{ir ~iven särskilt bidrag till åtgärder för undervisning i 

ämnet matematik. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖI har - där ej annat anges - beräknat kostnaderna 

efter ett preliminärt veckotimpris för bas- och fiirstärkningsrcsurser m. m. 

samt efter preliminärt belopp för en skolledningsresurs som beräknats utan 

hänsyn till löneutvecklingen under redovisningsiirct 1986/87. 

1. Antalet elever. basresurser och veckotimmar fördelade på stadier 

framgiir av följande sammanställning. 

Stadium 

Uig 
Melbn 
Hög 

Totalt 

Beräknat 
elevantal 
1986/87 

284200 
310700 
.B1600 

926500 

Rasr·~surser 

1985/86 

\435(1 
1397~ 

12446 

40771 

1 Inkl. skolledarnas undervisningsskyldighct. 

Basresurser Timmar i bas-
1986/87 resurs inkl. 

garantitimmar 
1986/87 

14239 360400 
13554 490000 
12482 532900 

40275 13833001 

Kostnader för hasresurserna b~räknar SÖ till 6213,7 milj. kr. för verk

samhetsåret 1986/87. 

Totalt beräknar SÖ förstärkningsresursen till 2627,2 milj. kr. för 

verksamhetsaret 1986/87. 
Tilläggshidraget utgår med viss procent av de sammanlagda kost

naderna för bas- och förstärkningsrcsurser. Efter den i förer.åcnde budget

proposition (prop. 1985/86: 100 bil. J()) beräknade procentsatsen 6.5 beräk

nar SÖ kostnaderna för tilläggsbidragel till 574,7 milj. kr. for verksamhets

året 1986/87. 
SÖ beräknar statsbidraget för särskild undervisning till 70 milj. 
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kr. och bidragen till kostnader för stlidundcrvisning i svenska 

samt hemspråksundervisning och studiehandledning på 

hemsprttk till 307.1 re'ip. 2T2.3 milj. kr. fiir verksamhctsiiret 198f./87. 
Statsbidraget till kostnader för skolledningsrcsurser beräknar SÖ 

till 627,9 milj. kr. 

SÖ föresl[tr att de resurser som tilldelas kommunerna inom den samlade 

skollcdningsrcsursen för lärare med specialfunktioner ptt högstadiet utökas 

fr. o. m. hudgetfll"et J 987/88 med i gcnomnsitt tvil veckotimmar per högsta

dium för en pedagogisk ledningsförst~irkning vad giiller datautbildning. SÖ 
beräknar kostnaden till 9.8 milj. kr. exkl. sociala avgifter och lönekost

nadsp{ilägg. 

För bidrag till kallortstillägg och finskspråktilHigg beräknar 

SÖ 28.9 milj. kr. 

SÖ beräknar det totala bidraget under anslagspostcn I till 10721.8 milj. 

kr. för verksamhetsåret 1986/87. 

De under anslagspostcn I uppförda hidragsiindamålcn omfattas av ett 

förskotts- och slutregleringsförfarande. Under budgeti!ret 1987/88 utbeta

las ett förskott om 901/r av beslutat bidrag för redovisningsiiret 1986/87. 
Anslaget belastas budgetåret 1987/88 iiven av slutregleringen av anslaget 

för redovisningsåret 1986/87. 

BeriikninR m· förskott och s/11treRll'ri111: under hudgetaret 1987188, 

belopp i miU. kr. 

Anslagspost 1 

Budgc:tår Totalt Förskott Slut- Summa Summa 
bidrag regle- lOO'!c 98<:( 

nng 

1985/86 10597.1 1 

1986/87 10721.8 9 537,4 
1987/88 9649.6 I 184.4 10 834.U !0617.3 

1 Avser underlag for förskott budgetiirel 1986/87. 

2. SÖ har med stöd i tillgängliga uppgifter från kommunerna uppskattat 

att 50% av totala antalet elever i grundskolan kommer att omfattas av den 
samlade skoldagen läsåret 1986/87. 

SÖ föreslår att det nuvarande bidrage! för samlad skoldag omvandlas till 

stöd för att utveckla ett övergripande ansvarstagande för omsorger om 

barnen i grundskolan och ett bra innehåll i alla aktiviteter under en hel och 

sammanhållen skoldag. SÖ föreslår att 30 milj. kr. ställs till förfogande för 

detta ändamål. Anslagsposten Bidrag till samlad skoldag omfattas av ett 

förskotts- och slutregleringsförfarande, vilket innebär att budgetåret 

1987/88 utbetalas slutreglering av bidraget till samlad skoldag enligt nu 

gällande regelsystem för budgetåret 1986/87. SÖ beräknar slutreglcringen 

till 4.8 milj. kr. SÖ beräknar därför endast 25.2 milj. kr. för budgetåret 

1987/88 som stöd för en hel och sammanhållen skoldag. SÖ föreslår att 

500000 kr. av medlen avsätts för informationsinsatser. 
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För anslagsposten 2 beriiknar SÖ ett medclsbehov av sammanlagt 30 

milj. kr. för budgetftret 1987/88. 

3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verk

samheter. SÖ beräknar 223000 kr. för bidrag till lägersklilor 
anordnade av Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

SÖ förcsl?tr att de medel som för närvarande utgiir till kommuner i 
Norrbottens län med finskspråkiga barn för anskaffande av 

hjälpmedel för att överbrygga språksvårigheter far stft till utbildningsdele
gationcns vid länsstyrelsen i Norrbottens län disposition utan att medlen 
först fördelas till kommuner. SÖ förordar att nuvarande medel. 122 000 kr., 
överförs till anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. 

För pedagogisk utvecklings verksamhet m. m. för undervisning av 
finskspråkiga elever beräknar SÖ medelsbehovet för budgetåret 1987 /88 
efter pris- och löneomräkning till 2,2 milj. kr. 

SÖ föresliir en utökning av bidraget för sommarkurser i teknik 

för flickor till 5 milj. kr. SÖ föreslfir också att bestämmelserna ändras 
så att även flickor som just avslutat årskurs 7 kan delta i den mån kommu
nerna så finner lämpligt. 

4. Bidrag till fristående skolor. SÖ föresl<°tr att bidrag utgår 
med 5 587000 kr. till Kristofferskolan, med 2 271 000 kr. till Hillelskolan 

och med 2 365 000 kr. till de estniska skolorna. 
SÖ beräknar för bidrag till övriga fristående skolor budgetåret 1987 /88 

ett anslagsbehov av 18625000 kr. 
5. SÖ beräknar för bidrag till lokal skolutveckling medelsbe

hovet till 208,9 milj kr. under budgetåret 1987/88, varav 154,2 milj. kr. 
utgör förskott för redovisningsåret 1987 /88 och 54, 7 milj. kr. utgör slut reg

lering för redovisningsåret 1986/87. 

6. SÖ föreslår att nuvarande medel för lokalt utvecklingsarbete 
på i huvudsak lågstadiet under den kommande treårsperioden an
vänds för lokalt utvecklingsarbete för de mellanliggande årskurserna i 
grundskolan. Efter prisomräkning beräknar SÖ kostnaderna för bidraget 
till 26 milj. kr., varav 300000 kr. bör avsättas för central utvärdering i 
likhet med vad som gäller för lågstadiesatsningen. 

7. SÖ beräknar bidrag till datorutrustning och program
vara för dataundervisning på grundskolans högstadium 

efter prisomräkning till 18.4 milj. kr. budgetåret 1987/88. 

8. SÖ beräknar bidrag till utvccklingsarbete med kultur i 

skolan efter pris- och löneomräkning till 16.7 milj. kr. budgetåret 

1987/88. 

9. SÖ beräknar medelsbehovet efter löneomräkning till 3,8 milj. kr. för 

extra bidrag för studie- och yrkesorientering i glesbygd 

samt bidrag till kommuner som anordnar praktisk arbets
livsorientering på högstadiet under kortare tid än fyra 

veckor. 
10. SÖ beräknar efter pris- och löneomräkning 6,5 milj. kr. för sär

skilt bidrag till åtgärder för matematikundervisningen. 

11. Med anledning av den nya grundskollärarutbildningcn har SÖ i 

uppdrag att i samverkan med universitets- och högskoleämbetet utreda 
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frågan om behovet av fortbildning inom den befintliga lärarkåren i grund

skolan. Uppdraget skall redovisa" under budgetåret 1986/87. SÖ föreslår 

att en forsöksomgirng av fortbildningen genomförs redan läsare! 1987/88. 

Försöksomg;\ngen hör enligt SÖ beröra ett tjugotal kommuner och omfatta 

ca 30 kurser. SÖ bertiknar vikariekostnaden till 12 milj. kr. SÖ beräknar 

ockst1 särskilda medel för bl. a. informationsinsatser och ut vecklingsarhete 

under anslaget Fortbildning m. m. 

12. SÖ bcriiknar mcdelsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till driften 

av grundskolor m. m. till 14462000 000 kr. 

A 11slagshcriik11i11g 

Anslag 

1. Bas- nch för
sliirkningsn:
surser m. m. 

~ Bidrag till den 
samlade 
skoldagen 

3. Bidrag till kllm
muncr ,ich organi
satifmer for vis-
sa verksurnheter 

4. Bidrag till fri
st;iende skolor 

5. Bidrag till lokal 
skol ut veckling 

6. Bidra!! till ko,t
nader'tör vissa 
sciL·ialavgifter 

7. l.iinek1i>tnads
pabgg 

X. Bidrag till lo-
kalt utvei.:klings
•trhctc p;i mellan
stadiet m. m. 

9 Bidrag till da
l!lrutrustning m. m. 

10. Bidrag till kul
turellt utveck
linl!~arbctc i skolan 

11. b:1ra bidr•tg till syo 
i !'k~bvf!d och bidrag 
till k,·,mmuncr som an
ordnar pr<in pa högsta
diet under kortare tid 
iin l\ra v.:i.:k,ir 

12. S;ir;kilda illgimkr fLir 
umkrvi,ningen i ~1mnct 
makmatik 

13. Utvei.:klin!'. av samlad 
skoldag 

. .\vrundat 

1986/87 

J l 013500000 

42500000 

530000(1 

23400000 

215900000 

22K430000tl 

12.11200000 

J l 7t.l000tl 

20000000 

16000tl00 

3(100000 

6~00000 

1489.1600000 

Ikriiknad iindring 
1987188 

Fiiredragandcn 

+ 49000000 

- 36200000 

+ 125000 

+ o:'iOOOOO 

+ 66()(1000 

-i- 79100000 

+ .'i-100000 

- l.'i700000 

·- 2360000 

of. 

+ 200000 

·'800000 

.. 25000000 

+123365000 

+ 123400000 
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Föredragandens ÖH'näganden 

Bas- och f("irstiirk11i11gsres11r.1·er 

Som chefen för utbildningsdepartementet har redovisat i det föregående är 

det nödvändigt med vissa f1tgärder inom utbildningsdepartementets omrä

de for att begriinsa statens utgifter. Också inom grundskoleområdet ford

ras vissa sådana åtgärder. Besparingar inom grundskoleomriidet för dock 

enligt min mening inte göras så att de direkt drabbar undervisningen. Mot 

den bakgrunden är jag inte beredd att föreslå minskningar som berör 

basrcsurstilldelning eller den undervisningsbundna delen av förstärknings

resursen. I stiillet föresJ;ir jag att den del av förstärkningsresursen som 

skall användas till annan verksamhet under skoldagen än undervisning 

minskas med 0.0134 till 0,1006 vel:kotimmar per elev. Detta motsvarar en 

besparing om 71 milj. kr. Jag har då tagit hänsyn också till de övriga bidrag 

som beräknas med förstärkningsresur~en som grund, såsom bidrag till 

sociala avgifter och bidrag till lokal skolutveckling liksom också till mins

kat lönekostnadspålägg (lkp). För att besparingseffekten skall uppstå re

dan budgetåret 1987/88 bör utbetalning av förskott justera~ motsvarande 

besparingen redan detta år. 

Den icke undervisningsbundna delen av förstiirkningsresursen används 

för att bekosta viss obligatorisk verksamhet enligt läroplanen t.ex. fria 

aktiviteter. En viss del av resursen skall också användas för studie- och 

yrkesorientcring. I övrigt avgörs lokalt hur resursen skall användas. Ofta 

används den för att finansiera sådan verksamhet som också kan finansieras 

med kommunala medel. Med den besparing som förordas blir det varje 

kommuns sak att bedöma om och på vilket sätt minskningen av resursen 

också skall resultera i minskad verksamhet. 

Jag ansluter mig till SÖ: s bedömning rörande antalet elever i grundsko

lan samt antalet timmar i basn:surser. Deh totala kostnaden för bas- och 

förstiirkningsresurserna beriiirnar jag till 9114,3 milj. kr. för redo

visningsån:t 1986/87. Mina beräkningar grundar sig på löneHiget i juli 1986 

med viss uppräkning för de kostnadsökningar som kan förväntas under 

redovisningst1rct. 

Basresursmeddtal på urundskolans mellanstadium 

I föregående års budgetproposition (prop. 1985/86: 100. bil. !OJ tog jag upp 

frågan om elevminskningen i grundskolan och dess effekter p[i framför allt 

mellanstadiet. Jag framhöll att riksdagens beslut om en begränsning av 

medeltalet elever per basresurs på mellanstadiet <prop. 1980/81 :20. UbU 

15. rskr. 120! nu måste justeras. Av statsfinansiella skiil ansåg jag det inte 

möjligt att helt släppa en reglering av basresursmcdeltalen på mellan!ita

diet. Riksdagen bemyndigade regeringen att fastställa nya Uigsta basresurs

medcltal för resp. län för läsåret 1987/88 och förutsatte att regeringen 

skulle återkomma till riksdagen med förslag för tiden därefter <UbU 14. 

rskr. 203). 

Regeringen uppdrog i februari 1986 åt SÖ att göra en genomgång av 

behovet av förändringar i gällande lägsta basresursmedeltal för resp. län. 
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• ..:rnativ förordat att ·uimmeberna om begränsningar av basresursme

deltal på mellanstadiet helt tas hort. Om detta inte är möjligt att genomföra 

av statsfinansiella skäl bör enligt SÖ en minskning av förstiirkningsresur

sen övervägas som alternativ till att ha kvar låsningen pil mellanstadiet. SÖ 

bedömer dock all en föriindring enligt SÖ: s huvudalternativ inte är möjlig 

att göra i nuläget utan bör ing~t som en uel i det fortsatta arbetet med 

översynen av grundskolans statshidragssystem. SÖ föreslår diirför en för

ändring av nuvarande hasresursmedeltal för mellanstadiet för läsiirct 

1987/88 som innebär c:n siinkning av basresursmedcltalet för riket från 23,0 

till 22.72. Kostnaden för SÖ:s förslag kan beräknas till ca 40 milj. kr. 

När SÖ har riiknat fram förslaget till nya basresursmedeltal har en 

utgångspunkt varit att åstadkomma en viss omfördelning mellan länen 

inom ramen för nuvarande resurstilldelning eftersom praxis vid tilldelning

en skiftat nftgot mellan Wnen. SÖ har diirefter föreslagit utökade resurser 

till vissa län i syfte att jämstiilla länen ur hasresursfördelningssynpunkt. 

SÖ har ncksa föreslagit viss kompensation for att möta effekterna av stor::i 

förändringar i elevunderlaget under åren 1985 - 1990, varvid har beaktats 

all vissa liin p~t grund av skolstorlek har särskilt svårt att möta sådana 

förändringar. 

För redovisningsåren 1988/89 - 1990i91 föreslår SÖ ett gemensamt 

basresursmedeltal för låg- och mellanstadierna. SÖ menar att ett gemen

samt basresursmedc:ltal skulle ge ökade möjligheter för säväl kommunerna 

som liinsskolniimnderna att se låg- och mellanstadierna som en organisato

risk enhet och underlätta möjligheterna att plane.ra verksamheten. SÖ har 

beriiknat det sammanlagda basrc:~ursmedeltalet för låg- och mellansta

dierna till 21.20 för riket som helhet. 

I enlighet med riksdagens bemyndigande har regeringen tidigare denna 

dag beslutat om nya basn~sursmcdeltal för mellanstadiet för resp. län 

läsåret 1987/88. Mot bakgrund av det statslinansiella läget har regeringen 

därvid inte bedömt det möjligt att föl.ia SÖ: s förslag. För landet som helhet 

innebiir regeringens beslut att medeltalet elever per basresurs sänks friin 

23.0 till 22.86 . .lag har beräknat den totala statliga kostnadsökningen med 

anledning av de.: nya hasresursmedt'ltalcn till ca 20 milj. kr.. vilket påverkar 

anslagsberäkningen för budgetåret 1988/89. 

Jag delar inte SÖ: s uppfattning att ett gemensamt basresursmedeltal bör 

fastställas för låg- och mellanstadierna för tiden efter läsåret 1987/88. 

Risken är enligt min mening att klasstorlekarna pt1 hl.gstadiet i si'i fall skulle 

komma att öka. vilket enligt min mening skulle vara oacceptabelt. 

Enligt min mening bör i stället de hasresursmedeltal som fastställts av 

regeringen för bs[1rct 1987/88 till att börja med :i ven giilla för en treårsperi

od diirefter. Jag kommer ~enare all foresl[i regeringen att uppdra åt SÖ all 

följa utvecklingen. Den minskning av klasstorlekarna som regeringens 

beslut innebiir medfiir enligt min uppfattning att de viirsta konsek vcnserna 

av basresursbegränsningarna h;ir kunnat undanrc~as. De Hin som varit 

v~irst drabbade har således fält påtagliga -;iinkningar av basrcsursmedclta

len. Jag riiknar med att senast inför basresuro.fördelningen för liisfiret 

1991 /92 återkomma till riksdagen med en redovisning av effekterna av de 

nya basresurstalen. 
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Til/iiggshidmg 

Tilliigg~bidragel utg[ir med viss procent av bidraget för bas- och 

förstärkningsn:surser. Regeringen har för redovisningsåret 1985/86 fast

ställt procentsatsen till 8.5 (SÖ-FS 1986: 146). Till grund för detta beslut 

har le)fat dels en beriikning av kommunernas bidragsberättigade vikarie

kostnader för liirare och skolledare. som utfört~ av SÖ grundade pii upp

gifter frcin Kommun-datö AB. dels en beriikning av kommunernas kostna

der för uppdragstilliigg och nedsiiti:ningar av lärares undervisningsskyldig

het grundade på uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB). Ett motsva

rande underlag kommer under vfiren 1987 att presenteras för fastställande 

av definitiv procentsats för tilläggsbidraget för redovisningsåret 1986/87. 

Jag beräknar att tilläggsbidraget för redovisningsiiret 1986/87 skall utgå 

med 6.2 r;;- av bidraget till has- och förstiirkningsresurser. Detta motsvarar 

ett hidragsunderlag p;i 565 .1 milj. kr. Jag har vid mina beräkningar for 

innevarande litsiir reducerat tilliiggshidraget med kostnader för dels upp

dragstilliigg till tilbynslärare. dels nedsättning av undervisningsskyldighc

ten för tillsynsliirarc och lärare med specialfunktioner i enlighet med riks

dagens beslut om skolledningsresurser i grundskolan (prop. 1984/85: 100 

bil. 10 ~- 149. LbL 16. rskr. 234). 

Hcmspri/ks1111dc/"\"i.111ing m .111. 

För stödundervisning i svenska och för hemsprilksunder

v is ni n g beriiknar jag 318.3 milj. kr. resp. 282,2 milj. kr. för redovisnings

iirct 1986/87. Jag har därvid beaktat att ett särskilt veckotimpris skall 

beriiknas för hcmspråhundervisning. vilket baseras p~t kommunernas lö

nekostnad for enbart de lärare som bedriver hemspråksundcrvisning. 

Regeringen har i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85: 100 bil. 

10. llbl'. 12. rskr. 149) beslutat om pedagogisk utvecklingsverksamhel för 

finskspri'ikiga elever i 14 kommuner. För särskilt statsbidrag till denna 

verksamhet föreslar jag att 2.2 milj.kr. avsätts budgeti'iret 1987/88. 

Bidrag har hittills utg;itt frfm detta anslag till kostnader för siirskild 

undervisning för elever som pii grund av handikapp. långvarig sjuk

dom eller sjukdom som tvingar till upprepad kortare frånvaro inte kan 

delta i vanligt skolarbete. Som jag redovisat vid min anmiilan av det nya 

anslaget Särskilda insatser inom skolomrt1det bör bidrag till des~a iindamftl 

i fortsiittningcn utgii frCin det nya anslaget. Under budgetiin:t 1987/88 bör 

fr~in grundskoleanslaget endast utgii slutreglering för redovisningsiiret 

1986/87. 

För bidrag till kostnader för kalll)rtstillägg och linskspråkti!Higg beriik

nar jag 30 milj. kr. 

Sk<1/ lecl11i11gsre s11 rser 

Fr. o. m. redovisningsåret 1986/87 giiller ett nytt system för tilldelning av 

skolledningsresur~er i grundskolan lprop. 1984/85: 100 bil. 10. UhU 16, 

rskr. 234). I skolledningsresurscn ingCir bidrag till kostnader för löner åt 
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rektorer och studierektorer. kostnader för uppdragstifögg till tillsynsliirare Prop. 1986/87: 100 
samt kostnader för nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsyns- Bil. I 0 

liirare och li1rare med specialfunktioner. Som jag nyss niimnt har jag 

reducerat tilbggsbidraget med de delar som numera ing;\r i skolledningsre-

~ursen. Jag beräknar kostnaden för skolledningsresursen till 650.8 milj. kr. 

för redovisningsiiret I 986/87. 

Skolledningsresurscrna utgörs dels av en has. dels av tillskott till hasen. 

Tillskottet beriiknas på skolformens poängtal för det närmast föregående 

redovisningsftret. I I kap. 7 ~ skolförordningen ( 1971:235. omtryckt 

1983: 721. paragrafen iindrad 1986: 575) anges hur poiingberäkningen av 

kommunens skol\'iisende sker. Bl. a. fär en poäng beräknas för klass av 

sfaskola som förlagts till lokaler vilka ingår i skolanliiggning för grundsko

la. Skolstyrelsen i Hiirnösand har föreslagit att motsvarande skall få gälla 

iiven i de fall klass friin specialskola for döva och hörselskadade elever 

förlagts till en grundskola. fag bitriider detta förslag och har beräknat 

kostnaderna hiirför till ca 190000 kr. Statsbudgeten f'ör budf!ctäret 1987/88 

paverkas inte av denna förändring. De nya bestämmelserna bör gälla 

fr.o.m.den I juli 1987. 

Som jag tidigare n:dovisat avser jag att senare ftterkomma med förslag 

till regeringen att en särskild proposition rörande datautbildningen i skolan 

m. m. läggs fram för riksdagen att behandlas under 1987/88 f1rs riksmöte. 

varvid jag bl. a. räknar med att hehandla frågan om en pedagogisk led

ningsförstiirkning för skolans datautbildning. 

Organisationen med huvudlärare och institutionsföreständare upphörde 

för grundskolans del den I juli 1982. I stället infördes ett system med 

specialfunktioner ( prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU 22 och 30, rskr. 283 ). 

S{1dana arbetsuppgifter som tidigare ankom på bl.a. institutionsförestån

dare ingär numera som en del av lärararbetet. dvs. det ingar i förekomman

de fall i sjiilva lärartjänsten -;om en specialfunktion. Som kompensation för 

det merarbete detta kan innebära för den enskilde läraren för skolstyrelsen 

nedsätta dennes undervisningsskyldighet. För kostnaderna härför utgår 

som jag tidigare nämnt statsbidrag i form av sknllcdningsn:surser. Syftet 

med att införa ett system med specialfunktinner var att öka skolstyrelser

nas möjligheter att anpassa skolledningsorganisationen till lokala förutsätt

ningar och behov. 

U ndc.:r det senaste ~iret har frim hl. a. enskilda skolor och iimnesförening

ar uttrvckts farhagor för att lien allmiint sett höga kvalitet som präglar 

undervisningen i hl. a. praktiska och laborativa ämnen på grundskolans 

högstadium inte liingre skall kunna uppriitthållas på grund av att skolstyrel

serna inte satsar erforderliga resurser pil skötsel och underhiill av ämnesin

stitutionerna. Man vill göra giillancle att det p~I sina hftll hiiller pii att ske en 

oacceptabel kvalitativ nedrustning av institutioner och utrustning. För 

egen del vill jag undcr~tryka vikten av väl fungerande limnesinstitutioner i 

skolan. Detta iir en viktig förutsiittning för att lärare och elever skall nå bra 

resultat i skolarbetet. Jag utgiir därför friin att skolstyrelserna disponerar 

skolkdningsresurscrn<1 på ett sitdant säl! att l~irare med institutionsansvar 

ocks~1 ges tidsmässiga förutsättningar att på ett bra siitt fullgöra detta fri\n 

pedagogisk synpunkt s<I hetyclebefulla arbete. Detta ghller framför allt 

7 Riksdagen /9fi6il57. I .1<1111/. Nr /1)1)_ lli/<1g11 JO 
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.............. liirare med ansvar för ilmnesinstitutioner diir flera liirare undervis<tr och 

~med omfattande och dyrhar utrustning. 

Den samlade sko/dagen 

Bidrag utg[ir till icke timplanebunden verksamhet under den sam 1 ad e 

skoldagen. För va1jt: elev som omfattas av den samlade skoldagen utgår 

bidrag med ett visst belopp per lil-,år. Enligt riksdagens principbeslut iir 
1976 avgörs fdgan om niir saml;:id skoldag skall införas av resp. kommun 

utifrån elevernas hclwv och kommunens ekonomiska resurser samt till

g[mg p[i personal och lokaler (prop. 1975176:39. Ubll 30, rskr. 367). Infö

randet a\ samlad 'knldag gi1r l<'tngsamt. En del kommuner minskar också 

sina kommunala ko'1nader genom att skära ned pa denna verksamhet. SÖ 

har uppskattat att 50''i av totala antalet elever i grundskolan kommer att 

omfatta' a\' den samlade skoldagen liisåret 1986/87. 

SÖ har flireslagit att det nuvarande statsbidraget till samlad skoldag skall 

tas hon. I sUillet fiireslär SÖ att •:Il nytt bidrag skall införas till en hel och 

sammanhiillen skoldag. Bidraget iir av-,ett som ett projektbidrag som skall 

stimulera skolorna att finna nya former för omsorgsansvaret under skolda

gen. Avsikten iir att medlen skall fördelas av länsskolnämnderna efter 

ansökan fr{m kommunerna. 

För egen del menar jag liksom SÖ att de tankar som lag till grund för 

riksdagens beslut lir 1976 om införande av en samlad skoldag var riktiga. 

Det iir av värde för föräldrar och elever om skolan tar på sig ett ansvar för 

hela den tid eleverna vistas i skolan. ocksä under raster och håltimmar. 

Det är ocks;i av viirde att skolan kan ge eleverna fasta tider varje skoldag i 

veckan. En sildan åtgärd bidrar ocks:\ till att minska behovet av tillsyn och 

omsorg vid sidan av skolan. Den ytterligare tid som tillförts skolan genom 

fria aktiviteter inom ramen för en samlad skoldag iir ockst1 av värde. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag uttalade i 1985 års 

budgetproposition om fria aktiviteter i samband med förslaget att utöka 

timtiden för ~imnet svenska pä högstadiet p[1 bekostnad av fria aktiviteter 

(prop. 1984/85: 100 bil. JO s. 20-:~I I. Jag \l)g dft i första hand sikte på de 

obligatoriska fria aktiviteterna. men de delvis kritiska synpunkter p~i ut

formningen av fria aktiviteter i milnga skolor som jag då anförde. iiger 

enligt min mening giltighet ocbii för fria aktiviteter inom ramen för en 

samlad skoldag. 

Jag betonade bl. a. den viktiga uppgiften att tillgodose elevernas kultu

rella behov. När det giiller för·~ningsmedverkan i skolan betonade jag 

behovet av kontakt mellan skola och föreningsliv. Föreningarna bör kom

ma in i sk.,lan i de sammanhang diir detta iir naturligt i förhiillandc till 

skolans totala arbete. 

·Statsbidraget till samlad skoldag har enligt min mening fått en olyckligt 

styrande effekt för kommunerna genom att det har definierat en viss 

forminivil på verksamheten såsom statsbidragsberättigande. medan sådan 

verksamhet som inte uppfyllt kraven inte erhållit nilgot bidrag alls, och 

därmed i praktiken ansetts sakna viirde. I själva verket har statsbidragets 

konstruktion snarast fungerat konserverande och motverkat intresset att 

Pror. 1986/87: 1 oo 
Bil. 10 
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finna nya. pedagogiskt och ekonomiskt effektivare former för verksamhe- Prop. 1986/87: I 00 
ten. Trob att statshidraget till samlad skoldag funnits sedan bs<iret 1978179 Bil. 10 

omfattas dessutom endast ca .'iO';; av landeh elever av verksamheten. Jag 

delar mot denna hakgrund SÖ: s uppfattning att det nuvarandt· statshidra-

get till samlad skoldag kan omstruktureras. 

Det iir enligt min mening inte möjligt att helt ta hort det ekonomiska 

stödet till den samlade skL)ldagcn. Verksamheten behöver stimulans för att 

utvecklas p;i avsett sätt. Jag delar dtirför SÖ: s uppfattning att ett stimu

lansbidrag bör utgii för verksamhet under icke-timplanebundcn tid i sko

lan. 

Det iir naturligt att skolan tar pt1 sig ett tillsynsanwar under skold•1gen. 

För många familjer kan en utbyggd skoldag med fasta tider tillgodose hela 

mmorgshehovet. Cicnnm en väl fungerande samlad skoldag minskar beho

vet av fritidshem. De extra timmar som eleverna vistas i skolan kan ocksfi 

utnyttja~ som ett viirdefullt komplement till undervisningen om aktivite

terna kan ges ett sam hand med skolans ordinarie verksamhet. Till skillnad 

fr[m vad som gtiller enligt nuvarande regler bör som villkor för erhållande 

av statsbidrag inte giilla att eleverna obligatoriskt måste delta i den verk

samhet som anordnas. Kommunerna bör istället själva få avgöra om verk

samheten skall vara obligatorisk eller inte för eleverna. 

Det st•ttsbidrag som jag föreslår bör till att börja med utgå under en 

trcfirsperiod och hör användas för att stimulera en utveckling i den riktning 

som jag angivit ovan. Inte minst giiller det diirvid att hitta former för 

samordning och ett effektivare utnyttjande av de samlade kommunala 

resurserna för verksamhet för barn och ungdom i skolftldern. 

Jag har beräknat 25 milj. kr. för ut vecklingsarbcte med frågor rörande 

den icke-timplanebundna delen av skoldagen. Medlen bör fördelas av 

liin.,skolnämnderna efter ansökan från kommunerna. En u!gimgspunkt bör 

diirvid vara att kommuner som redan har en pedagogiskt och organisato

riskt viil genomförd verksamhet inom ramen för nuvarande statsbidrags

givning skall få bidrag även i forts~ittningen. Det bör ankomma pii SÖ och 

länsskolnämndcr att tillsammans med kommunerna utviirdera verksamhe

ten LlCh sprida positiva erfarenheter till alla kommuner. En s{1dan informa

tinnsverksamhet ingår enligt min mening i den statliga skoladministratio

ne1h uppgifter och niigra siirskilda medel hiirför har jag sf1ledes inte beräk

nat. 

För det nuvarande statshidraget till samlad skoldag tifömpas ett för

skolh- och slutreglcringsförfarande. vilket innebiir att slutreglering för 

bidrag för verksamhetsåret 1986/87 utbetalas budgetåret 1987/88. Jag har 

heriiknat 6,.3 milj. kr. för slutrcglering. sedan jag tagit htinsyn till att 
bidraget utbetalas med 98r .. (. p{i bidragsunderlaget. 

A 11s/agsheriik11i11g 

Totalt beräknar jag statsbidraget för redovisningsåret 1986/87 till ändam[il 

under anslagsposten I till 10960.9 milj. kr. Som jag har redovisat i det 

föregiiende omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutreglerings

förfarande. Li nder budgetäret 1987/88 utbetalas till kommunerna dels för- 99 



skott baserat p[i det fastställda bidraget för redovisningsåret 1986/87. dels Prop. 1986/87: 100 

slutreglering for detta redovisningsk Bil. 10 

Beräkning a1· fiirskott och sh11regleri11R undl'r h1ulf,:etåret 1987188, 

belopp i milj. kr. 

Budgetar Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1985/86 10597. l 
1986/87 10960.9 9 537.4 
1987/88 9 864.8 14:!3,5 11 :!8~U 

Som jag tidigare nämnt skall enligt förordningen ( 1981 :449) om minsk

ning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning drifthidrag till grundsko

lan och vad därmed hör samman reduceras med 2%. Jag beräknar bidraget 

på anslagsposten till 11062.5 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivaravgifter beräknar 

jag 2363,4 milj. kr. Vid min beräkning har jag tagit hänsyn till att utbetal

ning av bidraget sker med 98~'i: av bidragsunderlagct. För reducerat 

lönekostnadspålägg beräknar jag 1236,5 milj.kr. Beräkningen grun

dar jag därvid på utbetalningen sedan den tvåprocentiga besparingen från

dragits. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer för 

vissa verksamheter har jag för budgetäret 1987 /88 beräknat 225 000 

kr. för bidrag till liigcrskolor anordnade av Riksförbundet finska föreningar 

i Sverige. 

I enlighet med SÖ: s förslag anser jag att nuvarande medeL inkl. prisom

räkning 127000 kr.. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finsk

språkiga barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga 

språksvårigheter bör öve1foras till anslaget B 3. Länsskolnämndernas ut

vcckling~stöd. Medlen för detta ändamäl bör disponeras av utbildningsde

legationen vid liinsstyrelscn i Norrbottens län. 

Efter förslag i 1985 års budgetproposition (prop. 1984/85: 100 bil. 10 

s. 154. UbU 16. rskr. 234) och propositionen om kvinnors villkor pf1 

arbetsmarknaden (prop. 1984/85: 130 s. \3) har riksdagen beslutat att av

sätta särskilda medel under innevarande budgetår till sommarkurser i 

teknik för nickor (AU 18. rskr. 346). Dessa kurser är avsedda för nickor 

och genomförs under sommaruppehållet efter årskurs 8 eller efter ärskurs 

9. Det är enligt min mening viktig! att särskilda insaher görs för att bredda 

flickornas utbildnings- och yrkesval. Sommarkurserna får därvid ses som 

en del av ett samlat program for att stödja flickor vad gäller teknisk-natur

vetenskaplig utbildning. Tyngdpunkten för de insatser som behövs måste 

enligt min mening ligga inom skolans vanliga undervisning. Huvudvägen 

för att öka flickors intresse för teknik och naturvetenskap fiir inte uppfattas 

vara att Je skall gf1 igenom kurser p[1 sommaren. Avcn om erfarenheterna 

från de hittillsvarande kurserna iir mycket goda anser jag därför inte att 

verbamheten bör byggas ul i den omfattning SÖ föreslagit. I stället faster 

jag stor vik! vid den försöksvcrksamhet med s~irskilda undervisningsgrup- I 00 



per för endast flickor i ämnen och tillvalskurser med en teknisk-naturve

tenskaplig inriktning som regeringen uppdragit at SÖ att bedriva. Jag 

räknar med att denna försöksverksamhet skall kunna ge underlag för 

generella rekommendationer om hur undervisningen inom det teknisk-na

turvetenskapliga området skall utformas för att bättre passa 11iekor. För 

hudgetftret 1987 /88 har jag berilknat 3 .0 milj. kr. för sommarkurser i teknik 

för 11ickor. 
Jag har uckså, som jag tidigare n~lmnt. beräknat 2.2 milj. kr. för pedago

gisk utvecklings verksamhet för undervisning av finskspråkiga elever under 

denna anslagspost. 

Under posten Extra bidrag till yrkesorientering i gles

hygd samt bidrag till kommuner som anordnar praktisk 

arbetslivsoricntcring på högstadiet under kortare tid än 

fyra veckor har jag beräknat 3.8 milj. kr. för nästa budgetår. 

Fristående skolor 

Jag heräknar bidraget för Kristofferskolan. Hillelskolan och de estniska 

skolorna till I 0655 000 kr. för redovisningsåret 1987/88. Häri ingår även 

belopp för bidrag till de s. k. kompletteringsskolorna (viss undervisning i 

estniska språket m. m. som meddelas skolpliktiga elever av estniskt ur

sprung på ett tiotal orter i landet). 

Regeringen har genom beslut den 6 oktober 1983, den 19 december 1985 

och den 13 november 1986 förklarat sammanlagt 23 fristående skolor 
berättigade till statsbidrag. Jag beräknar kostnaderna för bidrag för dessa 

sammanlagt 23 skolor till 19245000 kr. för redovisningsåret 1987/88. 

I samband med beslutet i oktoher 1983 uppdrog regeringen åt SÖ att 

utvärdera verksamheten vid de skolor som då förklarades berättigade till 

statsbidrag. SÖ har redovisat uppdraget. SÖ: s rapport ( R 86:23) Friståen

de skolor och alternativ pedagogik remissbehandlas för närvarande. 

l.okal sko/ut\'eckling 

Regeringen har för redovisningsåret 1986/87 fastställt procentsatsen för 

bidrag till lokal skolutveckling avseende grundskolan till 2.24% av ett 

bidragsunderlag i vilket ingår bidraget till bas- och förstärkningsresurser 
samt resurser för hemspråksundervisning, stödundervisning i svenska och 

särskild undervisning. Mot bakgrund av riksdagens beslut om ett samlat 

program för skolledarutbildning (prop. 1985/86: 173, UbU 1986/87: I. rskr. 

24) och med hänsyn till att särskild undervisning inte längre ingår i bidrags

underlaget rllknar jag med att procentsatsen för bidraget till lokal skolut

veekling för redovisningsåret 1987 /88 skall öka med 0.1 procentenheter. 

dvs. från 2.24 till 2.34. Enligt riksdagsbeslutet upphör det statliga bidraget 

till kommunerna för arbetsavlastande åtgärder för skolledare som genom

går skolledarutbildning. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1987/88 till 222.5 milj. kr. 

med nuvarande regler för utbetalning av bidrag, dvs. att endast 98% av 

hidraget skall betalas ut. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Lokal! 1111·el'klingsarhe1e pd 111l'ila11s1aJie1 m.111. 

Efter förslag. i 1983 firs budgetproposition har riksdagen beslutat all siirskil

da medel årligen skall avsiiltas för hidrag till lokalt utvecklingsarhete rtt 

lågsladiel (prop. 1982/83: 100 bil. 10 ~- 274- 276. Ubl' 20. rskr. 253). 

Efter förslag i föregående års budgetproposilion (prop. 1985/86: 100 hil. 

10. Uhl.I 14. rskr. 203) filr medlen innevarande år användas också för 

utvecklingsarbele ptt mellanstadiet. Som jag anfört inledningsvis hör enligt 

min mening insa1serna p[1 lågstadiet upphöra och resurserna i stället föras 

över till mellanstadie! för atl hl. a. möjliggöra en uppföljning pä detta 

stadium av utvecklingsarbetct p~1 bgstadiet. Överföringarna bör göras i tvi! 

.;teg sii att niisw hudgctar 16 milj. kr. ansl<ls och budgctilrct därefter 

ylterligarc lika mycket. Detta leder till en engångshesparing under budget

itret 1987/88 om ca 16 milj. kr. Satsningen på mellanstadiet hör ha en 

uppliiggning som i princip liknar den nuvarande l[1gstadiesatsningen. Jag 

vill särskilt ~!ryka under behovet av all länsskolnämnderna vid sin fördel

ning av medel prioriterar och. si1 bngt det är möjligt. inilierar utvecklings

projekt som tar sikte pt1 att förbiittra skolans undervisning i de grundläg

gande fardighetsämnena svenska och malematik. Inte minst när det giiller 

matematik iir det som jag anfört inledningsvis nödvändigt att särskilt på 

mi::llanstadict åstadkomma en bättre undervisning. En del av medlen bör få 
användas för en central utvärdering av utvecklingsarhetet. Det hör vara 

möjligt för länsskolnämnderna att anviinda en mindre del av medlen för att 

avsluta eller följa upp särskilt intressanta projekt som bedrivits på lågsta

diet. 

Dawundcrvisning p,J grundskolans högs!adium m. m. 

Efter förslag i 1984 års budgetproposition har riksdagen beslutat att ett 

siirskilt bidrag till kostnader för anskaffning av daiorut

ru st ni n g m. m. årligen skall avsättas under en lre~\.rsperiod med bör

jan budgeti1rct 1984/85 (prop. \98Y84: 100 bil. 10 s. 93-94. UbU 18. rskr. 

222). Den senareläggning av ulhetalning av statsbidrag, som regeringen 

beslu1ade oni fir 1985. medför att slutlig utbetalning av statsbidrag för ca en 

tredjedel av högstadieskolorna sker under budgetåret 1987/88. Jag har 

avsatt 17 640000 kr. för detta ändamål. Som jag tidigare nämnt avser jag att 

senare återJ.;omma med förslag till regeringen alt föreliigga riksdagen en 

siirskild proposition om frågor som rör dataundervisningen i skolan m. m. 

K11/111r i skolan 

Som jag har anfört i inledningen !avsnitt 4.3) har riksdagen efter förslag i 

1985 {irs budgetproposition beslutat att siirskilda medel skall avsättas för 

bidrag lill utvecklingsarbcte med kultur i skolan (prop. 

1984/85: 100 bil. 10 s. 23-24 och 156, UhlJ 16. rskr. 234). För nästa budget

år beräknar jag oföriindrat bidrag. dvs. 16.0 milj. kr. Jag vill i detta 

sammanhang hiinvisa till vad jag inlcdningwis anfört om hittills vunna 

erfarenheler av utvecklingsarhetct med kultur i skolan. 

Prop.1986/87: IOO 
Bil. 10 
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Matematik i skolan 

Efter förslag i 1986 fas budgetproplisition avsatte~ 6.2 mil.i. kr. för att 

förstärka matematikundervisningen i grundskolan. 

SPm jag framh;!Jlit i det föreg~iende !avsnitt I) behövs det ytterligare 

ittg~irder niir det giillcr matematikundervisningen. Siir,kilda medel bör 

avsättas för detta. Jag h;1r. som jag likasi\ tidigare nämnt. beräknat sam

manlagt 12 milj. kr. för detta :indam~1I. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen förcsl{ir rik~dagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om minskning av förstiirknings

resursen, 

2. godkiinna vad jag har förordat om basresursmedeltal för mel

lanstadiet under läsåren 1988/8') - l 990/91. 

3. godkänna vad jag har förordat om poängber~ikning av klass 

fn'ir1 specialskola som förlagts till skolanliiggning för grundskola, 

..\. godkänna vad jag har fr1rordat om indragning av nuvarande 

statsbidrag till samlad skoldag. 

5. godkiinna vad jag har förordat om bidrag för utveckling av en 

samlad skoldag. 

6. godkänna vad jag har förordat om bidrag till lokalt utvecklings

arbcte på mellanstadiet. 

7. godkiinna vad jag har förordat om bidrag till matematikunder

visningen i skolan. 

8. till Bidrag till dnfien m· gmndskolor 111. 111. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 15017000 000 kr. 

B 13. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

198.5/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

2616hlUO 

29052000 

~1817000 

Statsbidrag till svensk undervisning i utlandet utgår enligt förordningen 

(I 978: 591) om statshidrag till svensk undervisning i utlandet. 

Statsbidrag till utland~~kola utg[u- i form av bidrag till kostnader för 

lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 

liirartjiinst vid svensk grundskola och bidrag till skolans lokalkostnader 

med 50'-f. av ;lrskostnaden för n1)dviindiga undervisningslokalcr samt i 

form av siirskilt driftbidrag med 8".'i av lönekostnader och vissa pensions

kostnader. Vidare utgär statsbidrag till korrespondensundervisning. kom

pletterande svensk undervisning od1 svensk undervisning vid internatio

nell skola. 

Från anslaget bestrids vidare utgifter för statsbidrag till kostnader för 

dels tilläggspensionsavgift för vissa lärare (SÖ-FS 1982: 187), dels resor 

Prop. 19R6/R7: 100 
Bil. 10 
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och Oyttning för Hirarc vid utlandsskolor (SÖ-FS 1978: 182. ~indrad SÖ-FS 
1981: 127). 

Överenskommelse har den l:'i september 1982 träffats mellan Finland. 
Norge och Sverige om samarhetc pi\ utlandsundervisningcns område. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läs;lr framgår 

av följande sammanställning. 

Statsundastiidda .1T1·11sk11 11t/11ndsskolor liisårN 1986!R7 

Lag.- och 
mell,m
stadium 

Europa lklgicn !Bryssel 1 
England I London) 
Fn;nkrike (Paris! 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Italien rMilannl 
Portugal (Lissabon I 
Schweiz (Gencvel 
Sovjetunionen ( ivloskva I 
Spanien rFuengirolal 
·· <Madrid) 

I Palma de Mallorcal 
- - tLas Palmasl 
Förbundsrepubliken 
Tyskland <Berlin) 
·· <Hamburg\ 

X 

X 

Asien Bangladesh (Dhaka) 
Indonesien (Javal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Afrika 

I rak I Hagdad I 
Japan t Kosai) 
Saudi-Arabien tJeddah l 

(Riyadhl 
Sultanatet Oman !Museal) 
Thailand tHua Hinl 
Vietnam lBai Rang) 
·· tHanoil 

Angola (Luandal 
Botswana tGaboronel 
Burundi !Bujumbural 
Etiopien IAddis Abebal 
Guinea Bissau <Bissau) 
Kenva (Nairobil 
Folkrepubliken Kongo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

tPointe Noirel x 
Mo<;ambique tMaputol x 
Tanzania (Dar es Salaam) x 
- - INzegai x 
Republiken Zaire ISemenduaJ x 
Zambia tLusaka) x 

Amerika Argentina tTucumån) x 
Bolivia tCochabambal x 
Brasilien r foz do lguacol x 
·· tSao Paulo) x 

Columbia tCali) x 
Mexico <Mexico Citv! x 
Peru <Carhuaquero). x 
-··- ILima! x 

Högstadium 

X 

X 

X 

X 

X 
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Skolöverstyrelsen~ !SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1987/88 in- Prop. 1986/87: 100 

nehär i huvuJsak följande: Bil. 10 

I. Pris- och löneomriikning m. rn. 2818000 kr. 

2. För las~lret 1987/81' beriiknar SÖ antalet skolor till 50. Antalet elever i 

de statsunderstödda utland~skolorna beriiknas till 1200. antalet dever i 

korrespondensundervisning beräknas till 475 samt i kompletterande 

svensk undervisning till 2400. 

3. Ekonomisk avräkning skall enligt samarbetsavtalet mellan Sverige. 

Norge och Finland ske efter varje liis[irs slut. SÖ her;iknar att 855000 kr. 

kommer att inbetalas till SÖ under budgetåret 1987/88, dvs. samma summa 

som beriiknats för föregiiende budgetiir. 

4. SÖ räknar med en utökning av antalet kurser i korrespondensunder

visning samt i kompletterande svensk undavisning ( +441000 kr.). 

5. Enligt fi.irordning (SÖ-FS 1983: lfnl om qatsbidrag till kostnader för 

korrespondensmateriel och handledning vid försöksverksamhet med Swe

dish Culture vid internationell skola \ändrad SÖ-FS 1986:n) skall försöks

verksamheten omfatta His~tren 1983/84 - 1986/87. SÖ före siar att försöks

verksamhcten fär bedrivas iiven under budgetåret 1987/88. 

SÖ beriiknar medelsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till svensk 

undervisning i utlandet m.m. till 32311000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har den 20 februari 1986 uppdragit åt skolöverstyrelsen (SÖ) 

att göra en översyn av bestämmelserna om statsbidrag till svensk undervis

ning i utlandet. Uppdraget skall redovisas senast den I mars 1987. 

I likhet med SÖ förordar jag att försöksverksamheten med undervisning 

i ämnet Swcdish Culture vid internationell skola får utstriickas till att 

omfatta även budgetåret 1987/88. 

Jag räknar inte med andra förändringar under anslaget än sädana av 

automatisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcslftr riksdagen att 

I. godkiinna vad jag har förordat om förlängning av försöks verk

samheten vid internationell skola. 

2. till Bidrag till .ll'ens/.: 11nden·is11ing i 11tlandet 111. m. för budgct

i'tre! 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 31817000 kr. 

105 



B 14. Sameskolor 

1985/81) utgift 

I 98ti/87 Anslag 

I 987 /88 Förslag 

13 690648 
14985000 
I) 130000 

Samcsknlor finns i KaresuandL1. Lannavaara. Giillivarc. Jokkmokk. Ar

jeplog. Tärnaby och Änge. Jnnev;1rande liisår förekom1m:r undervisning i 
iirskurscrna 1-6. Vid sameskolan i Arjeplog :ir driften nedlagd. I stället 

pftgilr försöksverksamhet med inkgn:rad samisk undervisning vid grund

skolan i Arjeplog. Samisk högstadieundervisning förekommer i Gällivare. 

Lndervisningen samordnas p;\ försök med grundskolans högstadium i 

kommunen. I Kiruna anl1rdnas sameskola r<'1 försök. Elevantalet vid sa

meskolorna uppgiir liisi1ret 1986/87 lill 130 och heriiknas läst1ret 1987/88 till 

129. Därutöver deltar innevarande l:isiir 2.'i elever och beriiknas läsåret 

1987/88 delta 2.'i elever i den integrerade sameundervisningen. Verksamhe

ten regleras i sameskolflirordningen ( 1%7:216. omtryckt 1980:437. iindrad 

senast 1986:577 och 992!. i förordningar (SÖ-FS 1983: 123-125) om inte

grerad samisk undervisning vid grundskolan i Arjeplog. Giillivare och Are 

samt i förordningen (SÖ-FS 198.'i:h4, ändrad SÖ-FS 1986:86) om försöks

verksamhet mc:d sameskola i Kiruna. 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 

samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 

(SÖ-FS 1984:681 om tilldelning av lärarresurser vid sameskolan. som 

g~iller under försökspcrioden 1984/85 - 1986/87. 

Same skolorna leds av en styrelse. vars kansli iir förlagt till Jokkmokk. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖi anslagsframsttillning för budgetiiret 1987/88 inne

här i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomriikning 525600 kr. 

2. SÖ föreslår nedläggning av rnmeskolan i Lannavaara och beräknar 

kostnadsbesparingar om sammanlagt 779000 kr. Samtidigt föreslår SÖ 

etablering av förstiirkt ,.ameundervisning i Lannavaara!Övre Sopperoom

ddet och heräknar ökade kostnader med 174600 kr. 

3. SÖ föreslår att försöksverksamheterna med den integrerade låg- och 

mellanstadieundervisningen vid grundskolan i Arjeplog och högstadieun

dervisningen vid grumbkolan i Gällivare permanentas fr. o. m. hudgetåret 

1987/88. 

4. SÖ föresl{ir alt försöksverbamheten med integrerad samisk högsta

dieundervisning vid grundsknlan i Are för!iings t. o. m. budgeti1ret 1989/90. 

5. SÖ beräknar minskade löm·knstnadcr vid elevhemmen (-350000 

kr.). 

6. SÖ heriiknar medel för inackorderingskostnader för elever i Giillivare 

I+ 210000 kr.J. 

Prop. 1986/87: 100 
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~-': .· ·cessiv uthyggnad av sameskolan i Kiruna och heriik-

~,.,. ~ .11c~~,e~:~~ir ökade lön )Stnader ( +65000 kr.). 
8. SÖ föreslar nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsynslii

rare och beräknar medel för ökade lönekostnader med 95 000 kr. 

9. SÖ föresl<'ir all expcrtisrnedel viJ samcskolstyrclsens kansli utökas 

med 20000 kr. och att medel beriiknas för informationsverksamhet med 

30000 kr. 

10. SÖ ti.iresliir all !00000 kr. avsiills som engångsanvisning för nyan

skaffning av inventarier och AV-utrustning. 

11. SÖ fon:slår att försöksperioden för tilldelning av läraITesurser för

längs ett iir till att giilla även budgetärel 1987/88 och att förändringen av 

tidpunkt för beslut om resurser och alternativt nyttjande av resurserna bör 

övervägas. 

12. SÖ beriiknar att brarlönekostnaderna minskas med 228200 kr. un

der förutsiittning all innehavaren av en personlig tjiinsl avg[1r. 

13. SÖ föreslår att 200000 kr. fr. o. m. budget~lret 1987188 beräknas fiir 

utvecklingsarbete för samiska läromedel under detta anslag. 

14. SÖ beräknar medclsbchovet under fi.lrslagsanslagct Sameskolor till 

15 048000 kr. 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Uti;iftcr 

Lönekostnader för lärar
personal rn. rn. 
(diirav integrerad 
s;imcunder~isningl 

Fiirvaltningskostnad~r 
!diirav liinekostnaderl 

Ltikalkostnader 
Engangsanvisning 

Inkomster 

Nettoutgift 

'Inkl. forvaltningskostnadcr 

F iiredragandens överväganden 

S11111esko/a11 i Lt11111m·11lir11 

1986/87 

15.5 
26,5 

42 

4842 000 

(72000()) 
6 748 000 

(4 3140001 
3 537 000 

15177 000 

192000 

14985 000 

Bcri1knad andring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 
2 

-2 

+~50000 

(-i- 900001 1 

+140000 
(-1590001 
-445 000 
+100000 

+145000 

of. 

+145000 

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att 1962 {1rs nomadsknlreform 

<prop. 1962: 51. S LI 141. rskr 3 I 9l alltjiimt skall ligga till grund för samhiil

lcts insahcr på skolområdet. Riksdagen har s~tlcdcs uttalat att samerna. så 
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länge de själva önskar det. skall ha tillgfmg till två !il.; värdiga utbildningsal- Prop. 1986/87: I 00 
ternativ på det obligatoriska skolstadiet. nämligen sameskola och grund- Bil. I 0 
skola. Hiirav följer att frfiga om nedbggning av en sameskola måste prövas 
i nära samrad med samernas företriidare. Först när alla parter är överens 
om >It! de samiska intressena bLittre kan tillgodoses i kommunens grund-
skolor bör det komma i fråga att lägga ner en sameskola. Som ett alternativ 
till nedliiggning bör nya lokalt anpassade lösningar kunna prövas. 

Med anledning av förslag i foregiiende [irs budgetproposition om att 
samcskolan i Lannavaara skulle liiggas ner och att förstärkt sameunder
\'isning skulle anordnas vid grund~kolan i Övre Soppero. uttalade riksda

gen att mycket talade för att sameskolan skulle läggas ner fr.o.m. den I 
juli 1987 (prop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 109. UbU 15, rskr. 151). Själva 
beslutet om nedläggning borde dock anstä, s{1 att lokala och regionala 

skoimyndighcter ännu en gäng fick överväga om det är möjligt att anordna 

grundskoleundervisning med samiska inslag i Lannavaara. 
Samernas företr~idarc - sameskobtyrelsen !SamS) - har i sin anslags

framställning för budgetåret 1987/88 ånyo föreslagit att sameskolan i Lan
navaara skall läggas ner samt au det etableras en med Kiruna kommun 
samordnad sameundervisning i Soppero/Lannavaaraområdet fr. o. m. läs

året 1987/88. I första hand föreslår SamS att förstärkt sameundervisning 
skall anordnas vid grundskolan i Övre Soppero. Enligt detta alternativ 
skulle samtliga elever i området få sin undervisning i Övre Soppero. I det 
fall Kiruna kommun övertar verksamheten vid sameskolan i Lannavaara 
anser SamS att det bör vara möjligt att förstärka sameundervisningen även 

där. 
SamS anser att staten i likhet med vad som gäller för den integrerade 

sameundervisningen i A1:ieplog och Gällivare skall svara for vissa kostna
der i samband med den förstärkta sameundcrvisningcn i Soppcro/Lanna
vaaraområdet. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) tillstyrker att driften vid sameskolan i Lanna
vaara läggs ner fr.o.m. läsåret 1987/88 samt att försöksverksamhet med 
förstärkt sameundervisning ctablaas i Lannavaara/Sopperoområdet. 

Skolstyrelsen i Kiruna och utbildningsenheten vid Hinsstyrelsen i Norr
bottens län har beretts tillfälle att yttra sig över SÖ: s förslag. Skolstyrelsen 
har därvid i första hand föreslagit att samcskolan i Lannavaara bibehålls. 

bl.a. med hänvisning till den påfrestning på kommunens ekonomi som det 

skulle innebära om driften övertogs av kommunen. I andra hand har 

skolstyrelsen föreslagit att staten går in med särskilda bidrag for att möjlig

göra fortsatt drift av skolan. 

Utbildningsenheten anser att sameskolan i Lannavaara på grund av 

undervisningspolitiska. kulturpolitiska rn:h näringspolitiska skäl bör bibe
hållas ytterligare en tid varunder en kontinuerlig uppföljning av undervis

ningssituationen i Lannavaara/Sopperoområdet sker. 
Jag är inte beredd att förorda en nedläggning av driften vid sameskolan i 

Lannavara fr. o. m. läsåret 1987/88. Som en följd härav har jag inte funnit 

anledning att beriikna medel för att förstärka sameundervisningen i Övre 

Soppero. SamS bör kontinuerligt följa verksamheten och komma in med 

de förslag till åtgiin.kr som kan anses erforderliga. 108 



/ntc~raaJ .rnmisk 1111Jcrvis11i11g 

Försöksverksamhel med integrerad samisk undervisning har phgått vid 

grundskolan i Arjeplog resp. Gällivare sedan lästirel 1983/84. Motsvarande 

försöks verksamhet vid grundskolan i Arc har iinnu inte igångsatts, bl. a. 

heroende pa svarighctcr att rekrytera silväl elever som liirare. 

Jag delar SamS: ~och SÖ: s uppfällning att försöks verksamheterna med 

integrerad undervisning i Arjeplog och Gällivare skall upphörn fr.o.m. 

liisårct 1987/88 och verksamheten bli reguljär. Fdn samma tidpunkt hör 

samehögstadiet i Giillivare samt sameskolan i Ar:jeplog läggas ner. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt statens förhand

lingsnämnd att i enlighet med SÖ: s förslag triiffa avtal med Arjeplogs och 

Gällivare kommuner om integrerad samisk undervisning. 

Jag har erl:1rit att SamS i samarhete med Are kommun för niirvarande 

hålkr pii att utarbeta en organisationsplan avseende integrerad samisk 

högstadieundervisning vid grundskolan i Äre. Med anledning härav föror

dar jag att försöksverksamheten förliings med ett är till att gälla iiven 

Hisiiret 1987.!88. Om verksamheten trots delta inte kommer i gäng hör 

avtalet mellan staten och Are kommun sägas upp. 

Ö1·riga Ji"Jgor 

Driften vid samesknlans elevhem i Giillivare liiggs ner med utgången av 

juni 1987. Med anledning härav bör - i enlighet med uttalanden i 1986 års 

budgetproposition - två tjiinster vid elevhemmet dras in frän samma 

tidpunkt (-350000 kr.) (5). 

Som en följd av all elevhemsverksamheten vid sameskolan i Gällivare 

upphör. uppkommer behov av inackordering för ekver vid sameskolan. 

Staten svarar diirutöver för kostnader för inackordering for elever som 

deltar i den integrerade högstadieundervisningen vid grundskolan i Gälli

vare och som inte är mantalsskriv11'1 i centralorten. Jag beriiknar kostna

derna under liis{m.:t 1987188 för elevers inackordering i Giillivare till 210000 

kr.(6J. 

I enlighet med SÖ: s förslag förordar jag att same skolan i Kiruna under 

liisiiret 1987/88 fiir omfatta iirskurserna I - 5. För utbyggnaden av verk

samheten beräknar jag kostnad sökningen 1ilJ 65000 kr.l7). 

I enlighet med 42 och 49 ~~ sameskolförordningen < 1967:216. omtryckt 

1980:437. paragruferna iindrnde senast 19tC.: 1036J ;·,r tillsynsfarare vid 

s<;meskola anställd som bitriidande skolledare och skall inom sitt arhets

omriide biträda skolchefen med ledningen av verksamheten samt utföra 

förberedelse- och a\·~;Jutningsarheten för läs~iret. Vidare skall tillsynsliira

ren fullgöra pedagogiska samordningsuppgifter enligt SamS eller skolche

fens särskilda beslut. 

SÖ har - i enlighet med SamS förslag - föreslagit att undcrvisningsskyl

dighe1en frir tillsynsliirare sätts ner med tre veckotimmar fr. o. m. läsi1ret 

1987188. 

\länga arbetsuppgifter snm nu utförs inom kansliet i Jokkmokk försva

ras p~1 grund av de bnga avstilnden till skolorna. Jag delar myndigheternas 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 

109 



uppfattning att SamS organisation skulle kunna bli effektivare om vissa 

"'arbetsuppgifter ddegeras till tillsynslärarna. Jag tillstyrker att undervis
ningsskyldighelt.!n för tillsynsliiran: sätts ner med tvt1 veckotimmar fr. o. m. 

li\s~\rel 1987i88 och beriiknar merkostnaderna för detta till 67000 kr.18). 

En viktig del av SamS verksamhet är information om samisk utbildning 

till samiska föriildrar men ocksi1 till kummuner m.ll. Jag beräknar 25000 

kr. för information och dokumentation av samcskolornas och SamS verk

samhet 19). 

I enlighet med SÖ: s förslag beriiknar jag 100000 kr. som engimgsanvis

ning för inventarier och AV-utrustning vid sameskolllrna I 101. 

Enligt förordningen !SÖ-FS 1984:68) om tilldelning av hirarresurser vid 

samesknlan giiller försöksverk~;amhcten med resurstilldclningssystcmet 

t. o. m. budgetåret 1986/87. I enlighet med SÖ: s förslag förordar jag all 

resurstilldelningssystemct far tilliimpas även budget~irel 1987/88. En sam

lad utviirdering av resurssystemet bL)r göras senast den I september 1987. I 

samband diirmed hör stiillning t:.is till eventuella föriindringar av tidpunkt 

för beslut om resurser samt alternativt nyttjande av resurserna I 11). 

I övrigt riiknar jag för niista hudget:tr inte med andra förändringar under 

anslaget än siidana av automatisk natur. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

ställer jag att regeringen föresli1r riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om förlängning av bestämmel

serna om beriikning av lärarresurser. 

2. godkänna vad jag har förordat om nedsättning av undervis

ningsskyldigheten för tillsynslärare. 

3. till Sa111es/.:.olor för hudgetäret 1987 /88 anvisa ett forslagsanslag 

a V 15 13()()0() kr. 

B 15. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

190 513 902 

195 605 000 

200709000 

Synskadade elever med ytterligare handikapp undervisas vid en skolen

het i Örebro I Ekeskolanl. Vid Ekeskolan mottas som elever även synska

dade barn utan ytterligare handikapp. Döva och hörselskadade elever 

undervisas vid dels fem regionala skolenheter. belägna i Stockholm ( Ma

nillaskolan ). Lund !Österv:'tngskolan), V~inersborg (\'änerskolan). Örebro 

(Birgitta skolan) och Härnösand I Kristinaskolan). dels i särskilda klasser 

förlagda till grundskolan (s. k. externa klasser). Döva och hörselskadade 

elever med ytterligare handikapp undervisas vid en skolenhet i Gnesta 

( Ashackaskolan). Vid skolenheten i Sigtuna ( H~illshoskolan) undervisas 
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nnrmalbcg~1vadc barn med grava spriikstlirningar samt hlir-;cbkadade barn 

med betecmkstörningar och vissa andra komplikationer. 

Vid Tomtebodaskolan. Ekeskolan. :\sbackaskolan och Hiillsboskolan 

finn~ spc<:ialpedagogiska rcsur<;center. 

V..::rksamheten regkras i specialskolförordningen ( 1%5:478. omtryckt 

J<n.:>:736. iinJrad senast 1986:.'i76 och '1961. 

Hcstiimmclscr om tilldelning a1· Wrarrcsurser finn' i forordningen 

(SÖ-FS 1983: 155) om tilldelning av litrarresur\er vid speeial'ikolan m. m. 

tomtryckt SÖ-FS 1984:67. iindrad 1986:73). som giiller under en försöks

pcriod omfattande hudgcttircn 1983/84 - 191\6187. 

I förordningen lSÖ-FS 1984:661 meddelas bestiimmelser om utveckling 

av verksamhet..::n vid specialskolan. 

Friln anslaget b..::kostas iiven resor för elever jiimte ledsagare. 

Skolt;verstyrelsen 

Sk,1löverstyrelscns !SÖJ anslagsframstiillning l'i.ir budgett1ret 1987188 inne

biir i huvudsak foljamk: 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 7649000 kr. 

2. SÖ föresl{ir en utökning av medlen för personell assistans för spe

cialskolans elever!+ 375000 kr.). 

3. SÖ föreslar att tvil tjiinster som ekonomibitriide. en tjiinst som elev

hemsförestilndare. en tjänst som sömmerska och en tjänst som vaktmiis

tare dras in (- 721000 kr. J. 

4. SÖ begär medel som eng<°mgsanvisning för de vart tredje iir återkom

mande studiedagarna för sp<:cialskolans personal l + 270000 kr.). 

SÖ heriiknar medelsbehovet under förslagsanslaget Specialskolan 

m. m.: Uthildningskostnadcr till ~03 rnrnoo kr. 

Nuvarande system för tilldelning av liirarresurser till sp<:cialskolan be

drivs som försöksverksamhet och har tilliimpats under budget;iren 1983/84 

- I 986.187. Systemet innebiir att resurserna heriiknas efter en elevrelaterad 

sehahlon om 9.75 Uirarveckotimmar llvtr) per elev f\ir de fem regionala 

specialskolorna LKh 13.7 lvtr per elev för de tre riksrekryterande special

skolorna. Av liirarresurserna skall I lvte för varje elev i de regionala 

skolorna och 2 lvtr per elev i de riksrekryterande skolorna utgöra en 

gemensam resurs för specialskolorna och fördelas bi:hovsinriktat av SÖ. 

För varje specialskola beriiknas Hirarresursen med hiinsyn till det beriikna

de antalet elever vid höstterminens bö1jan samma ilr. För skolledning. 

verksamheten vid resurs<:entra samt för vikariekostnader och lönetilhigg 

beriiknas särskilda liirarresurser. 

SÖ har i en siirskild skrivelse den 15 oktoher 1986 redovisat sina erfaren

heter av resurstilldclningssystemet för lärare inom spccialskL1lan. 

SÖ anser att försökspcrioden har visat att det nuvarande resurstilldel

ningssystemet erbjuder stl stora fördelar att det med vissa smiirre justering

ar bör permanentas. 

SÖ f(ircsliir bl. a. att liirarresurserna heräknas med hiinsyn till det ge

nomsnittliga elevantalet under en treårsperiod. Beriikningarna gör.~ i mars 

m~inad. och elevunderlaget bi.ir avse päg~iende liisar ,ich de två följande 
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läsi\ren. SÖ föreshir vidare att den resur~ som SÖ skall fördela behovsin- Prop. 1986/87: !()() 

riktat iindras friin 1 till 0.65 lvte för de regionala skolorna och frii.n 2 till I Bil. 10 
lvte för de riksrekryterande skolorna. För de av Hiillsboskolans elever 
som får .;in högstadieundervisning vid Birgittaskolan anser SÖ att lärarre-
~ursen bör beräknas efter samma schablon som för de riksrekryterande 

skolorna. SÖ föreslår även att siirskilda medel beräknas för siirskild under-

visning enligt 10 kap. 3*skollagen!1985: 1100). 

Personal 

Lilrarc 
(Jvrig personal 

I! 1.i;ifier 

Liincko~tnader rn. rn. för skol
ledare och hirarpcrsonal 

Ctvcckling av verksamheten vid 
specialskolan 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Resor för elever jiimte led
sagare 

Lokalkostnader 

Inkomster 

Nettoutgift 

Föredragandens iivcrvägandcn 

1986/87 

W> 
471 

820 

645~0001) 

:'.'i'J:'OOO 
86983000 

17495 I 000) 

13448000 
28687000 

196293000 

688000 

195605000 

Herilknad imdring 
19))7/88 -

Föredraganden 

of. 

-2 

+ 2002000 

+ 104000 
+35:'9000 

1+3000000) 

+ 1076000 
-1579000 

+5132000 

+ 28000 

+5104000 

Medlen för personell assistans till specialskolans elever bör enligt min 

mening räknas upp med 375000 kr. CJ. 
Jag tillstyrker SÖ: s förslag om indragning av vissa tjänster (3). 

Jag räknar med alt kostnaderna för de vart tredje år iiterkommande 

studiedagarna för specialskolans personal skall rymmas inom ramen för 
anvisade medel för utveckling av verksamheten vid specialskolan (4). 

Jag delar SÖ: s uppfattning att nuvarande system med en elevrelaterad 

schahlon för beräkning av ansl<iget till lärarresurser bör permanentas 

fr. o. m. hudgetfirct 1987/88. 
Den totala lärarresursen för spcL:ialskolorna hör liksom hittills beräknas 

i en omfattning som motsvarar 9. i5 lärarveckotimmar ilvlr) per elev i de 

regionala specialskolorna och 13.7 lvtr per elev i de riksrckryterandc 

skolorna. 
För de av H~il\sboskolans elever som för sin högstadieundervisning vid 

Birgittaskolan bör liirnrresursen beräknas som för de riksrekryterandc 

skolorna. Vid Hiillsboskolan bedrivs enligt regeringens medgivande för

söksvcrksamhet med högstadieundervisning. varl'ör det endast kan bli 112 



fr<°1ga om ett filtal elev1:r ~om får högstadieundervisningen vid Birgittasko

lan. 

Av den totala röursen bör den liirarresur~ som SÖ fi'lrddar behovsinrik

tat mellan ~pe.:ialskulorna motsvara 0.6.'i lvte för varje elev i de regionala 

specialskolorna och I lvte per elev i de riksrekryterande spet:ialskolorna. 

I likhet med SÖ <rnser jag att lärarresurserna hör beräknas med hänsyn 

till det genomsnittliga elenrntalt't under en treårspt:riod. Beräkningarna 

hör göras i mars m~111ad. Till 'killnad från SÖ anser jag dock att elevunder

laget hör avse elevantalet under förcgficndc Hisilr. påg{1endc läsår och 

beriiknat elevantal för det kommande läsåret. Den totala lärarresursen för 

spe.:ialsko\orna hör iiven täcka kostnader för särskild undervisning enligt 

10 kap. 3 ~skollagen ( 1985: l 100J. 

lfrmställan 

Med h;invisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hcm

st~iller jag att regeringen föresbr riksdagen att 

I. godkänna det system för heriikning av liirarre~urser som jag 

har förordat. 

2. till Special.1/.:.o/an 111. 111.: Uthildning s/.:.o.rnwder för budgetärcl 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 200709000 kr. 

B 16. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1985/86 L tgi fl 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

4 720347 
7475000 

6616000 

Reservation 361 618 

Fri1n anslaget hestrids utgifter för Hiromedel. undervisnings- od1 arbets

material. inventarier m. m .. bibliotek samt hörsel- och tal teknisk utrust-

Ill!lg. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens t SÖl anslagsframsliillning för budgetåret 1987/88 inne

b~ir i huvudsak följande: 

I. Prisomr~ikning 222000 kr. Engångsanvisningar p[i 2310000 kr. avgår. 

2. För upprustning av institutionslokaler. reinvesteringar till elevhem

men samt för larmanordning vid Ekeskolan förc~l:\r SÖ en uppräkning av 

anslaget med 500000 kr. 

3. SÖ red11Visar all ca 5r:~ av de döva eleverna har ögonsjukdomen 

Usher"s syndrom. SÖ hegär 120000 kr. för synutrustning till dessa elever. 

1-ör anpassad kringutrustning. som är nödvändig for framför allt synska

dade elever. i samband med datorsatsningen beräknar SÖ 200000 kr. 

4. SÖ foresfo all 160000 kr. per <tr anvisas under trt: budgetiir för utbyte 

a\· telefonviixcl vid tre specialskolor. 

5. SÖ fört'sf~tr en 1:ng~mgsanvisning om 130000 kr. for utbyte av en buss 

med lift vid Ekeskolan. 

X Riksda1!ct1 198r>!i:>7. I .ll1111/. Nr /110. Hilai:a JO 
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SÖ beräknar medclsbehovct under rcservationsanslaget Specialskolan 

m. m.: Utrustning m. m. till 6497000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För upprustning av institutionslokaler, utbyte av föråldrad teknisk utrust

ning och ersätlningsanskaffning till elevhem m. m. föreslår jag en uppräk

ning av anslaget med 350000 kr. (2). Vidare beräknar jag 120000 kr. för 

synutrustning till elever med ögonsjukdomen Usher's syndrom (3). 

Jag tillstyrker att 160000 kr. per år anvisas under tre budgetår ( 1987/88 -

1989/90) för utbyte av telefonväxel vid tre specialskolor 14). 

Vidare beräknar jag engångsanvisningar om 500000 kr. för anpassad 

kringutrustning i samband med datorsatsningen (3) och 130000 kr. för 

utbyte av en buss med lift vid Ekcskolan 15). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Specialsko/an m. m .: Utrustning m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa 

etl reservationsanslag av 6616000 kr. 

B 17. Bidrag till driften av särskolor m. m. 

J 985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

56193:"064 1 

611273000 

582273000 

' Under femte huvudtiteln 

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstings

kommun samt kommuner som anordnar särskola i fall som avses i 6 kap. 

2 ~ skollagen (1985: 1100) får statsbidrag med 95 % av lönekostnaderna för 

rektorer, studierektorer. tillsynsliirare och Hirare vid särskolan. Även till 

särskolevcrksamhet som anordnas av enskilda, föreningar och stiftelser 

utgår statsbidrag i vissa fall. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen 

( 1986: 188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. samt i 

förordningen (I 986: 574) om statsbidrag till fristående särskolor. 

Bestämmelserna innebär i korthet att statsbidraget till särskolan beräk

nas efter en grundrcsurs om sju veckotimmar per elev. Vidare beräknas 

tilläggsresurser för undervisning i hemspråk och för stödundervisning i 

svenska med fyra veckotimmar per elev samt för särskild undervisning 

med fem veckotimmar per elev. Härutöver kan länsskolnämnden medge 

en behovsprövad kompletteringsresurs uttryckt i veckotimmar. För inte

grerade särskoleelever beräknas en resurs om högst sju veckotimmar. 

Tilläggsbidrag till kostmider för vikarier m. m. utgår med 5%· av lönebidra

get. Regeringen faststiiller ärligen veckotimpris per lärarveckotimme i 

särskolan. Statsbidraget till lönekostnader för rektorer och studierektorer 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 

114 



lämna!> med hiinsyn till årslönebcloppel för v<irje inrättad tjänst. Statsbi
drag utgår iivcn för til!äggspcnsionsavgifter. 

Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 
1987 /88 belastas anslaget med förskott för detta år beräknat pa statsbidra
get för redovisningsttret 1986/87 samt slutreglering av bidraget för redo

visningsåret 1986/87. 

Från anslaget bestrids vidare kostnader för statsbidrag för lokal skolut

veckling enligt bestämmelser i förordningen fSÖ-FS 1986: 100) om statsbi

drag till lokal skol ut veckling i särskolan. Även för detta bidrag gäller ett 

förskotts- och slutregleringsförfarande. 

från anslaget bestrids även kostnader för vissa trygghetsåtgärder enligt 

bestämmelser i förordningen fl 984: 626) om statsbidrag till kostnader för 

vissa trygghetsåtgiinler för skolledare. biträdande skolledare och lärare i 
kommunal utbildning !ändrad 1986:403 och 731). 

Ur anslaget utgår bidrag till yrkesundervisning för hörselskadade psy
kiskt utvecklingsstörda enligt ämbetsskrivelse den 21 augusti 1969 om 
godkännande av avtal avseende yrkesundervisning för hörselskadade psy

kiskt utvecklingsstörda. 
Skolöverstyrelsen erhåller dessutom medel till informations- och konfe

rensverksamhet för skolledare och lärare vid särskolor. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖJ anslagsframställning för budgetåret 1987/88 inne

bär i huvudsak följande: 
I. Ungefär 12 500 elever gick i särskolan läsåret 1985/86. vilket innebär 

en liten minskning från föreg{1ende läsår. Antalet skolledare var 145 och 
antalet utnyttjade lärarveckotimmar var ca 92000. 

Fr. o. m. läsåret 1986/87 infördes ett förenklat statsbidragssystem för 
särskolans lärare. Resurstilldelningssystemet är elevbaserat och ger hu
vudmannen större frihet att fördela medlen inom en given ram. 

Anvisat belopp under punkt I för budgetåret 1986/87 innehåller medel 
för kostnader för undervisning vid reguljär särskola, enskilda inrättningar 
och specialsjukhus. 

SÖ: s beräkning av anslagsposten I för budgetåret 1987/88 framgår av 
följande sammanställning, belopp i tusental kr. 

Budgetår 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Beräknat 
statshidrag 
till löne
kostnader' 

421911 2 

452 343 
466113 

1 exkl. sociala avgifter 
2 förskottsumkrlag 

Förskott 
50% 

210955 
22617'2 

Slut
reglering 

241 388 

Summa 

467 560 

2. SÖ beräknar för bidrag till lokal skolutveckling medelsbehovet till 
H),5 milj. kr. under budgetiiret 1987/88. varav 5.1 milj. kr. i förskott för 
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rcdovisningsaret 1987/88 och 5,4 milj. kr. i slutreglering för redovisnings

arct 1986/87. 

3. SÖ bcriiknar bidraget för tilläggspensionsavgifter till 47,6 milj. kr. 

För reducerat lönekostnadspålägg beräknar SÖ 51 ,8 milj. kr. 

4. SÖ föreslär att försöksverksamhet fär bedrivas med datorbaserad 

undervisning i tre geografiska områden inom särskolan. Kostnaderna för 

teknisk utrustning beräknar SÖ till 60000 kr. per område. dvs. sammanlagt 

180000 kr. 

5. Riksdagen har beslutat om ett samlat program för skolledarutbildning 

(prop. 1985/86: 173, UbU 1986/87: I. rskr. 241. SÖ beräknar en minskning 

av kostnaderna för arbctsavlastande åtgärder med 560000 kr. SÖ föresl~tr 

att medlen för lokal skolutveckling utökas med 0.09'i''c för bidrag till lands

tingskommunerna för insatser med skolledarutbildning, vilket innebär en 

uppriikning av medlen med 400000 kr. 

SÖ beräknar medelsbehovet under förslagsanslaget Bidrag till driften av 

siirskolor m. m. till 581137000 kr. 

A11s/agshcriik11i11g 

I. Bidrac: till löne
kostn~1der 

1 Bidrag till lokal 
skolutvcckling 

3. Bidrag till kost
nader för tilläggs
pcn'>i,111,avgifter 

4. Lönekostnadspitliigg 
5. Bidrag till kost-

nader fi.ir vrkesundcr
vi,ning för hörsel
skadade psykiskt 
utvecklingsstörda 

h. Kostnader för infor
mations- och konfc
n:n~vcrk>amhct for 
,kolledare nch liirare 
vid siirskolan 

Summa 

Avrundat 

F iircdragandcns iiverväi:anden 

1986/87 

498026000 

5 000000 

49102000 
55 hO~ 000 

3 500000 

40000 

6ll 273000 

Beräknad ändring 
1987188 

F öre<lraganden 

+ 5519000 

- 2861000 
- 2 984 ()()() 

+ 140000 

2000 

-28502000 

-29000000 

1 samband med att det nya statsbidragssystemet för siirskolan infördes 

redovisningsarct 1986/87 gjordes en kraftig uppräkning av anslaget på 

grund av tidigare iirs underhudgcteringar. Anslaget ökade från 488639000 

kr. budgctftret 1985/86 ti!l 61127:\000 kr. budgetftrct 1980/87. 

Mina beräkningar av statsbidraget till lönekostnader för budgetåret 

1987/88 grundar sig på antalet inrättade tj~instcr som skolledare och ett 
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beriiknat veckotimtal för redovisningsilret 1986/87 enligt de nya statshi
dragshestämmelserna samt p{1 lönelägct den I juli 1986 med viss uppriik

ning för de kostnadsökningar som kan förväntas under redovisningsåret. 

HeriikninR av J("irskott och s/11treglcring 1111dcr w1slagsposte11 I, 

h11df,:ettirc1 19/:17/88. hdopp i t11se11Ta/ kr. 

Budgetår 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Beräknat 
statsbidrag 
till löni:
lwstnadcr1 

4340692 

457829 

1 exkl. sociala av1.tifter 
2 förskollsunderliig 

Förskott 
50'/( 

'.!17035 
228914 

Slut
reglering 

240794 

Summa 

469708 

Riksdagen har beslutat om ett samlat program för skolledarutbildning 

!prop. 1985/86: 173. UbU 1986/87: I, rskr. 24). Kostnaderna för skolledares 
inom särskolan ddtagande i sådan utbildning bör bestridas av statsbidraget 

till lokal skolutveckling inom särskolan. Med anledning härav anser jag att 
procentsatsen för statsbidrag till lokal skolutveckling inom särskolan bör 
höjas från 2,24% till 2,31 %. Enlii;t min mening bör i stället tilläggsbidraget 

enligt 17 § förordningen ( 1986: 188) om statsbidrag till driftkostnader för 
särskolan m. m. sänkas från 5% till 4,9% fr. o. m. redovisningsåret 

1987/88. Eftersom statsbidraget utbetalas i form av förskott. beräknat på 
föregående års statsbidrag, och slutreglering påverkar inte dessa förslag 

medelsbehovet för budgetåret 1987/88 (8). 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar jag medelsbehovet för 

lokal skolutveckling budgetåret 1987/88 till 10.5 milj. kr .. varav 5.1 milj. kr. 
utgör förskott för redovisningsåret 1987/88 och 5,4 milj. kr. utgör slutreg

lering för redovisningsåret 1986/87 (2). 

Bidraget för tilläggspensionsavgifter beräknar jag till 46,2 milj. kr. och 
för reducerat lönekostnadspålägg beriiknar jag 52,6 milj. kr. (3). 

Vad gäller SÖ: s förslag om försöksverksamhet med datorbaserad under
visning i tre geografiska områden inom särskolan avser jag återkomma i 
samband med den av mig under avsnittet Vissa gemensamma frågor (av
snitt 3.3) aviserade propositionen om datautbildningen i skolan m. m. (4). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

till Bidrag Till drif1en m· särskolor m. m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 582273000 kr. 
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B 18. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 

1000 

Med utgången av Wsärct 1972173 var samtliga statliga realskolor avveck
lade. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån inne
havarna av tjänsterna inte har kunnat beredas tjänstgöring vid annan 

skolform får medel för lönekostnader och sjukvård för dem utgå ur detta 

anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget bör tills vidare föras upp med oföriindrat belopp. 

föredragandens överväganden 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1·iss personal Fid statliga realskolor för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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y~.·.,1~ m.m. 
~ B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

J 98'i/8h Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

4886200 241 

4'i0051 I 000 

4 899 2·27 000 

Ur anslaget utgär statsbidrag till kostnader för skolledare och lärare i 

kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor. studie- och 

yrkesorientering i gymnasieskolan. inbyggd utbildning och gymnasial lär

lingsuthildning. Föreskrifter om bidragen finns för närvarande i bl. a. för

ordningen (I 96h: 115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal 

utbildning (omtryckt 1977: 4901. Fr. o. m. den I juli 1987 skall bl. a. bidrag 

till undervisningen beräknas enligt ett nytt system. Väsentliga delar av det 

nya systemet framgår av förordningen ( 1986: 1080) med vissa provisoriska 

föreskrifter om gymnasieskolan. Regeringen har också utfärdat en förord

ning ( 1986: 1081) med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasiesko

lans skolledning och skolledningsbidrag m. m. 

Ur anslaget bekostas även hl. a. visst bidrag enligt förordningen 

( 1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 

!983:416). 

I gymnasieskolan finns ett stort antal studievägar i form av 27 linjer och 

ca 550 specialkurser. Härtill kommer gymnasial lärlingsutbildning. 

Linjerna och de gängse förkortningarna av dem är följande. 

lvlinst treåriga linjer (teoretiska) 

Ekonomisk linje E 
Humanistisk linje H 
Naturvetenskaplig linje N 
Samhällweten,kaplig linje S 
Teknisk linje (fyraårig I T 

Trååriga teoreriska linjer 
Ekonomisk linje Ek 
Estetisk-praktisk linje (försöksverksamhet) Ep 
Musiklinje Mu 
Social linje So 
T ~kni'k linje Te 

Trääriga yrkesinriktade littier 
Beklädnadstcknisk linje 
Bygg- oc:h anläggningsteknisk linje 
Distrihutions- och kontorslinje 
Drift- och underhållsteknisk linje 
El-teleteknisk linje 
Fordonsteknisk linje 
Handels- och konturslinje (försöksverksamhet) 

Be 
Ba 
Dk 
Du 
Et 
Fo 
Hk 
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fordbrukslinjc 
Konsumtionslinie 
Livsmedclstekn.isk linje 
Processteknisk linje 
Skopbrukslinj~ · 
Social servicelinje 
Triidgftrdslinje 
Tr~iteknisk linic 
Verkstadsteknisk linje 
Vårdlinje 

Jo 
Ko 
Li 
Pr 
Sb 
Ss 
Td 
Tr 
Ve 
Vd 

Gymnasieskolans dimensionering beslutas årligen av riksdagen. Syste

met för dimensioneringen - det s. k. planeringssystemet - är reglerat i 

förordningen !1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m. Det inne
bär bl. a. att cll'lplarsramar i gymnasieskolan fastställs för varje budgetår. 
Riksdagen beslutar om ramar för de två närmaste budgetåren och plane
ringsramar för ett tredje budgetår. 

för hela riket fastställs en totalram. Den är uppdelad på dels en ram för 
utbildningar. vilka eleverna kan påbörja direkt efter grundskolan rdirektra

men i. dels en ram för kurser för invandrarungdom och för utbildningar 
som kräver viss ålder, praktik eller utbildning utöver grundskolan fi.)r 
tillträde !lilla ramen). 

Direktramen är uppdelad på sex sektorsramar och en ram för ospecifi

cerade platser. I sektorsramarna ingår utbildningar enligt följande. 

Sekror 

I. HS - Humanistisk och 
samhällsvetenskaplig sektor 
2. VSK - Vård-, social- och 
konsumtionssektor 
3. EM -- Ekonomisk och mer
kantil sektor 
4. TN - Teknisk och natur
vetenskaplig sektor 
5. TI - Teknisk och industri
ell sektor 

6. JST - Jordbruks- och skogs
brukssektor 

Urhildningar Hill lit!iema 
kommn närliggande 
spffialkurser) 

H, S. So, Mu, Ep 

Vd. Ss. Ko 

E.Ek.Dk.Hk 

IS,T.Tc.Du 

Ha. Be. Et. Fo. Li. Pr, Tr. 
Ve, gymnasial 
lärlingsutbildning samt 
specialkurser, ej närliggande 
någon linje 
Jo, Sb, Td 

Lokalt arbctsmarknadsanknutna specialkurser, som omfattar mindre än 

ett läsår och som inte kräver viss ålder. praktik eller utbildning utöver 

grundskolan för tillträde (korta LA-kurser). ingår i ramen för ospecificera

de platser. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen <SÖ) föreslår att direktramen i gymnasieskolan ökas 

från 293 232 till 300800 årselevplatser för budgetåret 1987/88, dvs. med 

7 568 årselevplatser. För hudgctårct 1988/89 föreslår SÖ att direktramen 
skall omfatta 297600 firselevplatser (en ökning i förhållande till den av 
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riksdagen beslutade planeringsramcn med 4 368 årselevplalscr). SÖ före

sliir 292200 årsekvplatser för budgetåret 1989/90. 

SÖ föreslär ingen utökning i förhällande till den av riksdagen beslutade 

lilla ramen om 33230 {irselevplatser för hudgett1ret 1987/88 eller i förhållan

de till motsvarande plancringsram fiir hudgctårct 1988/89. 

SÖ begiir bcnwmligandc att även kommande budgetilr fit göra omfördel

ningar av platser dels mellan sektorerna. dels mellan direktramen och lilla 

ramen. Vidare föresl{ir SÖ alt regeringen inhiimtar riksdagens bemyndi

gande att, i den mån arbetsmarknadsskäl stl påkallar, öka dimensionering

en utöver förslaget. 

Härutöver föreslår SÖ bl. a. att 

- försöksverksamheten med imlividuella timplanejämkningar för idrotts

triining för elever i gymnasieskolan (''hemortsalternativet") utökas med 

150 elever. 

- musiklinjen byggs ut med ytterligare två klasser. 

- försöksverksamhet med sammanhållen årskurs 3 och förhingning med 

ett år av T-linjen får hedrivas i ytterligare niigra län, 

- försi.iksverksamhcl med treårig studiegång på vissa yrkcsförberedande 

studievägar får anordnas i en omfattning av högst 500 intagningsplatser 

samt att 

- försöksverksamhet med samarbete mellan gymnasieskola och kommu

nal vuxenutbildning får bedrivas i ytterligare 20 kommuner. 

SÖ har ocksfl pä läroplansområdet hemställt om bl. a. vissa förändringar 

och försöksverksamhct, vilka redovisas i det följande under föredragan

dens överväganden. 

SÖ heriiknar niedelshehovet under förslagsanslagct Bidrag till driften av 

gymnasieskolor till 4 745 I 09 000 kr. 

I skrivelse den 25 augusti 1986 har SÖ redovisat sin utvärdering av 

plancringssystemet för gymnasieskolan. 

Föredragandens Öl'ervägandcn 

1 Disposition 

Jag kommer att disponera min föredragning av gymnasieskolanslaget på 
följande sätt. 

I al'snitf 2 lämnar jag mina förslag till dimensionering av gymnasieskolan 

budgetåren 1987188- 1989/90. I samband därmed tar jag upp förslag från 

SÖ angående musiklinjen och den estetisk-praktiska linjen. 

Jag övergår sedan ( m'.rnitf 3i till förslag rörande olika läroplans frågor 

m. m. I ai·.rnitf 4 behandlar jag den gymnasiala utbildningen för döva och 

hörselskadade elever i Örebro. Därefter behandlar jag inbyggd utbildning 

pä yrkesinriktade studievägar och gymnasial lärlingsutbildning ( m·snitf 5 
resp. 6). Frågor om resurser för åtgiirder för invandrarelcver tar jag upp i 

i/\'Sllitf 7. 
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Jag fortsätter sedan min genomgång av gymnasieskolanslaget med för
slag om statsbidrag till studie- och yrkesorientering och till lokal skolut
veckling (tll'.rnitt /:I resp. 91. Därpå redovisar jag vissa övriga frågor (avsnitt 

/OJ. Föredragningen avslutas med anslagsberäkningar ((ll'.rnitt 11 ). 

2 Dimensioneringen av gymnasieskolan 

2.1 lntai;:ningen till liisäret 1986187 

Resultatet från intagningen till läsåret 1986/87, dit 16-17-<lringarna för 
andra gången prioriterats. visar att ca 3 700 eller 3,2 % av antalet sökande 

16-17-aringar och 47<.:·c· av antalet sökande 18-19-åringar inte kunnat 
erbjudas plats på de studievägar de sökt till. De senare har i mycket stor 
utsträckning valt ett begränsat antal studievägar som är attraktiva även för 
prioriterade sökande. 

2 .2 Planl'l'ingssystemet .fi'ir gvmnasieskolans studiel'iigar 

I 1986 års budgetproposition tog jag upp den roll gymnasieskolans plane

ringssystem har för främst de yrkesinriktade utbildningarna. Jag pekade 
(prop. 1985/86: 100 bil. 10. s. 21) på att bl. a. arbetsgruppen för översyn av 
den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGYl visat hur kopplingen mellan 
gymnasieskolans planeringssektorer och arbetsmarknadens behov i många 
fall kan vara svag. Analyser visar att de som anställs inom ett yrkesområde 
ofta har mycket olika utbildningsbakgrund. 

Såväl ÖGY som SÖ har under det nu gångna året redovisat erfarenheter 
av och lämnat delvis likadana förslag till förändringar av planeringssyste

met. I huvudsak föreslås att riksdag och regering bara skall besluta om en 
totalram för årselevplatser för riket, uppdelad på direktramen resp. lilla 
ramen och utan sektorsuppdelning. Fördelningen på län och kommuner 
tänks, som nu. göras av SÖ resp. länsskolnämnderna. Den styrning som 
kan behövas skulle endast gälla enskilda linjeområden eller studievägar. 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till detta förslag. Jag föreslår därför 
tills vidare en indelning av totalramen i dels direktramen med sektorsra
mar. dels lilla ramen också för budgetåren l 987 /88-1989/90. Beredningen 
av förslagen från ÖGY pågår inom regeringskansliet. Avsikten är att en 
särskild proposition skall föreläggas riksdagen under 1987. Jag återkom

mer då till frågan om planeringss~1stemet. 

När det gäller yrkesinriktade utbildningar anser jag det vara särskilt 

viktigt att söka bygga ut sådana utbildningar, som har ett stort sökande

tryck och kan bidra till en god regional utveckling. Denna fråga är. som jag 

ser det, helt avgörande för hur gymnasieskolan redan på kort sikt skall 

kunna anpassas än mer till såväl elevernas val som arbetsmarknadens 

behov. Jag är dock medveten om de svårigheter som kan möta, när det 

gäller att tillgodose en önskad omfattning av vissa studievägar. Kommu

nerna kan ju enligt gällande bestämmelser inte tvingas att anordna vissa 

studievägar. endast stimuleras att göra det. Jag skall senare återkomma till 
frågan om hur detta skall kunna åstadkommas (anslaget B 22.J. 
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Jag <1vser att senare återkomma till regeringen med förslag om att SÖ får Prop.1986/87: 100 

i uppdrag att ange i vilken omfattning en styrning av dimensioneringen kan Bil. 10 

hehövas för vissa studiev~igar i gymnasieskolan. 

2.3 Slutliga ramar.f(ir h11dgetåre11 1987/88 och 1988189 

Dirl!ktramcn 

SÖ föreslår alt dimensioneringen av direktramen i gymnasieskolan ökas 

med 7 568 årsdevplatser till 300!\00 årselevplatser för budgeUiret 1987/88 

och at! direktramen för budgetåret 1988/89 skall omfatta 297 600 <'irsclev

platser. Detta förslag innebär en kapacitet om 2.6 årselcvplatser per 

16-åring under vartdera budgetåret. SÖ föreslår motsvarande kapacitet för 

hudgetåret 1989/90, vilket innebär 292200 årselevplatser. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Andelen sökande direkt frän grundskolans årskurs 9 har ökat till 97~;~ .. 

Intresset fört vf1åriga teoretiska utbildningar har minskat till förmån för tre

och fyraåriga utbildningar. Vad gäller tvååriga yrkesinriktade linjer har en 

del tappat betydligt i elevernas intresse. medan ett ökat intresse för andra 

linjer medfört att många sökandes förstahandsval inte kunnat tillgodoses. 

Andelen ej intagna visar en mycket stor variation mellan såväl sökta 

studievägar som län. En elev som 1985 sökte tre- eller fyraårig linje 

tillgodosågs i 87 fall av 100, en elev som ville in pä en tvåårig teoretisk linje 

i 65 fall av 100. medan endast 56 elever av 100 fick sitt förstahandsval pä en 

yrkesinriktad linje. På t. ex. tre av åtta linjer inom den teknisk-industriella 

sektorn har över riket i genomsnitt 800 sökande i prioritetsgrupp I ställts 

utanför medan ca 1300 sökande till värdlinjen inte kunnat beredas plats. 

Förstahandsvalets betydelse för elevernas situation i gymnasieskolan är 

utan tvekan mycket stor. Särskilt stor är den erfarenhetsmässigt för de 

elever som väljer en yrkesinriktad linje. En total följsamhet till elevernas 

val är dock som jag ser det en omöjlighet bl. a. av arbetsmarknadsskäl. 
En likvärdig utbildning innefattar enligt min mening rätten för en elev 

från grundskolan att sii långt som möjligt välja studieväg i gymnasieskolan. 

oavset! var han eller hon bor. De största bristerna finns för de elever som 
direkt efter grundskolan egentligen endast kan tänka sig en yrkesutbild

ning. Det är ofta dessa elever som står i de längsta köerna till utbildning. 

Det är enligt min mening inte acceptabelt. Möjligheterna att, inom befintlig 
ram, lättare få ett yrkesinriktat studieval tillgodosett skulle öka för elever

na, om ett antal yrkeslinjer med stort sökandetryck kunde byggas ut, på 

både mindre och större orter. Utbildningarna är dock ofta dyra att anord

na. Enligt min mening bör en riktad satsning göras på vissa yrkesinriktade 

studievägar som inte kunnat byggas ut i tillräcklig takt på grund av stora 

investeringskostnader. Jag återkommer till detta under anslaget B 22. 
Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. 

Jag har således inte funnit anledning att öka antalet intagningsplatser 

inom direktramen. Jag räknar däremot med att den möjlighet till omfördel

ning av platserna. som enligt vad jag återkommer till fortfarande bör 

finnas, används sf1 att platser förs till vissa yrkesinriktade linjer där de 123 



liingsta köerna till utbildningen finns. Detta i kombination med de förslag 
som jag skall itterkomma till under anslaget B 22. Bidrag till utrustning för 
gymnasieskolan m. m. hi>r enligt min mening kunna medverka till att en 
stöITe andel av 16-19-årsgruppen bereds plats i gymnasieskolan. 

Med hänvisning till vad jag anfört föreslår jag att den dimensionering av 
gymnasieskolans direktram om 124000 intagningsplatser eller 293232 års

elevplatser, som riksdagen beslutat om för budgetåren 1987/88 och 1988/89 

faststiills. Jag föreslår i det följande också att motsvarande antal fastställs 
som planeringsramar för hudgctåret 1989/90. 

Lilla ramen 

För särskilt påhyggnadsutbildningarna inom lilla ramen är platsutnyttjan
det ofta mycket dåligt. Pii grund härav föreslår SÖ ingen utökning av lilla 
ramen. Under läsåret 1985/86 var det hela 181/~. av antalet disponibla 

intagningsplatser som inte utnyt1jades, vilket var en ökning med 3% i 
förhållande till läsåret 1984/85. Bland de regionalt arbctsmarknadsanknut
na påbyggnadsutbildningarna var 27% av platserna vakanta läsåret 

1985/86. Bl. a. med hänsyn till det dåliga platsutnyttjandet kan, enligt min 
mening, lilla ramen minskas. Vidare har en del av utbildningarna inom lilla 
ramen kunnat ses som ett alternativ till högskoleutbildning. Enligt min 

mening är behovet av högskoleavlänkande utbildningar inte längre lika 
stort. Jag anser dessutom att ett visst utrymme inom lilla ramen bör kunna 

frigöras genom ai•vecklinR av vissa specialkurser. 
Enligt 7 kap. 5 ~ skolförordningen (1971: 235) är det SÖ som beslutar 

vilka specialkurser som får finnas i gymnasieskolan utöver dem som får 
anordnas enligt bestämmelser som regeringen meddelar. I en pågående 
landsomfattande försöksvcrksamhet får dock liinsskolnämnderna besluta 
om regionalt arbctsmarknadsanknutna påhyggnadsutbildningar (s. k. 
RA-kurser). 

I det mycket stora utbudet av specialkurser ingår en del utbildningar 
som enligt min mening inte bör anordnas inom gymnasieskolan. Jag tänker 
främst på utbildningar som har ett specialinriktat innehåll och som i prakti
ken är avsedda för vissa personalgrupper hos företag m. fl. Det är inte en 

uppgift för gymnasieskolan med dess intagningsregler och finansiering att 

erbjuda utbildningar av detta slag. Sådana utbildningar kan i stället anord

nas som uppdragsutbildning enligt lagen (I 985: 903) om uppdragsutbildning 

i anslutning till det kommunala skolväsendet m. m., varvid uppdragsgiva

ren utser deltagande elever och betalar ersättning för utbildningen. 

Regeringen bör meddela föreskrifter om att specialkurser av nu berörda 

slag inte längre skall anordnas inom ramen för gymnasieskolan. En av

veckling bör påbörjas den 1 juli 1987. Det bör få ankomma på SÖ och i 

vissa fall, när det gäller RA-kurser, länsskolnämnderna att pröva frågor om 

avveckling av specialkurser inom sina resp. kompetensområden. Rege

ringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag har förordat om 
avveckling av vissa specialkurser. 

Med hänvisning till ovanstående samt till vad jag inledningsvis anfört om 
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det statsfinansiella läget föreslår jag en minskning av lilla ramen med totalt 

4000 arselevplatser. 

• Niimwre 0111 ramarna för hudgetilrct 1987188 

Direktramen 

Ramarna för hudgctäret 1987/88 hör fördelas enligt följande. 

Fiir.1/ag till slutliga 1-w1111rf("ir lmdgctliret 1987/88 på gru11dskolea11k1111tna 

studin·iigar (direktramen J 

Sekwr 

llS 
VSK 
EM 
TN 
T! 
JST 
Ospcc. 

Totalt 

Antal iie/ 
16-äring 

Proci'nt m· 
16-åringar 

Lilla rn11u·11 

BP 1'186 
förslag, 
intag-
nings-
platser 
tip) 

l7 860 
20400 
2447(1 
22 695 
34400 
2 675 
1500 

124000 

108.9 

Bl' 1986 
förslag, 
iir~ekv-
platser 
1t1cl 

4S007 
38 352 
58 973 
n750 
68800 
5 350 
3 000 

293 232 

2 .. 'i8 

113 850 

SÖ: ~ Föredragandens 
förslag, förslag. 
åc 

ip iie 

47900 17860 45007 
39200 20400 38 352 
62800 24470 58 973 
75450 22 695 73750 
67 IOO 34400 68800 
5 350 2 675 5 350 
3000 1500 3000 

300800 124000 293 232 

2.64 2.57 

108.8 
113 937 

Den av riksdagen heslutade omfattningen av lilla ramen för budgetåret 

1987/88 utgör 33230 ~irselevplatser. varav 12530 utgör minimiram för p<'i

byggnadsutbildningar och I 000 ttrsclevplatscr bt:riiknas för kurser för in

vamlrarungdum. Enligt vad jag redovisat föreslår jag en minskning av lilla 

ramen till 29230 ;irselevplatser lex kl. STL som jag återkommer till) varav 

I 000 heräknas för kurser för invandrarungdom. 

011~fi»rdd11i11;:11r 111. 111. 

Den möjlighet till omfördelning mellan sektorsramarna. som finns för 

innevarande budget[ir. biir giilla ocksf1 för budf!etilrct 1987/88. Vidare bör 

möjlighet linnas till omfördclninµ av platser mellan direktramen och lilla 

ramt:n. \led hilnsyn till prioriteringen av de yng.re elever. som söker inom 

direktramen. bör emellertid stor restriktivitet iakttas vid omfördelning från 

Lknna till lilla ramen. Denna iir ju i princip avsedd för de något äldre 

sökande . 

.Jag förordar vidare att regeringen inhiimtar riksdagens bemyndigande 
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att. om det blir påkallat av arbetsmarknadsskäl. öka antalet platser pil Prop. 1986/87: IOO 
totalramen utöver det föreslagna för budgetftret 19X7/88. Bil. I() 

• Närmare 0111 ramar för hudgl'ttirct 1988189 

Direktramen 

Förslag till slutliga ramarfi'ir hudgctåret 1988189 pi/ grundskoleanknutna 

studiei·ägar ( dirrktramcn! 

Sektor BP 1986 HP 1986 S(l:s Föredragandens 
Planeringsramar. förslag. förslag, 

förslag. förslag. e:l.e ip åc 
ip åe 

HS 17860 45007 46900 17860 45007 
VSK 20400 38352 38300 20400 38352 
EM 24470 5K97:1 61:"00 24470 58973 
TN 2269) 73750 75450 22695 73 750 
TI 34400 68800 67100 34400 6K800 
JST 2675 5350 5350 2675 5350 
Ospec. 1500 3000 3000 1500 3000 

Totalt 124000 293232 297600 124000 293 232 

Antal ae/ 2.61 2,M 2.60 
16-aring 

Procent lll' 110.2 110,0 
16-åringar 112550 112737 

Lilla ramen 

Den av riksdagen såsom planeringsram beslutade lilla ramen för budget
året 1988/89 omfattar 33 230 årsckvplatscr. varav 12530 utgör minimiram 
för påbyggnadsutbildningar och I 000 beräknas för särskilda kurser för 
invandrarungdom. Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående i 
samband med mina överväganden om dimcnsioncringsfrågor bör lilla ra
men för budgetåret 1988/89 fastställas till 29230 årselevplatser (exkl. STi) 
varav I 000 beräknas för kurser för invandrarungdom. 

2 .4 Planerings ramar för budgetåret 1989190 

Direktramen 

Sektor SÖ: s förslag, Föredragandens förslag 

åe ip åe 

HS 45200 17860 45007 
VSK 36800 20400 38352 
EM 59300 24470 58973 
TN 75450 22695 73 750 
TI 67100 34400 68800 
JST 5350 2675 5350 
Ospcc. 3000 1500 3000 

Totalt 292200 124000 293232 

Antal åe/ 2,64 2,65 
16-åring 

Procclll 111' 112.0 
16-aringar l 10665 
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Li Ila ra nu? n 

Lilla ramen bör (exkl. STi) omfatta 29230 årsclevplatser. varav I 000 

beräknas för särskilda kurser för invandrarungdom. 
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av planeringsramar för 

budgetftret 1989/90 i enlighet med vad jag nu förordat. 

2.5 Vissa studiei·iigar 

För vissa studievägar giiller begränsningar i dimensioneringen. Dessa kan 

bero på att det rör sig om en försöksverksamhet eller på att kostnaderna 

fört. ex. lärarlöner är mycket hiigre än normalt. På följande studievägar av 

detta slag har SÖ föreslagit utökningar: 

·- /'dusiklinjcn 

Antalet intagningsplatser på musiklinjen. som är den i frttga om liirarlöner 

klart dyraste linjen, har successivt utökats till 390 ( 13 klasser på 12 orter) 
fr. o. m. läsi"lret 1986/87. 

För musiklinjen har SÖ en långtidsplan för utbyggnaden, där slutmålet 

är ett tjugotal intagningsklasser med lämplig geografisk spridning. SÖ har 
tidigare i en rapport bl. a. redovisat all en stor del av eleverna går vidare till 

studier eller annan verksamhet inom det musikaliska området. 
Sökandetrycket på linjen är det största till någon linje 180 sökande till 

varje 30-klass). och en lång rad kommuner har till SÖ anmiilt stort intresse 

av alt få anordna linjen. Jag förordar i likhet med SÖ all antalet intagnings
platser för budgetåret 1987/88 utökas med 60 till att omfatta totalt 450 
( 15 klasser). Kostnadsökningen beräknar jag till totalt ca 830000 kr. 

o Estetisk-praktisk lit~ic 

Regeringen har med riksdagens godkännande medgivit försöksverksamhet 
med tvåårig estetisk-praktisk linje under läsåren 1984/85-1988/89. Verk

samheten var ursprungligen begränsad till att omfatta 300 intagningsplatser 
(JO klasser) men fick fr. o. m. läsåret 1985/86 omfatta 450 intagningsplatser 
(15 klasser). 

SÖ har i sin anslagsframställning föreslagit att linjen görs reguljär, varvid 
den enligt SÖ: s bedömning iiven borde kunna utökas med minst 150 nya 
platser. 

SÖ har senare redovisat e1farenheterna av de första två åren av försöks

verksamheten. Av utvärderingen framgår bl. a. att sökandetrycket är stort. 
om ock inte lika stort som till musiklinjen (68 sökande till varje 30-klass). 

Linjen har trots det särskilda intagningsförfarandct med anlagsprövning 
inte färre studieavbrott än andra tvåftriga linjer. 

Försöksverksamheten har. som nämnts. hittills endast pågått i två läsår, 
och många problem har enligt SÖ ännu inte funnit sin lösning. Detta gäller i 
hög grad de frågor som rör den särskilda intagningsproceduren. där ytterli
gare modeller kommer att prövas under de kommande åren. 
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SÖ avser att återkomma med förslag till förändringar i tim- och kurspla- Prop.1986/87: 100 

nerna för linjen. Bil. JO 

Mot denna bakgrund :ir jag inte hercdd att förcslf1 att den cstetisk-

praktiska linjen görs regulj~ir. Inte heller hör intagningen till linjen nu 

utökas. 

J Läroplansfrågor m. m. 

3 .1 Fiirsiik.l'l"crkswnhet med trl'iiriga yrkesinriktade li1(il'f .fr. o. 111. 

Jäsilret /987i88 

SÖ anhåller om hemyndigandc att fr. o. m. liisärct 1987188 fa medge för

söksvcrksamhet med högst 500 intagningsplatscr i en trefirig utbildning 

inom bl. a. det verkstadstekniska onm\det. Utbildningen föreslås ni en 

inriktning mLit verksamhet Sllm clmckanik<.:r. 

Sedan ett i\r pilgilr redan försök med en systematiserad studiegtrng - två 

{ir i linje plus ett år i piihyggnadsutbildning - inom Ra- och Et-linjerna. SÖ 

anhåller att även dessa försök fr. o. m. läs{lrcl 1987/88 f<'ir hedrivas som 

treåriga studieg[1ngar. 

Beträffande dessa försök föreslår SÖ. all endast sf1dana kommuner skall 

få delta där de tre läsären i försöksutbildningen kan ersätta tvåårig linje och 

ettårig p{lbyggnadsuthildning. Försöken medför därmed inget utökat plats

bchov eller andra kostnadsökningar. För alt stimulera kommunerna att 

satsa på denna försiiksverksamhet rliknar SÖ däremot med att visst kom

pktteringshidrag till utrustning kan hchöva utgft. vilket dock inte medför 

11[1gon uppräkning av anslaget. 

Förslagen om försök med trdriga yrkt:slinjer knyter an till vad som 
föreslagits av arbehgruppcn för översyn av den gymnasiala yrkesutbild

ningen rÖGY). ÖGY: s förslag har rcmisshehandlat~ och herecl~ nu som jag 

tidigare angivit inom regeringskansliet I inledningen. avsnitt 3. I Ol. 

Flera av de av SÖ föreslagna försöken. främst uthildningen av elmekani

[.;.er. ser jag som mycket angelägna. Enligt min mening kan en trd1rig 

dmt:kanisk utbildning lösa en del av de rekryteringsprnhlem som den 

verkstadstekniska linjen rör niirvarande brottas med. Mellan liisifrcn 

1984/85 och 1986/87 sjönk antalet förstahandssökande till sistn~imnda ut

bildning med 37~:;. Genom en ny uppläggning och med de inslag av 

elektronik som föresli1s torde en treårig elmckanisk utbildning hli attrakti

vare än vcrkstadstckni~k linje. samtidigt som den iir bättre anpassad till 

arhetslivch krav. 

l ett längre perspektiv finns ett samhand mellan de föreslagna trdriga 

försöks verksamheterna och ÖGY: s förslag till trdiriga studievägar i en 

framtida yrkesutbildning i gymnasieskolan. De föreslagna försöksHiropla

nerna är Hitta alt anpassa till ÖG Y: s tankcgilngar hetrMfande yrkesinrikta

de studieviigar. 

Utan att diirige1wm fiiregripa n{1gra stiillningstaganden till förslagen om 

en generell fi.iriindring av den gymnasiala yrkesuthildningen anser jag det 

vara angcliiget att den yrkesinriktade utbildningen. d~ir s{t kan ske. snarast 128 



anpassas till förändrade krav i arbehlivet. Den snabha tekniska utveck

lin!!en, och då främst elektronikens intåg på allt fler omrtiden, påverkar 

innehäll och arhetsorganisation samt medför att vissa befattningar upphör 

och nya tillkommer. 
Jag förordar därför att en försöksverksamhet med trefaiga yrkesinrikta

de linjer omfattande högst 500 intagningsplatser lär p{1börjas läsåret 

1987/88. Försök hör få bedriv<1s i sådana kommuner diir de ersätter tvåårig 

linje och ettårig påbyggnadsutbildning. Efter medgivande av regeringen i 

va1je siirskilt fall bör ävt.:n orter som saknar pabyggnadsutbildning rn 
komma i fråga. Detta föresl~lr jag i syfte att också göra det möjligt att 

bt.:driva försöksverksamht!t p[1 mindre orter och i utsatta regioner. För

söksverksamheten hör rn omfatta tvii intagningsomgångar, dvs. till läsftren 

1987/88 och 1988/89. 
Jag erinrar i detta sammanhang om vad jag tidigare anfört i inledningen 

om sambandet mellan flickornas studieval och deras framtida ogynn

samma situation p[1 en alltmera könssegregerad arbetsmarknad. Det kan 

tilläggas att andelen flickor som :lr 1984 liimnade studieviigar inom gymna

sieskolans teknisk-industriella sektor hade sjunkit jiimfört med ar 1974. 
Därför mfiste särskilt stora ansträngningar göras för att öka andelen flickor 

som går ut från dessa studieviigar. 

Enligt min mening är det ytterst angeläget att flickor ges en särskild 

möjlighet att satsa på en ny utbildning inom Tl-området som högst sanno

likt leder till arbete. Därför föreslär jag att särskilda regler som ger flickor

na företräde skall få tillämpas när det gäller clmekanisk utbildning. En 

riktlinje bör därvid vara att en femtedel av platserna i första hand avsätts 

för flickor. 
I övrigt bör det ftt ankomma p[1 regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestiimmer att avgöra den niirmare utformningen av försöks

vcrksamheten. 
Regeringen bör föreslii riksdagen att godkiinna vad jag hiir förordat om 

forsöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer. 

3.2 Femårig T-linje 

Jag har tidigare (inledningen. avsnitt 5) behandlat frf1gor som rör kortare 

teknisk utbildning och framh[i\lit all en förstärkning av T-linjen på kort sikt 
bör ske genom att man inom högskolan erbjuder kurser om 40 poäng, vilka 
bygga på T-Jinjt.:n. Den pågående forsöksverksamheten med ett femte år 

på T- linjen bör därför inte utvidgas. 

Ansökningar har kommit in från flera kommuner om att få delta i den 

försöksverksamhet jag h~ir har nämnt. Jag i1terkommer till dessa am;ök

ningar vid min behandling av högskolans grundläggande mbildning. ansla

get D 13. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

3 .3 Amnl't ko1111111111ikati1111 på N-lit1i1'11 

Försök med kommunikationsvariant p[1 N-linjen har pilgfttt pii Kungshol

mens gymnasium i Stockholm sedan höstterminen 1978. 

9 Riksdagen 1980!87. I rnml. Nr /00. Bilaga /{) 
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SÖ anser att försöksverksamheten har slagit så väl ut, att den bör kunna 

få övergii i reguljär verksamhet. Jag delar SÖ: s uppfattning och vill redan 

nu nämna, att jag ~imnar återkomma till regeringen med förslag att kommu
nikation får ing[i som alternativiimne p<l N-linjen fr. o. m. läsåret 1987/88. 

3.4 Byte m· B-språk mot C-sprdk 

SÖ föreslår att en elev som trots minst tvä års studier av tyska eller franska 

pil högstadiet i grundsf;olan inte med behållning kan följa undervisningen i 

språket som fortsättningsspråk rn-sprfik) i gymnasieskolan skall ges rätt 

att studera detta spr{ik som nyhö1jarspråk !C-språk). Detta är ett önskemål 

som länge har varit aktuellt från h[ide lärares och elevers sida och jag 

föreslftr att ett hyte av nyssnämnt slag skall kunna få göras i enlighet med 

SÖ: s förslag. Det hör fil ankomma på regeringen eller den myndighet som 

regeringen hestiimmer att avgöra vilka närmare regler som skall gälla. 

3.5 Försiiksverksamhet med ll'ckenspråk som C-språk 

Behov av kunskaper i teckensprf1k finns enligt SÖ inte bara bland döva, 

som har det som första språk, utan också dels bland anhöriga till döva. dels 

för uthildning av hlivande tolkar i teckenspråk. Om elever kan påbörja sin 

teckenspråksuthildning redan i gymnasieskolan. kan detta bl. a. hidra till 

att rekryteringsbasen för tolkar vidgas. 

I Härnösands kommun planeras inför läsåret 1986/87 en för~öksverk

samhet inom vuxenundervisningen med teckenspr{ik som C- språk. Planer 
finns ocks;i p[1 att utvidga försöket till gymnasieskolan. och SÖ har nu fört 

dessa vidare i sin anslagsframställning. 

Jag tillstyrker förslaget och hcräknar för försöksvcrksamhet med tcc

kenspräk som C-språk i högst fem undcrvisningsgrupper medel motsvaran
de 170000 kr. för hudgetfrret 19~7/88. 

3 .6 R.es11r.1·cr .fiir maskinskrit·ning i ärskurs :!. m· treårig ekonomisk linje 

( t:-linjen 1 

Efter förslag i 1985 års budgetproposition !prop. 1984/85: 100 bil. 10. UbU 

18. rskr. 272) iindrades timplanen för E-linjen med början i [trskurs 2 

Iäsilret 1986/87. Friim~t har språkutbudet blivit bredare. SÖ har nu åter

kommit med förslag om att resurser tillförs i årskurs 2 så att det ges 

möjlighet till viss klassdelning för huvudml)ffiCntet textbchandling i ämnet 

maskinskrivning. 

Förändringen hör i det nya resurstilldclningssystemet ( aF.rnitt 10.3. I) 

enligt min mening genomföras genom en uppjustering av resursschablonen 

för :irskurs 2 av trciiriga linjer och gälla fr. o. m. läsaret 1987/88 för såviil de 

reguljära som de alternativa timp!anerna. 
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3 .7 Fårsiik.n·erksamhetcn med inJi1·iduella timplanejiimkningar .fi'ir 

idmttstriining för l'ie1·er i gymnasiesko/an I· 'hcmortsaltematil•et' ·i 

Sedan Hisårct 198:1184 bedrivs försöks verksamhet med s. k. hemortsalter

nativ för idrottsträning (prop. 1982/83: 100 bil. 10, UbU 21, rskr. 311). Den 

fick läsäret 1983/84 för hela landet omfatta högst 150 elever. Läsåret 

1984/85 och senare liisår får försöksverksamheten omfatta deb elever som 

deltar sedan tidigare läsår. dels högst 150 för liisftret nya elever. Läsåret 

1986/87 deltar ca 600 elever i verksamheten. Hemortsalternativet kan 

omfatta alla de 58 grenar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och i 

princip bedrivas vid varje gymnasieskola i landet. Det är m[inga sökande 

till verksamheten. och för att ge utrymme för nt1got fler elever iiven inom 

tk sm[1 specialförbunden föreslår SÖ en ytterligare utökning av försöks

verksamheten. 

SÖ har utvärderat försöksverksamheten senast i augusti 1986 och avi

serar en slutrapport till den I september 1987. Vid sidan av de allmiint 

positiva omdömen. som i sig är att viinta om denna form av en mer tlexibcl 

gymnasieskola. uppmärksammas ocks[i vissa problem - bl. a. med stor 

l'ri"rnvaro och studieavbrott. 

Jag vill här peka på att hemortsaltcrnativet och specialidrottsgymna

sierna redan i dag omfattar inemot 2 300 elever. som var och en byter bort 

fem timmar av de 30-35 timmarna på schemat. Hänsyn tas därmed till ett 

relativt stort antal elever och de~·as behov av jämkningar i studierna till 

följd av idrottstriining på viss nivå. Som jag ser det innebiir ytterligare 

utökning av t. ex. hemortsal!ernativet att fem timmar far bytas bort mot 

idrottsträning pi:i fagre nivä än för närvarande. De ursprungliga skälen för 

jiimkningar - avsedda för en begr{insad grupp elever - blir därmed allt 

mindn::. Jag ser detta som en viktig avviigningsfrii.ga och är bl. a. mot 

bakgrund av de redovisade problemen inte beredd att ta ställning till en 

ytterligare utvidgning av försöksverksamhcten innan SÖ slutredovisat 

denna. 

3 .8 Uthildning med inrikflling mot intcm11tio11cl/ st11de11tcxa111l'l1 

I lntcrnatimwl Baccalaureate. I B J 

3.8./ Ökat timflll ji"ir IB-11thild11i11ge11 1·id Norra Real i StoC'kho/111 

Det finns i Sverige tvfa engelskspråkiga utbildningar med inriktning mot IB. 

Den äldre utbildningen. som för niirvarande iir förlagd till Norra Reals 

gymnasium i Stockholm. bedrevs som försöksverksamhet ären 1973-1982 
och har diirefter varit en reguljär verksamhet. Den andra utbildningen, vid 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket <SSHU. startade 1982. 
rör de båda utbildningarna linn~ snarlika bestämmelser. Alltsedan star

ten har det dock funnits en viss skillnad i inriktning. Utbildningen i Sigtuna 

iir inriktad mot 113-diplom. medan utbildningen vid Norra Real ger miijli1:

hct att inrikta studierna mot IB-diplom. Denna skillnad innebiir enligt SÖ 

att eleverna vid Norra Real uppvisar stora variationer i fniga om studieför

utsiittningar. Endast ett mindre antal erhåller IB-diplom. 

En ökning av antalet statsbidragsberättigande lärarveckotimmar för 
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IB-uthildningen vid SSHL har genomförts under de tvä senaste läsåren. Prop.1986/87: 100 

För att kunna ge en undervisning med l~impligt antal iimnen efter modellen Bil. I 0 
för IB och ge eleverna Liven vid Norra Real förutsiittningar att gå upp i 
examen behövs enligt SÖ en ökning av antalet lärarveckotimmar även vid 
den skolan. Skolstyrelsen i Stm~kholm h<1r framfört önskemål om <1tt ffi 
statsbidrng för ytterligare 64 veckotimmar fr. o. m. läsiiret 1987/88. 

Jag delar SÖ: ~ uppfattning att 18-utbildningen vid Norra Real bör lik
st~illas med den vid SSHL vad gäller antalet statsbidragsbcrättigande lärar
vcckotimmar och <mser att tilldelningen av lärarveckotimmar till IB-linjen 

bör höjas i td steg med sammanlagt 64 lärarvcckotimmar. varav 32 lärar
veckotimmar budgetåret 1987/88 och ytterligare 32 lärarveckotimmar bud

getåret 1988/89. Kostnadsiikningcn för budgetåret 1987/88 beräknar jag till 

240000 kr. 

3.8.2 llöjJ 111·1-:ift till Intemational Bacca/aureate Office (!BOJ 

Riksdagen har år 1981 fattat bt:slut om Sveriges anslutning till lBO i 

Gencve. Sverige betalar till IBO 12000 dollar för budgetåret 1986/87. 
Summan har, Minsctt en automatisk uppräkning på 2000 dollar vid ett 

tillfälle. varit oförändrad sedan anslutningen för fem år sedan. SÖ föreslår 
en höjning av avgiften till 40000 schweizerfrancs (ca 170000 kr.). Detta 
innebär fr. o. m. budgetåret 1987/:~8 en merkostnad på ca 80000 kr. Sveri
ges avgift till 180 kommer därmed att återigen ligga på samma nivå som 

Norges. 
Jag föreslår att denna höjning av avgiften genomförs. 

4 Gymnasial utbildning för döva och hörselskadade i Örebro kommuns 

gymnasieskola 

Staten och Örebro kommun träffade den 22 maj 1986 ett avtal om gymnasi
al utbildning i Örebro för döva och hörselskadade. Enligt avtalet skall 
statcm bidrag till kommunen fastställas vid iirliga förhandlingar. Sedan 
sädana förhandlingar förts har staten och Örebro kommun träffat ett avtal 
om statsbidraget för läsåret 1987/88. Enligt detta beräknar jag 13,5 milj. kr. 
som ett bidrag till de särskilda kostnaderna i samband med denna utbild

ning. 

5 Inbyggd utbildning 

Inbyggd utbildning med statshidrag förekommer inom utbildning för han

dd och kontor men även inom industri och hantverk. Inbyggd utbildning 

får anordnas även om sådan utbildning ej föreskrivs i timplanen. 
Statsbidraget är individrelaterat och skall i princip motsvara kostna

derna för utbildning förlagd till skolinstitution. SÖ fastställer belopp per 

elev och timme för varje redovisningsår. 
För industri och hantverk riiknar SÖ med att statsbidraget per elev och 

undervisningsfir uppgår till 11900 kr.. varav 6155 kr. utgör lokal- och 

materielkostnadsdel. Medelsåtgången beräknar jag till 90440000 kr. IJ2 



)r beriiknar SÖ alt statsbidraget per elev och under

.. : ... mgsår motsvarar ~am ~anlagt 6200 kr .. varav l 236 kr. utgör lokal- och 

materielkostnadsdel. För budgetiiret 1987/88 beräknar jag härför 56420000 

kr. 

Totalt beräknar jag medel för detta ändamiil till 146860000 kr. 

6 Gymnasial lärlingsutbildning 

Den gymnasiala lärlingsutbildningen omfattar grundutbildning. oftast två

årig. och regleras av förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbild

ning (ändrad 1986:400). Den gymnasiala lärlingsutbildningen omfattar mer 

än 150 olika yrken. Lärlings platser kan inrättas löpande under hela aret. 

För oförändrat 5915 årselevplatser beräknar jag för budgetåret 1987/88 

medel motsvarande 70.4 milj. kr. 

7 Statsbidrag till vissa åtgärder för invandrarelever i gymnasieskolan 

7.1 Extra unden•isning i sl'enska 

SÖ föreslår att elever som har .1·1·l'nska som andraspråk skall få denna 

undervisning som ell eget. betygsatt ämne. SÖ föreslår en försöksverk

samhet i ett antal kommuner. 

SÖ: s förslag berör. enligt min mening. ett problem som ingår som en del 

i ett större problemkomplex. Det handlar om sådana frågor som hur elever 

med elt annat hemspråk än svenska klarar sig i gymnasieskolan, om deras 

kunskaper i svenska är tillriickliga och om de efter gymnasieskolan är lika 

väl rustade som sina kamrater att gå ut i arbetslivet eller till fortsatta 

studier. 

För att vinna större klarhet i dessa frågor gav regeringen förra året SÖ i 

uppdrag att till den I september 1987 göra en utvärdering av den extra 
undervisningen i svenska i gymnasieskolan och att då inkomma med för

slag till eventuella förändringar. SÖ skulle vidare överväga åtgärder för att 

ge eleverna sådana kunskaper i svenska att de bättre kan följa den ordina

rie undervisningen i gymnasieskolan. 

Jag är diirl'i.ir inte beredd att ta ställning i denna fråga innan SÖ redovisat 

det utvärderingsuppdrag jag nyss nämnt. 

För extra undervisning i svenska utgår statsbidrag för 0.85 lärarvecko

timmar per deltagande elev och läsår. För budgetåret 1987/88 beräknar jag 

17 326000 kr. 

7.2 Särskil! statsbidrag till kurser fiir invandrarungdomar i 
gym na sic skola 11 

Jag heriiknar även för nästa budgetår 250000 kr. i särskilda bidrag till 

kurser för invandrarungdomar. 
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7.3 Und<·n·isning i hemspråk och srudiclw11dled11ing på hemspråk 

Statsbidrag till ko~tnader för undervisning i hemspråk och studiehandled

ning på hemspråket utgi1r för 0.75 lärarveckotimmar för var:je elev som 

deltar i sådan verksamhet under lästiret. För hemspråksundervisning i 

gymnasieskolan beräknar jag 17 609000 kr. 

7.4 Försök med särskilda 1111dcn·i.rning.1)jrupper i 11yhö1)arengelska 

SÖ föreslår vidare att undervisningsgrupper i engelska som 11yhii1jarspråk 

1C-spräk) i gymnasieskolan får bildas i vissa invandrartäta kommuner. 

Detta förslag kan, liksom förslaget om svenska som andraspråk som 

särskilt ämne i gymnasieskolan. fä vittgående konsekvenser för de elever 

som berörs. t. ex. för deras behörighet till högre studier. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om det uppdrag som regeringen förra ilret gav SÖ och 

universitets- och högskoleämbetet (UHAJ att belysa invandrarnas studiesi

tuation inom gymnasieskolan och högskolan. Uppdraget skall redovisas 

den I september 1987 och kan då utgöra ytterligare ett underlag för ställ

ningstaganden, både när det gäller svenska som andraspråk i gymnasiesko

lan och föreliggande förslag om nybörjargrupper i engelska. Jag är därför 

inte beredd att för närvarande ta ställning till denna fråga. 

Totalt beräknas för vissa åtgärder för invandrarelever i gymnasieskolan 

35 185 000 kr. 

8 Bidrag till studie- och yrkesorientering (syol 

Fr. o. m. den 1 juli 1986 utgftr statsbidrag per elev med beloppet för arvode 

för en undervisningstimme enligt AT 12: 10. Elever i påbyggnadsutbild

ningar och gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock inte. 

För syo i gymnasieskolan för budgetåret 1987/88 beräknar jag 51959000 

kr. 

9 Bidrag till lokal skolutveckling 

Mot bakgrund av riksdagens beslut om ett samlat program för skolledarut

bildning (prop. 1985/86: 173. UbU 1986/87: I, rskr. 24) räknar jag med att 

procentsatsen för bidraget till lokal skolutveckling för redovisningsåret 

1987/88 skall öka med 0.07 procentenheter. dvs. från 1.66 till 1,73. Enligt 

riksdagsbeslutet upphör det siin.kilda statliga bidraget till kommunerna för 

arbetsavlastande åtgärder för skolledare som genomgår skolledarutbild

ning. 

I samband med den omläggning av statsbidrag till undervisning och 

skolledning som jag redogör för i det följande behöver reglerna om statsbi

drag till lokal skolutveckling ändras. Därvid bör underlaget för bidrag 2 

(gymnasieskolan) bestämmas efter i huvudsak samma principer som redan 

tillämpas för underlaget för bidrag I (grundskolan). Detta underlag består 

av basresurser och förstärkningsresurser. 

Jag beräknar medelsbehovel för bidrag 2 enligt förordningen (1982:608) 
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om statsbidrag till lokal skolutvcckling m. m. (omtryckt 1983:416) för 

budgetarct 1987 /88 till 48 231 000 kr. 

JO Övriga frågor 

10. I {)1·l'!Firi11,.; a1· medel .fi'ir 1·iss teknisk uthildning i Stockholms 

kommun 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. ( 1983184: 118) om fristårn

de skolor p?t gymnasial nivii (LibLJ 1983/84:27, rskr. 366) skall statsbidraget 

till Stockholms Tekniska Institut ( STi) avve<.:klas med början läsåret 

1987/88. Bidraget l~tmnas ur anslaget H 21. Bidrag till driften av fristående 

skolor på gymnasial nivå. Med anledning av riksdagsbeslutet har överlägg

ningar om en kommunalisering av verksamheten inletts mellan kommunen 

och företriidare för stiftelsen för STi. 

Regeringen har i förordningen (SÖ-FS 1986: 193) med provisoriska före

skrifter om viss teknisk utbildning pa gymnasial nivf1 i Stockholms kom

mun dragit upp riktlinjerna för motsvarande utbildning i kommunal regi. 

Där föreskrivs att utbildning som anordnas som ersiittning för utbildning 

vid STi skall erbjudas dels inom ramen för gymnasieskolan i form av 

påbyggnadsutbildning, dels inom ramen för kommunal vuxenutbildning 

(komvux). Påbyggnadsutbildningen skall vara treårig och hela riket skall 

vara elevområde. Omfattningen av utbildningsutbudet skall motsvara det 

faktiska antal elever som STi i dag har. dvs. ca 650 elever. Om sökandena 

till en piibyggnadsutbildning i gymnasieskolan eller en kurs i komvux är så 

få att en utbildning inte kommer till stfmd, skall resurserna kunna omförde

las mellan utbildningsformcrna. Statsbidrag utgår också till viss utrustning. 

Jag har erfarit att Stockholms kommun planerar att förlägga utbildningen 

till en egen skolenhet. Man utreder också möjligheterna att dit förlägga ett 

tekniskt centrum. 
Jag utgftr ifrån att de problem som återstår kommer att kunna lösas så att 

kommunaliseringen av STi: s verksamhet sker p~i ett tillfredsställande sätt 

i enlighet med riksdagens intentioner. Jag beräknar för budgetiiret 1987/88 
medel för driftbidrag till verksamheten under detta anslag och anslaget C I. 
Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. Vidare beräknar jag vissa 

medel till utrustning under anslaget B 22. Bidrag till utrustning för gymna

sieskolan m. m. 

/0.2 Frågan om stiid till specialkurs fiir yrkl'sdansarc 

Spe<.:ialkurs för yrkesdansare startade i Stockholms kommuns gymnasie

skola läsåret I 982/83. Elevplatser för utbildningen ryms inom ramarna. 

Kostnaderna för lärarlönerna beräknas på vanligt sätt under anslagsposten 

för lärarlönekostnader för hela gymnasieskolan. Härutöver har alltsedan 

starten ett särskilt stöd för verksamheten ( 1.6 milj. kr.) utgiltt till kom

munen. 

Vid behandlingen av 1986 års budgetproposition uttalade riksdagen viss 

tveksamhet till att sådant särskilt stöd skulle utg~l till Stockholms kommun 
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även framdeles <UbU 1985/86: 17, rskr. 205). Regeringen borde inför hud- Prop.1986/87: 100 

getåret 1987/88 närmare pröva behovet av ett fortsatt stöd till kommunen Bil. 10 

och därvid överväga att föra över motsvarande medel till den resurs under 
utrustningsanslaget <B 22) som avser siirskilt verksamhetsstöd för lågfrek-

venta utbildningar i gymnasieskolan. 

Jag har i mina anslagsheriikningar överfört 1.6 milj. kr. till anslaget B 22. 

Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. 

10.3 Fiiriindringar i .1·tatshidrng.1·s1·stem1'll 111. m. 

JO .3. I Resurser f<ir unden-isningrn 

.:_• Rak.grund 

Våren 1986 beslöt riksdagen om iindrade former för beräkning av undervis

ningstimmar och statsbidrag till liirarlöncr i gymnasieskolan (prop. 

1985/86: 97, UblJ 37, rskr. 357). Denna omHiggning skall nu genomföras 

fr. o. m. den 1 juli 1987. 

Genom 1986 års beslut blir resurstilldelningen mer än tidigare beroende 

av antalet elever. Vidare ges kommunerna större möjligheter att själva 

avgöra hur resurserna skall användas. En rad specialresurser kommer att 

inrymmas i standardiserade heräkningsmallar. Bl. a. gäller detta det spe

cialdestinerade stödet för elever med särskilda behov. Särskilda resurser 

skall däremot tilldelas för bl. a. undervisning i mindre vanliga språk. En 

ganrntiresurs föreslogs i propositionen för det fall att en kommun skulle fä 
kraftigt minskade resurser till följd av schahloniseringen. Jag skall strax 

återkomma härtill. 

c; En parlamentarisk. uppföljning 

Redan i propositionen betonade jag vikten av att noggrant följa hur kom

munerna utnyttjar sin ökade frihc~t att använda de samlade resurserna. 

Riksdagen underströk denna synpunkt ytterligare ( UhU 1985/86: 37 s. 13 

f.J. Det var angeläget att förvissa sig om att förändringarna inte i praktiken 

leder till minskade möjligheter att välja efter intresse och fallenhet. Risken 

finns nämligen, betonade riksdagen. att resurser i alltför stor utsträckning 

styrs mot utbildningar. som iir hi.tta att anordna och har många sökande. 

Detta skulle kunna drabba mer udda studicviigar och ämnen. 

Regeringen borde därför tillsätta en parlamentariskt sammansatt refe

rensgrupp med uppgift att följa hur kommunerna i praktiken utnyttjar sin 

ökade frihet. Gruppen borde särskilt uppmärksamma de följder omlägg

ningen kan få för undervisningens kvalitet och elevernas möjligheter att 

fritt välja studieväg. Gruppen förutsattes vara verksam under de första tre 

åren med det nya systemet. 

Referensgruppen har redan tillsatts och kan därigenom direkt följa vad 

som sker redan på förberedelse- och informationsstadiet. 136 



u Fiirheredclsl'rfiir det nya .1·ystemc1 

I propositionen (s. 12) framhöll jag det angelägna i skolstyrelsernas engage

m<tng för gymnasieskolan och dess resursfrågor. Siirskild vikt far detta i 

det nya systemet med en samlad kommunresurs. som helt skall fördelas av 

skolstyrelsen. 

Jag konstaterar med tillfredsställelse att den statliga skoladministra

tionen och företrädare för skolhuvuclmiinnen nu samverkar p;i olika sätt 

beträffande information och utbildning för olika grupper i fraga om det nya 

systemet. 

En viktig grund för planeringen är den rättsliga reglering som följer av 

riksdagsbeslutet om det nya systemet. 

De nya reglerna kräver omfattande ändringar i nuvarande fiirfattnings

system. Vilka lösningar som skall väljas beror delvis pli vilka ändringar 

med annan bakgrund som kan bli aktuella för genomförande vid samma 

tidpunkt. Det iir diirför inte möjligt att redan nu slutligt och samlat meddela 

de föreskrifter om det nya systemet som skall giilla fr. o. m. den I juli I 987. 

Både den statliga skoladministrationen och skolhuvudmännen behöver 

emellertid en grund för sin planering. Därför har regeringen pf1 det under

lag som nu föreligger i form av bl. a. förslag från SÖ om resursschabloner 

genom en särskild förordning (SFS 1986: 1080) meddelat provisoriska före

skrifter för den planering som behöver göras före den I juli 1987. 

Dessa föreskrifter har ställts samman med inriktningen. att de i slutlig 

form skall kunna ingt1 som en del av en separat. samlad gymnasieskolför

ordning. Med den nya, samlade regleringen kan ett femtontal särskilda 

författningar om bl. a. statsbidrag upphävas. Jag ser detta som en viktig del 

av de förenklingar som jag i propositionen förutskickade som en följd av 

det nya schahloniserade systemet. 

En garantiresurs 

J propositionen om det nya statsbidragssy:-.temet föreslog~ ts. 38 f.1 att en 

garantiresurs under en trciirig övergångstid skall kunna erbjudas selektivt 

till s;ldana skolhuvudmiin. för vilka det nya systemet visar sig leda till en 

kraftigt minskad statsbidragstäckning. Som en förutsättning angavs därvid 

att -;kolorganisationen ordnats på ett rimligt rationellt vis. I garantiresursen 

borde ing[i hälften av den hittillsvarande äterforingsresursen. 

En garantiresur~ bedömdes kunna bli aktuell i ett tiotal fall. diir det 

negativa utfallet översteg 5 r:(. 

Jag angav att jag ämnade aterkomma med närmare förslag om garantire

sursen i niistkommande budgetproposition. 

Genom riksdagens beslut har fi>rutsättningarna för garantiresursen änd

rat' pfr tvii punkter. Dels kommer inte någon återföringsresurs över huvud 

taget att varn aktuell. niir nu timreduktion•.!rna slopas fr. o. m. läsåret 

1987/88. Dels skall garantiresursen kunna utg;i iiven efter det tredje iiret 

från reformens genomförande som kompensation för kommuner som drab

bat~ av kraftigt minskad statsbidragstäckning till följd av det ändrade 

statsbidragssystemet. 

Prop.1986/87: 100 
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Jag föreslår att garantiresursen konstrueras enligt följande. Schahloncr

na för grundresurserna minskas med det som krävs för att frigöra medel till 
garantiresurser för de skolhuvudmän som i efterhand bedöms uppenharli
gen ha fött mer än 5 7c lägre statsbidrag med det nya systemet än de skulle 
ha fått med det nuvarande. Tillskottet bör i princip kompensera för den 
försämring av bidraget som överstiger 5 '/L 

Dessa förändringar har redan genomförts i de schabloner som fastställts 
i de provisoriska föreskrifterna. 

I det nya systemet ingår timunderlag for undervisning och timunderlag 

för statsbidrag, vilka inte alltid sammanfaller. Slutligt statsbidragsgrun
dande timunderlag fastställs med ledning av uppgifter som skolhuvudmän

nen enligt de provisoriska föreskrifterna skall lilmna senast den 25 april 

under redovisningsåret. Belopp för timmarna hör kunna fastställas senast 
under juni månad. Förutsiittningarna för garantiresurs bör bedömas med 

utgtmgspunkt i en jämförelse mellan å ena sidan slutligt statshidragsgrun

dande timunderlag enligt de allmänna reglerna i det nya systemet och. å 
andra sidan. det timunderlag som skolhuvudmannen skulle ha fått lägga till 
grund för bidrag enligt nuvarandt: regler. Garantiresursen bör kunna få 

formen av ett tillskott till det enligt allmänna regler fastställda, slutligt 
statsbidragsgrundande timunderlaget. Det ligger i sakens natur att vissa 

överslagsberäkningar och förenklingar i övrigt måste accepteras både vid 
prövning av om förutsättningarna för garantiresurs är uppfyllda och vid 
fastställande av garantiresursens storlek. För den som har fått garantire
surs det första redovisningsåret bör detta års tillskott i timmar normalt 

utgöra tak för garantiresurs under senare år. Jag vill för tydlighetens skull 

framhålla att den som fått garantiresurs det första aret inte endast på den 
grunden bör få sådan även i fortsiittningen. En skolhuvudman som inte 

tillerkänts garantiresurs för det första redovisningsåret bör normalt inte 
kunna göra anspråk pil sådan för senare redovisningsår. Det bör få ankom
ma på regeringen eller den mvndighet som regeringen bestämmer att 
avgöra vilken närmare utformning systemet skall ha. Jag vill nämna att jag 

avser att föreslå att SÖ får pröva frågor om garantiresursen. Jag beräknar 
behovet av garantiresurs för redovisningsåret 1987/88 till ca 600 veckotim
mar. vilket motsvarar ca 5 milj. kr. Medel för garantiresurs bör beräknas 
under en särskild anslagspost. 

Med de beräkningar av resursutfallet i september 1985 som SÖ gjort kan. 

allt annat lika. ett femtontal kommuner beräknas komma i fråga. Jag vill 

dock understryka att elevers val av studieväg, som ju erfarenhetsmässigt 

kan skifta stort. och fyllnadsgraden i klasser och grupper är bara två av de 

faktorer som två Hi<ir senare kan påverka resursutfallet på den marginal 

det här är fråga om. 

10.3 .2 Resurser fiir skollcdningsf11nktioner 

Riksdagen beslutade vid 1984/85 :lrs riksmöte om förändringar av resurs

systemet för skolledning i bl.a. gymnasieskolan (prop. 1984/85: 100 bil. 10 

s. 179-181. UbU 18, rskr. 272) Syftet med reformen var bl.a. att ge 

skolhuvudmännen större frihet vid hanteringen av resurser för skolledare, 
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huvudlärare och institutionsföreståndare. Förändringarna skulle genomfö

ras fr. o. m. budgetåret 1986/87. 

Regeringen anmälde i I 986 års budgetrroposition lprop. 1985/86: 100 hil. 

10) att den önskade viinta med foriihdringen till budgetåret 1987/88 för att 

därmed kunna åstadkomma en samordning med det nya statsbidragssyste

met för hirarlöner i gymnasieskolan. 
Regeringen har i förordning ( 1986: 1081) med vissa provisoriska bestäm

melser om gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m. m. givit 

skolhuvudmännen underlag för deras planering il\' skoffedarorganisationcn 

för gymnasieskolan för tiden t. o. m. den 30 juni 1987. Dessa föreskrifter 

kan senare ingfi som en del i den samlade gymnasieskolförordning som jag 

tidigare har nämnt. 

Samordningen med det nya statsbidragssystemet för lärarlöner i gymna

sieskolan innebiir att sta1sbidrag till kostnader för rektorers och studierek

torers undervisningsskyfdighet lämnas i form av allmänt undervisningsbi

drag. Föreskrifter om sädant bidrag finns i förordningen I 1986: 1080) med 

vissa provisoriska föreskrifter om gymnasieskolan. Statsbidraget för skol

ledning m. m. täcker därmed endast kostnader som skolhuvudmännen har 
för skolfedningsuppgifterna samt för nedsättning av lärares tjänstgörings

skyldighet för att fullgöra specialfunktioner. 

Vid förordningens utformning har regeringen beaktat vissa synpunkter 
som framförts. Sälunda kommer vissa kommuner som har fjärde året av 

den fyraåriga tekniska linjen och som enligt SÖ: s förslag skulle drabbas av 

kraftiga resursminskningar att få vissa resurstillskott genom en - jiimfört 

med förslaget - förmiinligare poiingberäkning. Vidare inneht1ller förord

ningen övergtmgshestämmelser som ger huvudlärare och institutionsföre

ståndare rätt att bihehålla sina arvodestjänster om det återstår högst fem år 

till dess innehavaren uppnår nedre gränsen inom den pensioneringsperiod 

som gäller för honom eller henne. 

10.3 .3 Afrdcl fhr mctodiklektorers tjänstgbrini;: i gymnasieskolan 

Samarbetet mellan skola och lärarutbildning främjas av att metodiklek
torer (eller motsvarande) inom ämneslärarutbildning fullgör viss tjänstgö

ring i gymnasieskolan. Kostnader för metodiklektorernas tjänstgöring har 
hittills belastat anslaget D 11. Utbildning för undervisningsyrken. Det nya 
systemet med resurser för undervisningen i gymnasieskolan innebär att 

också den undervisning som fullgörs av metodikfektorer ingår i det statsbi
dragsgrundande timunderlaget. Universitets- och högskoleiimbetct (LJHÄ) 

har. i samråd med SÖ, i anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 

föreslagit att bestämmelser motsvarande dem som gäller vid samma förhål

landen för grundskolan införs. För undvikande av dubbel kostnad för 

stats verket föreslår jag att skolhuvudmännen fr. o. m. den I juli I 987 skall 

ersätta högskolan för lärarutbildarnas tjänstgöring i gymnasieskolan med 

belopp motsvarande statsbidraget till skolhuvudmännen. Merkostnader på 

grund av lärarutbildarens högre lön betalas av högskolan. Jag avser åter

komma till regeringen med förslag till bestämmelser. Enligt av UHÄ läm

nat underlag kan det sammanlagda beloppet for det antal timmar som 
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metodiklektorcrna beriiknas tjiinstgöra i gymnasieskolan beräknas till 
1.8 milj. kr. Jag har vid mina bt:r;ikningar överfort detta belopp till det 
anslag jag nu behandlar frirn anslaget D 11. 

10.3.4 A.ndra regc/iindringar 

Vid sammanstiillningen av bestämmelser som skall ingfi i den till den I juli 
1987 planerade förordningen om gymnasieskolan kan det visa sig naturligt 
och angeläget att - t. ex. i förenklingssyfte - göra smärre sakliga ändring
ar i förhållande till nuvarande föreskrifter. Pii skolområdet iir även vissa 

föreskrifter i andra författningar än lagar till sitt sakliga innehåll bundna 

med riksdagen. Det gäller även vissa detaljföreskrifter. Regeringen bör 

inhämta riksdagens medgivande· att utan hinder av riksdagens tidigare 
be~lut i samband med översynen av regleringcn för gymnasieskolan göra 

de smärre sakliga tindringar som bedöms bcfogade. 
UHÄ har haft regeringens uppdrag att föreslå regler för att skilja olämp

liga studerande fran högskoleutbildning. Med anledning av U HA: s f1:lrslag 
kommer jag senare denna dag att ta upp fragan om möjlighet att avskilja en 
studerande i vissa undantagsfall. t. ex. om han missbrukar narkotika och 
det hedöms föreligga en påtaglig risk för att han kan komma att skada 

annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Jag kommer att 
föreslå en ändring i högskolelagen 11977:218) som gör det möjligt for 

regeringen att meddela föreskrifter om detta. 
I gymnasieskolan kan finnas liknande problem. Enligt 3 kap. 21 § skolla

gen ( 1985: 1100) far regeringen eller den myndighet som regeringen be

stämmer i fråga om gymnasieskolan meddela föreskrifter om disciplinära 
åtgärder och skiljande av elev friin en viss studievlig eller motsvarande. 

Några föreskrifter om skiljande har inte meddelats beträffande elever som 
utgör en fara för andra. Hittills har problematiska fall normalt kunnat lösas 
på informella vägar. Den reglering som jag föreslår för högskolans del 
aktualiserar emellertid fr;'\.gan om en reglering även för gymnasieskolan. 
Det kan vara lämpligt att SÖ får i uppdrag att lämna förslag. Jag ämnar 
återkomma till regeringen i denna fråga. 

J I Anslagsberäkningar 

Jag har i det föregående behandlat frågorna i den för innevarande budgetår 

gällande ordningen. I enlighet med det nya resurstilldelningssystemet bör 

indelningen av anslaget ändras enligt följande. För tydlighetens skull vill 

jag redovisa att jag för de förslag jag berört under avsnitt 2 och 3 beräknat 

medel under anslagsposten I. Medel för förslag under avsnitt 4 beräknas 

under anslagsposten 11. För avsnitt 5 och 6 beräknar jag medel under 

anslagsposterna 12 resp. 13. Medelsheräkning för avsnitt 7 görs under 

anslagsposten 2 och för avsnitten 8 och 9 under anslagsposterna 10 resp. 9. 

Avsnitt I 0.3 .2 medelsheräknas under anslags posten 4. medan avsnitt 10.1 

har medelsheräkningar under anslagsposten 14. Anslagsposterna 5 t. o. m. 

8 är relaterade huvudsakligen till medel under anslagsposterna I t. o. m. 4. 

Prop. 1986/87: IOO 
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För de itndam[1l som avses med detta anslag hchöver enligt mina beräk- Prop. 1986/87: 100 
ningar s.'tledes anvisas nu:del enligt följande. nämligen för hidrag till Bil. IO 

I. allmiint undervisningsbidrag. m. m. 
2. siirskilt undervisningsbidrag 
3. garantiresurs 
4. skollednings bidrag 
5. siirskilda lönekostnadsbi<lrag 
6. kostnadcr for tilU1ggspcnsions

avgiftcr 
7. kostnader för sjukförsäkrings- och 

folkpension sa vgiftc r 
8. lirnekostnadspiilägg 
9. lokal skolutveckling 

IO. studie- och yrkcsoricntering 
11. siirskilda kostnad<:r för gymnasial 

utbildning för döva och hörselskadade i 
Örebro kommuns gymnasieskola 

12. siirskilda kostnader för inbyggd 
utbildning 

13. gymnasial litrlingsutbildning 
14. viss teknisk utbildning i 

Stockholm !STi! 

Summa kr. 

12 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

2758250 000 
35185000 
5000000 

316008000 
310414000 

34540000(1 

406958000 
384614000 

48231000 
51959000 

13500000 

14h860000 
70400000 

6448000 

4899227000 

1. godk;inna vad jag har förordat om avveckling av vissa special

kurser. 
2. godkiinna vad jag för budget;lret 1987/88 har förordat om ramar 

för elevplatser i gymnasieskolan. 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbctsrnarknadsskäl så 

påkallar - för budgetäret 1987/88 medge att totalramen för elev

platser i gymnasieskolan utökas. 

4. godkänna vad jag för budgetåret 1988/89 har förordat om ramar 

för elevplatser i gymnasieskolan. 

5. godkänna vad jag för budgetåret 1989/90 har förordat om plane

rings ramar för elevplatser i gymnasieskolan, 

6. godkiinna vad jag har förordat om försöksvcrksamhet med 

treåriga yrkesinriktade linjer. 

7. godbnna vad jag har förordat om byte av B-sprf1k mot C

språk. 

8. godbnna vad jag har förordat om höjning av Sveriges avgift till 

International Baccalaureate Oflice. 

9. godbnna vad jag har förordat om garantiresurs. 

10. godkänna vad jag har förordat hcträffande ersättning för me

todiklektorers tjänstgöring i gymnasieskolan. 

11. medge att smärre. sakliga ändringar görs i samband med 

översyn av regleringen för gymnasieskolan i enlighet med vad jag 

har förordat. 

12. till Bidrag till d1"{(tl'll m· gymnasieskolor för budgetåret 

1987/88 anvisa elt förslagsanslag av 4899227 000 kr. 
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B 20. Bidrag till åtgärder inom kommunernas 
uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

1985/86 lJ tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

301413979 

223192000 

224007000 

Ur anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen ( 1983:583) om statsbi

drag till uppfoljningsinsatscr för ungdomar under 18 år (ändrad senast 

1986:399). Enligt förordningen får kommuner statsbidrag för uppföljnings

program och administration (allmänt bidrag). Till arbetsgivare som anstäl

ler ungdomar på ungdomsplatser lämnas bidrag till ungdomsplats. Till 

kommunerna Himnas bidrag till utbildningsinslag under ungdomarnas peri

oder på ungdomsplats. I vissa fall får bidrag som annars utgår för ung

domsplatser och utbildning~inslag i stället användas till insatser enligt 

förordningen <SÖ-FS 1986: 120) om försöksverksamhet med gymnasieut

bildning inom ramen för individuella planer. 

Från anslaget bestrids ockst1 kostnader för bidrag till kommuner enligt 

förordningen ( 1983: 584) om statsbidrag till utbildning av handledare för 

skolungdomar under praktik på arbetsplats. 

Anslag 

Uppfoljningsprogram 
m. m. (allmänt bidrag) 

l]ngdomsplatser 
Utbildningsinslag 
l landh:darutbildning 

Skolöverstyrelsen 

1986/87 

51770000 
139346000 
23976000 
8100000 

223192000 

Beräknad ändring 1987/88 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

of. of. 
+2550000 of. 

of. +815000 
of. of. 

+2550000 +815000 

1. För budgetåret 1987/88 bedlimer skolöverstyrelsen (SÖ) att ca 12000 

ungdomar kommer att ha hl'111Jl· lll' särskilda årgiirder inom uppföljnings

ansvaret. 
2. SÖ föreslår oförändrade resurser för 111hi/d11i11gsinslag i samband med 

ungdomsplats. 

3. SÖ föreslår oförändrade resurser för ha11dlcdaruthildning. 

4. SÖ föreslär att försöks verksamheten med integration av uppföljnings

f1tgärderna i gymnasieskola och komvux <DELTA) utvidgas med I 000 

platser till I 500 platser, vilket enligt SÖ: s mening inte innebär några ökade 

kostnader, samt därutöver med 150 platser för ungdomar som uppnår 

18-c'trsdagen innan de hinner slutföra påhö1jad utbildning inom försöket. 

för detta sistnämnda ändam:'\.I föreslår SÖ att ytterligare 2550000 kr. 

anvisas under anslagsposten för 1111gdomsplarser. SÖ bedömer att motsva

rande minskning av medclshehovet därigenom kommer att uppstå under 

anslaget till ungdomslag. 
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5. SÖ beräknar medclsbehovet under förslagsan~laget Bidrag till atgär

der inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. 

till 225742000 kr. 

F örcdragandens ön~näganden 

För budget~iret 1987/88 föresliir jag oförändrad beräkningsgrund för åtgär

derna inom detta anslag jämfört med föregående budgetär. s{tledes 14000 

16- och 17-åringar. Jag har diirvid sammanvägt de faktorer som är rele

\·anla i detta sammanhang, nämligen antalet ungdomar som är under 18 år 

och hur stor andel av dem som jag, enligt min redovisning under anslaget 

B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor. räknar med kommer att befinna 

sig i gymnasieskolan nästa år samt den andel 16-17-åringar som jag, mot 

bakgrund av de senaste åren'i eri"arenheter, bedömer vara i behov av 

iilgiirder inom uppföljningsansvaret under budgetåret. 

Jag avser att noga följa utvecklingen av flickornas situation inom upp

följningsansvaret. 

Un·iirderi11gar 

Skolöverstyrelsens (SÖ) redovisning av kommunernas uppföljningsansvar 

budgetåret 1985/86 visar bl. a. att wrdde11 ungdomar i aktuella åldrar inom 

11p1~fi'i!i11i11g.1a11.1·1·aret har minskat under senare år: 9.6% av åldersgruppen 

fanns diir i september 1985 jämfört med 11,4 % vid samma tid år 1984 och 

15% är 1983. I genomsnitt 16300 ungdomar per månad befann sig under 

föreg[iende budgetår i uppföljningsansvaret. Allt fler ungdomar väljer ut

bildnings~1tgiirder inom uppföl.iningsansvaret och andelen ungdomar som 

får ungdomsplats har minskat. Efkr att ha deltagit i en eller flera uppfölj

ningsfitgiirder söker sig ca en tredjedel av ungdomarna till en längre regul

j~ir gymnasieutbildning. Flickor utgör numera mer än hälften av antalet 

ungdomar i uppföljningsätgiirder. 
SÖ redovisar all drygt hälften av ungdomarna i uppföljningsansvaret har 

erbjudits eller har haft en plats i gymnasieskolan. En ökning av antalet 

ungdomar i uppföljningsansvarct har. enligt SÖ: s statistik, kunnat iakttas 
under september och oktober månader förra året. Merparten av ökningen 

torde kunna tillskriva~ de ungdomar som inte p{1börjat eller som avbrutit 
sin gymnasieutbildning. 

SÖ rapporterar att uppji"i/j11i11g.1progrwnme11. inom vilka resurserna för 

syoinsatserna inom uppföljningsverksamheten ryms. har tagits i anspråk i 

ökad utsträckning under föregående budgetår jämfört med tidigare. Syo

verksamheten är en styrande och sammanh{tllande faktor, särskilt när det 

gäller ungdomarnas val mellan utbildning eller arbete inom uppföljningsan

svaret. I det förra fallet blir valet. som jag niimnde tidigare, i allt större 

utsträckning en uthildningsaktivitet, l. ex. en lokalt arbetsmarknadsanknu

ten specialkurs t LA-kurs) och i det senare kan det hli en ungdoms plats 

med utbildningsinslag eller möjligen en liirlingsplats. 

Den redovisning av de lok11lt arhetsmark11adsw1k11ut11a specialkurserna 

!LA-kurserna) som SÖ gjort för perioden 1983/84 - 1985/8ft visar, att för 
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75 c;.~. av eleverna har dessa kurser utgjort en del i den individuella plan som 

enligt gällande hestLimmelser skall upprättas för ungdomar inom uppfölj

ningsansvareL SÖ anger att ca 5000 ungdomar per år genomgått LA

kurser. 

SÖ redovisar att andelen ungdomar i uppföljningsansvaret som fatt en 

placering pil 11ngdomsp/111s minskat frfrn fyra femtedelar 1984/85 till något 

mer ~in bara tv~\ tredjedelar 1985/86. vilket enligt SÖ heror p;\ att möjlighe

terna att anskaffa ungdomsplatscr försämrats något jämfört med 1984/85. 

Ca 11 000 ungdomar i medeltal per manad befann sig förra budgetiiret på 

ungdomsplatser. Andelen ungdomar som beviljades förHingd ungdoms

platsplacering ökade förra budgetåret. Detta beror. enligt SÖ. på att med 

en minskande andel av årskullarna i uppföljningsåtgärder följer att de som 

finns kvar av olika skäl kan ha större sviirigheter att delta i reguljär 

utbildning eller erhålla arbete. 

Ungdomarnas deltagande i uthildningsins/ag kopplade till ungdoms

platser ökade nagol föregående budgetår jämfört med aret dessförinnan. 

I rapporten konstaterar SÖ att en ökande andel kvinnor befinner sig i 

uppföljande ätg~irder. Detta tycks också, enligt SÖ. pi1verka ungdomsplat

sernas fördelning på olika slag av arbetsgivare. nämligen en ökad andel 

ungdomsplatser inom den kommunala/landstingskommunala sektorn till 

vilken framför allt kvinnorna av tradition söker sig. Detta kan i sin tur vara 

en av förklaringarna till den ökande trenden att förlänga ungdomsplatspla

ceringar. eftersom nyanställningar utan kompetensgivande utbildning säl

lan förekommer i nyssnämnda sektor. 

Det s.k. DEL'/A~fi'ir.1ökc1 

SÖ motiverar sin begäran (4) om en utvidgning av försöksverksamheten 
enligt förordningen (SÖ-FS 1986: 120) om försiiksverksamhet med gymna

sieutbildning inom ramen för individuella planer <DELTA) med det stora 

intresse som försöket rönt hos kommunerna. Jag vill erinra lim att försöket 

pågått endast sedan den I juli 1986 och att ett bättre beslutsunderlag 

kommer att föreligga när SÖ inkommit i höst med en första avrapportering 

av verksamheten. Aven med tanke på de studiehjälpskostnader på 7.7 

milj. kr. som en utökad försöks verksamhet skulle medföra ser jag mig 

nödsakad att avslå SÖ: s ansökan. 

När det giiller SÖ:s ansökan cm ytterligare 150 platser inom DELTA

försöket för dem som fyllt 18 år får denna utvidgning bedömas efter det att 

SÖ gjort en första avrapportering av försöksverksamheten. Jag har härvid 

samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. eftersom ungdo

mar som är över 17 år och som lir arbetslösa faller under hennes ansvars

omrfade. 
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A.11.1-/11w·' · ·· '([/" 

~<.k ändam;\I som a cs mcJ detta anslag behöver enligt mina berilk

ningar anvisas medel enligt följande. nämligen bidrag till 

I. uppl(iljnini;>prngrarn rn. n1. 
1allmi111! hidragl 

~ ungd<1rnspla! ser 
3. utbildningsin.,lag 
4. handlcdaru!bildning 

Summa kr. 

Hemställan 

.'\1770000 
139346000 
24791000 
8100000 

22~007000 

Jag hemställer att regeringen föresbr riksdagen 

att till Hidra.r: rill årgiirder inom /.:om1111111ff1w.r 11r1pfi'i(ining.1·1111s1·tir 

.fi'ir 1111gdo111 1111da 18 tlr m. 111. för budgetiiret 1987/XX anvisa cl! 

förslag,anslag av 224007000 kr. 

B ~I. Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial 
nivå 

198.'ii86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Pörslag 

90980779 

9X 180000 

89713000 

Riksdagen fastsWller den totala ramen för ärselevplatscr. som far ligga 

till grund för stahhidrag till fristfrende skolor p[1 gymnasial nivä. Regering

en fastshillcr for varje skola hur 1m\nga iirselcvplat!'.cr som far ligga till 

grund for statsbidrag. 

LI r anslaget utg~lr bidrag till bl. a. riksinternatskolor. skolor 'om omfat

ta-. a\· privatskolförorclningen I 1967:270. omtryckt 1971 :259. :indrad se

nast 1986: 532 oc:h 991). Bergsskolan i Filipstad, Vackstanässkolan och 

Apelrydsskolan. 

Fr;in afölaget bekostas ock<\ statsbidrag till sådana skolor med enskild 

huvudman som av regeringen har förklarats ber~ittigade till statsbidrag 

enligt förnrdningcn ( 1984: 573) om statsbidrag till fristftende skolor pa 

gymnasial niv[1. Statsbidrag utg{tr per iansprt1ktagen ilrselevplats med be

lopp som regeringen ~irligcn fastställer per högstadieelev enligt förordning

en ( 19X3: 97) om statsbidrag till fristitendc skolor för skl1lpliktiga elever 

(jndrad senast 1986: 192). Detta belopp multipliceras med en faktor. som 

regeringen fastställer för utbildning vid resp. skola. 

10 Riksdagen /986/117. I st1111!. /lir J/J!I. Bilaga JO 
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Lr anslaget bekostas ~iven vissa statsbidrag enligt siirskilda föreskrifter. 
bl. a. till engelskspråkig internationell gymna~ial utbildning (I 8-utbildning
cn) vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket I SÖ-FS 1982: 202). 

Anslag 

I RiksinternatskolLir 
2 Bergsskolan i Filipstad 
3 Vis~a privat-;kolor 
4 Vackstanässkolan, 

Apelrydsskolan 
.'\ Fristående skolor utan statligt 

reglerade tjänster 
6 Till regeringens disposition 

Skoliiverstyrelsen 

1986/87 

22011000 
2862000 

25985000 

22!COOO 

42040000 
3000000 

98180000 

I. Pris- och löneomr~ikning 3 591000 kr. 

Ucraknad iindring 1987/8K 

Skolövcr
~tyrelscn 

+ 745000 
+ 241000 
+1128000 

+ 90000 

+~535000 
--214KOOO 

+3591000 

Före
draganden 

+ 794000 
+ 241000 
+1175000 

.,. 90000 

-9767000 
-2000000 

-8467000 

2. Skolöverstyrelsen ISÖJ föreslår att ramen om 4900 årselevplatser för 

fristående skolor på gymnasial nivå hålls oförändrad. 

3. Kursen i optometri vid Institutet för Optometri (IFOJ har förlängts 
från sex till åtta veckor för att ge utrymme för vissa speciellt viktiga 

moment i utbildningen. SÖ föreslår att statsbidraget för kursen får utgå för 
ocksft den förlängda delen av kursen. vilket medför att antalet statsbidrags

berättigade arselcvplatser vid IFO ökas med två. SÖ föreslår vidare att 

statsbidraget till Tyska skolan äwn får omfatta årskurs 13. Antalet statsbi
dragsberättigade {irselevplatser vid Tyska skolan hör därvid ökas med 15. 

4. Vidare föreslår SÖ att två nya skolor skall få statsbidrag. nämligen 
Umeä Waldorfskola ( +45 ärselevplatser) och Rudolf Stcincrskolan i Norr
köping ( +45 iirsclcvplatserl. totalt således 90 årselevplatser. vilka ryms 
inom befintlig årselevplatsram. 

5. Enligt prop. 1983/84: 118 om fristftende skolor pa gymnasial nivå bör 
bidraget per elev i princip vara lika stort för likartade utbildningar. Efter
som detta mål endast kan nås pit sikt, bör den faktor som grundbidraget 
skall riiknas upp med successivt omprövas. SÖ föreslår att faktorn för 
vissa skolor ändras till en kostnad av sammanlagt 2 148000 kr. Förslagets 

huvudsyfte är att ge skolorna en stabil ekonomisk grund för sin fortsatta 

verksamhet. En viss skillnad i omräkningsfaktorn anser SÖ befogad även i 

fortsättningen beroende på att skolornas kostnader för lokaler - omräknat 

per elev - varierar mycket. 

6. SÖ föreslår att kostnaderna för höjningen av omräkningsfaktorn för 

vissa skolor finansieras genom en minskning av anslagsposten Till rege

ringens disposition. Dessa medel har hittills använts som bidrag for täck

ning av skolornas underskott m. rn. ( -2 148000 kr.). 

7. SÖ beräknar medelsbehovet under förslagsanslagel Bidrag till driften 

av fristående skolor pa gymnasial nivti till 101771000 kr. 
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Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket har i. skrivelse 1..kn 12 septem

ber 1986 anhållit att medel för lärarfortbildning och särskilda åtgärder på 

skolområdet ställs till Sigtunaskolans förfogande i likhet med vad som 

giiller för kommunala gymnasieskolor. · 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår oförändrad ram för årselevplatser (4900). Såsom jag niirmare 

redovisat under anslaget B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor har 

överläggningar inletts mellan Stockholms kommun och Stiftelsen Stock

holms Tekniska Institut !ST)) om kommunalisering av verksamheten vid 

STi. I förordningen ISÖ-FS 1986: 1931 med provisoriska föreskrifter om 

viss teknisk utbildning pil gymnasial nivå i Stockholms kommun har rikt

linjer dragits upp för resursheräkning m. m. vid utbildning i kommunal 

regi. Efter hand som kommunaliseringen genomförs fr. o. m. hudgetåret 

1987/88 bör antalet årselevplatser i ramen reduceras. totalt sett med 810 

årselevplatser. Vid min medelsberäkning har jag utgått från att under 

budgetåret 1987/88 skall endast slutreglering av statsbidraget för budget

året 1986/87 till STI belasta detta anslag. Statsbidrag för den inom Stock

holms kommun planerade verksamheten budgetåret 1987 /88 räknar jag 

med skall utgå ur anslagen B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor resp. 

C I. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. 

Jag vill erinra om att regeringen i särskild ordning medgivit utökning av 

antalet statsbidragsgrundande årselevplatser vid såväl Institutet för opto

metri som Tyska skolan (3). Vidare har RudolfSteinerskolan i Norrköping 

genom särskilt regeringsbeslut medgivits statsbidrag fr. o. m. budgetåret 

1987/88 (4). 

Statsbidrag till fristående skolor utan statligt reglerade tjhnster utg<lr 

enligt förordningen ( 1984: 573) om statsbidrag till fristående skolor pil 

gymnasial nivå. Förordningen grundar sig på riksdagens beslut med anled
ning av prop. 1983/84: 118 om fristående skolor på gymnasial nivå. Ut

gångspunkten för beräkningen av statsbidraget till skolor som även tidigare 
uppburit statsbidrag iir att bidraget skall utg{1 med i huvudsak oförändrat 
belopp. I propositionen uttalades emellertid att statsbidraget per elev i 

princip borde vara lika stort för likartade utbildningar samt att SÖ vid sin 

årliga anslagsframställning borde beakta detta för att man på sikt skall 

uppnå nämnda mi'tl. SÖ har i ärets anslagsframställning med detta som 

bakgrund föreslagit förändringar av den s. k. omriikningsfaktorn för vissa 

skolor. 

Enligt min mening bör man vid ett ställningstagande till omriikningsfak

torn för en skola som redan tidigare har statsbidrag skilja på kostnaderna 

för den pedagogiska verksamheten och de kostnader man har för lokaler. 

utrustning m. m. Därvid bör de förstnämnda kunna vara i huvudsak lika för 

likartade skolor med beaktande av deras storlek, medan de andra kan 

variera avsevärt på grund av lokala förhållanden. Jag avser att återkomma 

till regeringen med förslag om att fatta beslut om höjda omräkningsfaktorer 

för vissa skolor till en sammanlagd kostnad av 2,5 milj. kr. (5). Detta 
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finansieras dds genom en minskning av anslagspo~ten Till regeringens 

~disposition lo). dels gl.'nom omfördelning inom andra omrf1den. 

EffeJ.;tcrna av nu g:illandc.: be,;t:immclsc.:r fi.\r lärarfortbildning utreds för 

närvar;inde. I avvaktan pil resultatet av delta arbete iir jag inte beredd att 

ta stiillning till skrivelsen fr[m Sigtunaskolan Humanistiska Uiroverket. 

llrmställan 

Med btinvisning till vad jag har anfört och till sammanst:lllningen hem

sWller jag att regeringen föresliir riksdagen att 

!. godkänna mitt forslag till ram för budget~1ret 1987/88 för stab
bidragsgrumbnde ftrselevplatser vid frist<knde skolor p[1 gymnasial 

niva. 

2. till Bidrag till dr(fic11 a1·.fi·isl<l1'11dc sk1ilor pä 1-!Ylllllll.l'ial nii·tl för 

tiudgetfaret l 987/88 anvisa ett förslagsanslag <iv 897 DOOO kr. 
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Investeringsbidrag 

B 22. Bidrag till utrustning for gymnasieskolan m. m. 

1985/86 Utgift 141176188 Reservation 57823 812 

l 9t\fr/87 Anslag 180880000 

1987/88 Förslag I 08 340000 

Fr1in anslaget utgfir statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrust

ning i gymnasieskolan. Bestämmelser om hidrag finns i förordningen 

( 1984:628J om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i 

gymnasieskolan Uindrad l98n: 58 l ). 

Kommuner har enligt föreskrifterna riitt att i mån av medel fii 
- st11rthidrag di'1 en för kommunens gymnasieskola ny sludicviig införs 

eller d~i antalet platser p~1 en redan införd studieväg utökas, s1ivitt gäller 

karakliirsiimnen inom de tekniskt-industriella och tekniskt-naturveten

skapliga onm\dcna, 

- /w111plctteri11gshidrng då undervisningen pi1 en redan införd studieväg 

liiggs om till följd av nya föreskrifter som medför behov av ny utrustning 

för karaktärsiimnen på samma studievägar som är herättigade till start

hidrLLg samt for studievägar inom det ekonomiskt- merkantila omr[\det, 

- .fOmye/scbidrag för att ersätta föråldrad och fi.'lrsliten utrustning, si:ivitt 

giiller karaktiirsamncn inom de tekniskt-industriella och ekonomiskt

merkantila omr[1dena. 

Särskilda föreskrifter gäller i fräga om statshidrag till kostnader jilr 

d111or/l/m.l'll1i11g och program1·ara i gymnasieskolan. Efter beslut av rege

ringen i varje enskilt fall kan ur anslaget också anvisas medel för siirski/1 
1·1,r/..samlzc1.1".1·11id till vissa J;lgfrckventa utbildningar i gymnasieskolan. 

Ur anslaget utg~tr vidare efter särskilda beslut av regeringen medel för 

stöd för verksamheten vid tekniska centra där gymnasieskolan medverkar. 

Anslag 1986/87 

Stahbidrag till kost-
nader fiir start- och 
kornplcttcringsbidrag m. m. 1~4480000 

~ Statsbidrag till för-
nyelse av umlervis-
nin!;(smateriel i 
gymnasieskolan 26500000 

3 Datorutrustning och 
prog:ran1vara 15900000 

4 Stöd till teknik-
centra 10000000 

5 Till regeringens 
disposition 4000000 

6 Ovrigt 

180880000 

Beräknad ändring 1987/88 

Skolöver
styrelsen 

+19520000 

-26500000 

+ 3000000 

of. 

<)L 

3980000 

Före
draganden 

-53480000 

-26500000 

+ 640000 

+ 400000 

+ 1600000 
+ 4800000 

-ns.ioooo 
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Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning 4020000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen !SÖ) föresliir att start bidrag fr. o. m. läsåret 1987/88 

:iven skall kunna ges till uthildningar inom det ekonomiskt-merkantila 

området. 

SÖ: s förslag innebär i övrigt följande. 

3. Att vissa förändringar skall göras av hestiimmelserna om hidragsande

lar för starthidrag. dels inför hudgetåret 1987/88. dels inför nästföljande 

budgetar. 

4. Att en planeringsram om 144 milj. kr. for start- och kompletteringsbi

drag fastläggs för vartdera av budget{1ren 1988/89 och 1989/90. 

5. Att statsbidrag till förnyelse av utrustning i gymnasieskolan inte 

längre skall utgii fr. o. m. budgetfiret 1987/88. 

6. Att statshidrag till datorutrustning och programvara :iven skall kunna 

utg[1 till kommunal rnxenutbildning vid vissa större skolenheter. 

7. Att en särskild genomföranderesurs införs för finansiering av en 

pedagogisk först:irkning och ledning av datorundervisningen i gymnasie

skolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

8. SÖ bcr:iknar medelsbchovet under reservationsanslaget Bidrag till 

utrustning för gymnasieskolan m. m. till 176900000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar prisomriikningen under anslaget till totalt 6015000 kr. 

I Start- och kompletteringshidrag för budgetåret 1987/88 

SÖ förutser att kompletteringsbidraget kommer att få stor betydelse för en 

förnyelse av den yrkesinriktade utbildningen med anledning av de förslag 

som framförts av arhetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesut

bildningen IÖGY l. I avvaktan pi1 ställningstaganden till ÖGY: s förslag är 

jag dock inte b..:redd att redan till budgetftret 1987/88 reservera medel för 

en modernisering i samma takt som SÖ räknat med. För hudgetåret 

1987/88 iir det därför enligt min mening möjligt att avscviirt reducera 

förevarande anslag. Jag förordar detta av statsfinansiella skäl. Jag räknar 

med att de statliga insatserna för den utrustningskomplettering som behövs 

för den försöks verksamhet med treåriga linjer, som jag tidigare tillstyrkt. 

trots det skall rymma~ inom denna ram. 

Som jag framhiillit vid min behandling av gymnasieskolans direktram 

(avsnitt :u1 behöver riktade in,atser göras för att vissa yrkesinriktade 

studievägar med stort sökandctr·yck skall kunna byggas ut i snahbare takt. 

De samlade medlen för start- och kompletteringsbidrag bör därför under 

budgetåret 1987/88 i görliga~tc mån anviindas för detta lindamiil. Jag vill i 

sammanhanget niimna att jag har tagit upp en diskussion med skolhuvud

miinnen om hur en vis~ omfördelning från kompletterings- till startbidrag 

skall kunna åstadkommas. 

Mina förslag innebiir således att den planeringsram på 124 480 000 kr., 
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som riksdagen faststiillde v<iren 198t.. bör iindras. För budgetåret 1987/88 Prop. 1986/87: 100 

bör ramen för start- och komrlettcringsbidrag vara 71 milj. kr. Bil. JO 

2 Slopat förnydsl'hidrag 

Fiirnyelsebidrag har bmnats sedan budgctiiret 1982183 för att underliitta 

för huvudmiinnen att ersiitta förilldrad och försliten utrustning. Bidraget 

beriikna~ schablonmibsigt pi1 grundval av antalet elever och undervis

ningstimmar i karaktilrsämnen ri1 vi~sa bidragsberiltligadc studievägar un

der His;1ret. 

SÖ anförde redan föregf1emk år att det mi"1ste anses vara ett kommunalt 

i1tag;mdc att fortlöpande svara för att utrustningen i gymnasieskolan hålls 

modern llCh funktionsduglig. Regering och riksdag bitriidde d;! denna 

stfmdpunkt i <'1 miitto att bidraget minskades meJ 45.5 milj. kr. Jag bitriider 

nu SÖ: s förslag (1m att fornyelsebidraget helt slopas fr. o. m. budgetiiret 

1987i88. 

3 Bidrag till datorutrustning och program\'ara 

Ribdagcn har beslutat om att särskilt bidrag skall kunna utgå till datorut

rustning och programvara (prop. 1984/85: 100 bil. 10. Ubl! 19. rskr. 273). 
Bidraget är beräknat till 15 milj. kr. för budget{irct 1987/88. 

SÖ: s förslag om viss lcdningsförstiirkning för datorundervisningen i 

gymnasic~kolan kommer jag att behandla i samband med den prorosition 

rörande datautbilJning i skolan som tidigare har niimnts i inledningen till 

littcra R. Förslaget att komvux fr.o. m. budgctarct 1987/88 skall fa miijlig

hetcr att få del av bidraget behandlar jag under anslaget C l. Bidrag till 

kommunal utbildning för vuxna . 

..i Bidrag till tekniska centra 

Riksdagen har beslutat au för vart llCh etta\' budgctiircn 1986/87-1988/89 

st~illa 10 milj. kr. till förfogande för stöd till verksamhet vid sådana tek

niska centra som förlilggs till gymnasieskolor eller som f{i.r si'1dan organisa

tion att skolan garanteras tillg<'mg till ett siidant centrum (rrop. 198:"/86: 100 

bil. 10. UbL' 17. rskr. 205l. 

Ett urpdrag till länsstyrelserna att utarbeta teknikspridningsprogram har 

redovisats till regeringen under hösten 1986. I mars 1987 kommer staten.;, 

industriverk. styrelsen for teknisk utveckling, universitets- och högskn

lc<imbetet IL HA) och SÖ att redo\' isa sina slutsatser bl. a. pil grundval av 

liinsprogrammen. Diircfter kommer regeringen att fatta beslut om fördel

ningen av medlen för budgcti\rer 1986/87. 

5 Vcrksamhetsstöd 

V erksamhet~stild kan utgä till vissa liigfrckvcnta utbildningar efter beslut 

av regeringen. Utbildningsuhh1ttet uttalade lllhU 1985!86: lf1, s. 34. rskr. 
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niarmare pröva behovet av ett fortsatt stöd till Stlickholms kommun för den 

l vii<iriga specialkursen för yrkesdansare och d~irvid överväga att föra över 

medL~I till den resurs under utrustningsanslaget som avser siirskilt vi.:rk

samhetsstiid fiir li1gfrekventa utbildningar i gymnasieskolan. 

Jag föresl{ir att de medel. 1.6 milj. kr .. som tidigare utgätt till yrkesdan

sarutbildningen ur anslaget B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor förs 

liver till detta anslai;. anslagsposten 5, och foresHir i övrigt ingen utökning 

av denna an,;Jagsposl. 

6 Planeringsram för start- och kompletteringsbidrag för budgetåren 

1988189 och 1989/90 

Start- och kompletteringsbidragen för budgctiiret 1987/88 har jag beräknat 

till 71 milj. kr. I avvaktan pfl sttillningstagandcn till ÖGY:s förslag förcsl[ir 

jag all det hclnppjag föreslagit för budgetilrct 1987/88 far giilla som plane

ringsramar för budgctiiren 1988/lN och 1989190. 

7 Övrigt 

Jag har i det föregtiendc behandlct! friigan om uppbyggnad av viss teknisk 

utbildning inom Stockholms kommun som ersättning för den utbildning 

som för närvarande ges av Stockhtilms Tekniska Institut !anslagen B 19, B 

22 och C I). Jag föreslär att 4,8 milj. kr. utgår budgetåre.t 1987/88 till 

Stockholms kommun som extra bidrag till utrustning for ändamålet. 

8 Hemställan 

Jag hemstmler att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om förnyclsehidragct. 

2. godkiinna vad jag har förordat om extra bidrag till utrustning 

till Stockholms kommun. 

3. till Bidrag rill 111rusrni11gfiir gnnnasies/.;u/1111 m.m. för budgct

iirct 1987/88 anvisa ett n:scrvationsanslag av 108340000 kr. 
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C. VUXENUTBILDNING 

Inledning 

I föreg;'1.:nde :ir~ hudg.:q1rnpt1sition behandlade jag förhidlandevi., utförligt 
fr[1gan om i vilken mf1n v11xenuthildningcn lyckats uppfylla ett av sina 
viktigaste mi-il. niimligen all nil de kllr!!idsuthildade o..:h (farigenom bidra 
till att utbildningen fordelas mera ji1mlik1. I det följande kommer jag al! 

föreslil ett antal iitgiirdt:r. som syftar till Mde alt siikersUilla att vuxenut
bildningen i högre grad iin hit tills n~ir sina mill och att ge stön-e frihet till 
dem som anordnar uthildningcn d<"i det giiller valet av viig alt n:1 dessa mftl. 

Jag kommer diirvid iiven att ta '>tiillning till de förslag som framlagts av en 

<irskilt tillkallad utrcdningsman 1 i betänkandet ( Ds U I 9K5: !Ol Vuxenut

bildning. 1970-talch reformer - en ut viirdering. SÖ har i sin anslagsfram
qiillning aktualiserat ett antal hithörande principiella fri1gor som jag llcks{i 
behandlar i det följandr. 

I. Målen 

De allmänna mitlen för all vuxenutbildning har senast formulerats i läropla
nen för kommunal och statlig utbildning för vuxna: 

Vuxenutbildningen syftar till 
I. att överbrygga utbildningsklyftorna od1 därigenom verka for ökad 

jämlikhet och social riittvisa, 
2. all öka de vuxnas fiirm[1ga att förstä, kritiskt granska och medverka i 

kulturellt, socialt och politiskt liv och därigenom bidra till det demokratis
ka samhällets ut veckling. 

3. att utbilda vu.xna for varierande arhetsuppgifter. medverka till arbets
livets förändring och bidra till full sysselsiittning och diirigenom främja 
utveckling och framsteg i samhiillct samt 

4. att tillgodose de vuxnas individuella önskemi'il om vidgade studie
och uthildningsmöjligheter och att ge dem tillfälle att komplettera ung
domsutbildningen. 

Målen har skiftande tyngdpunkt inom olika slag av vuxenutbildning. För 
kommunal vuxenutbildning (/.:.om1·11xl och statens skolor för vuxna <SSV) 

hetonas siirskilt uppgiften all ge vuxna kompetens i ämnen som motsvarar 
ungdomsskolan och att ge yrke<;uthildning. Grunduthildning för vuxna 
(i-:mndrnx) har snm siirkild uppgift att ge vuxna baskunskaper i bl. a. 
liisning. skrivning och matematik. För .1111dit'.fi'irh1111dens del understryks 
siin,kilt målen personlig och social utveckling samt delaktight:t och aktivi

tet i samhället. 0<.'1 det slutligen gäller ji_1//.:.hiiRskolorna framhålls också 
särskilt den allsidiga personlighetsutvecklingcn. 

Utrcdningsmannen kommer för sin drl till slutsatsen att mälcn för vux
enutbildningen bör ligga fast. men att det finns anledning att tydligare 
klargöra vilka mål som iir viktigast. 

Jag delar uppfattningen att m:11en hör vara oförändrade. f)å det gäller 

1 Numera generabc.:krc.:1c.:raren Sune Ah len. 
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frägan hur de olika mi'tlen skall prioriteras i fö1folllande till varandra vill jag 
for min del framhillla fliljande. 

Grundskolan V<tr fullstimdigt gem1mförd i Sverige med utg[mgen av 
läsf1ret 1972/73. Genomförandeperioden hade omfattat mer iin tio iir. om 
man inkluderar den flirsöksverksamhet som föregick den. Det innehiir att 
det fortfarande finns ;'1hkilliga vuxna i [tldrar strax över 30 ttr som enbart 
har g;\tt i folkskl1la. dvs. som har e1tt en kortare utbildning lin nio f1r. 
Samtidigt har majl1riteten i alla f1rsklasser under ca 45 fö· fött en utbildning 
om minst nio år. i grundskolan eller pii annat sätt. 

Erfarenheterna visar att viljan att skaffa sig utbildning minskar med 
tilltagande iilder. En. naturligtvis pii intet siitt skarp. gräns tycks gå vid 
omkring 45-50 f1r. Personer ovanför denna åldersgriins deltar i viisentligt 
mindre grad i utbildning. och d.:: förefaller i större utstriickning föredra 
kortare kurser som äger rum p[i fritid. Detta förhilllande är inte förviman
de: det ligger i sakens natur att bt:niigenheten att gil igenom en omfattande 
utbildning som helt fortindrar livssituationen minskar med stigande ålder. 

De förändringar som under senare ~ir har ägt rum in\1m arbetslivet. och 
som av allt att döma kommer att fortsiitta. innebiir att allt större krav stiills 
b~1de pft allmänna kun~kaper och pi1 yrkesutbildning. Enligt min uppfatt
ning är det diirför synnerligen viktigt att samhiillct ytterligare ökar an
striingningarna att rekrytera framför allt vuxna med iitskilliga aktiva år 
framför sig på arbetsmarknaden till utbildning i syfte att ge dem möjlighe
ter att utveckla och stärka både sin position i arbetslivet och sitt intresse 
och sin förmiiga att ta aktiv del i samhiills- och kulturliv. Till denna grupp 
hör naturligtvis de som under skol<"iren bodde i kommuner dit grundskolan 
kom sent. 

Vuxenutbildningens första miil. niimligen att utbildningsklyftorna skall 
överbryggas. mfiste således alltjämt vara ett av de viktigaste. 

Jag vill emellertid understryka. att det iir orealistiskt att se utbildnings
klyftorna som ett historiskt fenomen. som bara har att göra med det faktum 
att grundskolan ersatte folkskolan vid en viss tidpunkt. ett fenomen som 
inte liingre kräver niigra i1tgärder dii folkskolegencrationerna har nfitt för 
högt upp i åren för att vilja utbilda sig. Behov av vuxenutbildning på 
grundskolenivå kommer troligen att finnas även i framtiden. 

Ett skäl för detta iir den omfattande invandring vi har till Sverige av 
vuxna som i sina hemliinder inte har fått någon eller bara bristfällig utbild
ning. Det ingar i de t1taganden vi har gjort mot våra invandrare att de skall 
kunna fä utbildning som gör det möjligt för dem att fungera väl i det 

sveföka samhiillet. Ett annat skiil är att det - trots att grundskolan är 
framgångsrik betrMfande det stora flertalet - finns elever som lämnar 

grundskolan utan att i verkligheten ha de baskunskaper och -färdigheter 
som den skall ge. Som statsriitlet Göransson tidigare redovisat pag{1r 

utredningsarbete med syfte att grundskolan skall fungera biittre för alla 
elever. Det kan dock även i framtiden finnas behov av en möjlighet for den 

enskilde individen att genom vLncnutbildning komplettera kunskaper på 

grundskolenivå. 
Målet att överbrygga utbildningsklyftorna kan emellertid inte bara ta 

sikte p<'i dem som inte har g[1tt i grundskolan. Inte heiler kan vuxenutbild-
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ningens förmåga att nii sina mfilgrupper bara miitas efter hur man lyckas nit 

just denna målgrupp. Gymnasie~kolan har successivt byggts ut. och nume

ra genomgf1r över 9W+ av en i1rskull ungdomar utbildning i gymnasiesko

lan. Ett av de förhållanden som under senare [!r varit mest föremål för 

diskussion iir svflrighetcn att få en plats p~I arbetsmarknaden för de ungdo

mar som inte har fittt gymnasieuthildning. 

Utbyggnaden av gymnasie~kolan innebiir att utbildningsklyftorna har 

Oyttat uppiit. För det första utgör de ungdomar som i dag inte skaffar sig 

någon utbildning i gymnasieskolan en av vuxenutbildningens sjiilvklara 

målgrupper. För det andra kommer miinga av dem som har fittt utbildning i 

gymnasieskolan att av olika skäl behöva komplettera den. Ett skid kan 

vara att de inte lyckades si"i hra i skolan i ungdomen och att de behöver 

möjligheter att hefiista sina kunskaper i iimnen som de reuan har studerat. 

Ett annat skiil kan vara att de valde ''fel'· linje i gymnasieskolan och att de 

behöver komplettera med ett eller !lera iimnen för att kunna studera vidare 

eller Ci yrken som de sj[ilva vill ha eller som arbetsmarknaden hehöver. 

Det finns anledning att påminna om att ?11skilliga ungdomar aldrig kan 

komma in pft den gymnasielinje Je har haft som förstahandsval. Ett tredje 

skäl är att gymnasieskolan successivt förnyas: ämnen kommer till dler får 

nytt innehåll. och även vuxna har behov av att hålla sina kunskaper 

aklllella genom utbildning i organiserad form. Ett fjiirde skiil - och det inte 

minst viktiga - är det stora antal i den vuxna generationen som överhu

vudtaget inte har gått i gymna:-,ieskolan diirfiir att detta inte var en realis

tisk möjlighet niir de var i tonfiren. M[inga av dessa är relativt unga. Redan 

nu kan det med tanke p;-1 arbetsmarknadens utseende och hur den kommer 

all utvecklas i framtiden vara lika problematiskt att vara 25 ftr och sakna 

gymnasieskoluthildning som att vara 50 ar och sakna grundskoleuthildning 

Utredningsmannen har enligt min uppfattning rhtt i att den mest priori

terade mälgruppen för vuxenuthildningen alltjämt maste vara de som har 

den allra kortaste utbildningen. Det innebär att utbildningsmöjligheterna 

på nivåer som svarar mot grundskolan måste ges företräde även fortsiitt
ningsvis. Det innebär ocks[t att möjligheterna till vu.xenstudicsliid milsle 

vara siirskilt goda vid utbildning p;\ denna nivii. Insatserna för uppsökande 

verksamhet mi1ste ocksft fortsätta. 

Det iir enligt min mening inte siirskilt meningsfullt att. som ibland före

komrm:r, anklaga vux1:nuthildningcn rör att den skulle ha misslyckats med 

att nå de korttidsutbildade. I samband med det utredningsarbctc som 

föregick vuxenutbildningsreformcrna på 1970-talct bedrevs försöksverk

samhet med att uppsöka vuxna korttidsutbildade hl. a. pii arbetsplatser. 

Försöksvcrksamheten var framgångsrik, men den visade ocks{t p{1 att det 

fordrades hctydandc insatser rtir att nå framg{ingarna. Det kriivdcs en 

uppsökande verksamhet. att olika hinder för deltagande undanröjdes. att 

man utnyttjade gruppdynamik. att man pä ett flexihelt sätt kunde motivera 

for och stimulera till utbildning samt att den utbildning som man ville 

rekrytera till kunde anpassas till de olika vuxengruppernas behov. Den kris 

som samhiillsekonomi och statsfinanser har hefunnit sig i sedan 1970-talets 

mitt har aldrig gjort det möjligt att stiilla de ursprungligen planerade resur

serna till förfogande för studiestöd och uppsökande verksamhe1: följak1li-
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gen har rekryteringen imc blivit den man hoppades på när reformerna Prop. 19!<6/87: I 00 

b.::~lutades. Bil. I 0 

LitrcJningsmannen visar dock, att Je särskilda och riktade <hg~irdcr som 

genomfördes har varit framgångsrika. Vuxenstudiestödet har faktiskt till 

hdt överviigande del gi\11 till dem som haft den kortaste utbildningen och 

lett till att nya J!rLlpper har bör:iat studera. [k resurser som har satsats pi1 

uppslikamk vcrk\amhet har ockstt. även om de inte i s{1 hög grad lett till 

utbildning i allmiinrw iimnen. niitl grupper med en genomsnittligt kort 

formell utbildninJ!. Utredningsmanncn pekar ncksä p{i undersökningar som 

\"isar att vuxenutbildningen har haft stor betydelse för dem som har delta

git. Av siirskilt intresse kan vara all framh[illa att vuxenutbildningen för 

många hemarbdamk kvinnor har varit det första steget mot den öppna 

arbetsmarknaden . 

.:\ven om mycket iitcrsti!r att göra d{i det giiller dem som har kort 

utbildning. menar jag s{1ledes att det finns anledning all kiinna stor tillfreds

ställelse över de insatser som faktiskt har gjorts. Som jag nyss har framh[il

lit bör man dessutom nu kunna r~\kna ocksil en stor uel av den utbiluning 

som iiger rum p[i gymnasial nid till den överbryggande utbildning, som är 

iignaJ att utjiimna utbildningsklyftorna. 

2. Friare regler 

L'tredningsmannen föreslår. att tio procent av anslagen till vuxenutbild

ning skall avsättas för försöksverksamhet som syftar till att bättre nå de 

korttidsutbildade med en verksamhet som iir särskilt anpassad till deras 

behov. Dessa tio procent av anslagen skulle enligt förslaget fördelas av 

vuxenuthildningsnämnderna till de komvuxenheter. studieförbundsavdel

ningar och folkhögskolor som kan presentera de bästa förslagen till projekt 

som siirskilt riktar sig till utsalla grupper. 

De flesta rcmissinstanserna är positiva till tanken att särskilda medel 

skall avsättas för insatser för kor11idsutbildade. En klar majoritet är emel

lertid avvisande till att dessa s~irskilda medel skall fördelas av vuxenutbild

ningsnämnderna. Detta gäller hl. a. flertalet utbildningsanordnare som all

miint förordar att de resurser som kan avsiittas för en friare användning 

skall disponeras av dem själva. 

Jag delar utredningsmannens uppfattning att det bör vara möjligt all nå 

bättre resultat d{1 det giiller att rekrytera deltagare med kort tidigare utbild

ning om vuxenutbildningen iinnu bällre kan anpassas efter önskemålen och 

behoven inom denna grupp. 

Jag delar också utredningsmannens uppfattning att det är viktigt att se 

till att de resurser som avsäl\s för en friare användning verkligen också 

utnytljas pf1 ett sådant sätt all det ökar deltagandet från de grupper av 

korttidsutbildade som hit1ills har varit sv:'tra all rekrytera. 

Jag anser emellertid all den kritik mot förslagets tekniska utformning 

som har framförts av majoriteten av remissinstanserna har fog för sig. Att 

låta statliga myndigheter, vuxenutbildningsnämnderna. falla beslut om 

vilka projekt som skall stödjas. innebär otvivelaktigt ökad byråkrati, inte 

minst for anordnarna som måste ansöka om dessa medel i särskild ordning. 156 



·_ ct iir · ~11.s;i tV~)m en avsättning a\" till procent av resurserna iir 

.i1lriickligt stur för att ;'istadkomma niigon faktisk omflirdelning till de 

korttid,uthildades förm;111. A andra sidan skulle en av<ittning av en iinnu 

högre andel av n::sur-,ern<1 innebiira yth.:rligare ingrepp i uthildningsanord

narnas verksamhet. Det viktigaste _-;biet för min tveksamhet om förslagets 

liimplighet iir emellertid att det I;itt kan tolka~ som alt ansvaret för rekryte

ringen av de korttidsutbildade dl'ls iir hegriinsat till tio procent av verksam

heten. dels lyt°h bort fr;.in de miinga a1wrdnarna av vuxenuthildning - hos 

vilka det enligt min mening s.iiilvklart bör ligga - till statliga mvndigheter. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt förcsli1r jag i stiillct. att anordnarna 

av vuxenutbildning sj;ilva <.H.:h efter egna hcslut fiir andnda t:n del av de 

statliga bidragen enligt friare regler för verksamhet som syftar till att 

rekrytera nya grupper av korttidsutbildade. Jag ;\terkornmcr i det följande 

närmare till hur detta bör kunna ske inom olika slag a\· vuxenutbildning. 

Den garanti Sllm bör finnas fiir att verksamheten far rimlig mi1luppfyllelse 

bör enligt min mening kunna i1stadkomrnas genom att de statliga skolmyn

digheterna for i S:irskilt uppdrag att liipamk följa densamma. 

3. Komvux 

Grundskolan och linjerna i gymnasieskl1lan är organiserade i ett iirskurs

system. Det innebiir bl. a. att var:ie iimnc iir uppdelat i :'lrskur<;er och alt 

eleverna l~iser iimnena parallellt under hela eller stora delar av studietiden. 

Vissa pedagogiska försiik gi.irs med koncentrationsliisning av iimnena. men 

delta iir trots allt undantag fr~rn regeln. Detta siitt att organisera undervis

ningen hänger samman med att eleverna i princip hedriver sina studier p[i 

heltid. 

Komvux diiremot iir organiserat som ett system med frist[1ende iimnes

kurscr. De teoretiska iimnena iir uppdelade i etapper. Huvudregeln är 

följande. Etapp I motsvarar iimneskurscn i grundskolans högstadium. 

etapp 2 en normal iimneskurs i tv;lilrig gymnasieskola. etapp J skillnaden 

mellan t.:tapp 2 uch en normal iirnncskurs i trci'irig gymnasieskola. och 

etapp 4. slutligen. den avslutande etappen i siirskilt omfattande ämnen. 

Tanken bakom iimneskurssystemet i komvux är sjillvfallet att det skall 

passa för den majoritet av de vuxna som inte vill och inte behöver !:isa alla 

ämnen som ing;(r i grundskolans högstadium eller p[1 n{1gc1!1 av gymnasic

skolafö linjer och dösutom för alla dem som inte vill eller inte kan liisa pii 

heltid. 

Det skall vara möjligt att koncentrationsWsa ämnena: den studerande 

bör f1)r det första ha möjlighet att liisa ett enda iimne snabbt och bör för det 

andra kunna g;i vidare friin t.ex. etapp I i ett iimne till de högre etapperna 

utan att fiirst ha liist andra iimnen i etapp I. Det bör dt.:ssutl>m vara möjligt 

att liisa ett iimne i etapp I och andra ämnen i högre etapper. Det iir bara i 

ett iimneskurssystem m:Hl kan skapa den valfrihet som de allra tlesta 

vuxna behöver. 

Det iir viktigt att kommunerna utnyttjar de möjlight.:ter till snabb hehovs

anpassning SLHll komvuxsystemet inneh;111er. Di1 kan de studerande få den 

av~edda valfriheten. D~i kan ocks~1 de tillgiingliga resurserna utnyttjas på 
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effektivaste siill. D:"i styrs inte heller Je vuxenstuderande mot att Hisa fler 

ämnen iin de s_iälva anser att de har hehov av. 

Samhiillsekonomiska sbl gör Jet under överskådlig tid omöjligt att 

ställa sil stora resurser till förfogande för konwux att alla uthildningsönske

mål kan tillgodose-;. Om resurserna anv;inds effektivt kan ell större antal 

personer ffi del av dem. Det iir ocks[1 viktigt att ta hänsyn till Jen resurs 

som deltagarna satsar. nämligen sin tid och sina möjligheter att förvärvsar

hela. 

Hur undervisningen skall organiseras i den emkilda kommunen hör bäst 

kunna hedi.imas p~i det lokala planet. men det iir viktigt att skolstyrelserna 

har rikti;.;a utg[ingspunkter för sina heslut. 

En av utg{mgspunkterna bör vara all Jcn vuxne normalt inte har behov 

av sil omfallande ~tudier som ungdomar hehöver för att fri en tillräcklig 

allmän orientering inför sitt utträde i vuxenlivet. Den vuxne hehöver 

därför oftast inte läsa alla de ämnen som ing<l.r i ett sluthetyg (dapp l. 

mohvarar grundskolckompetensl eller ett avgilngshetyg (yrkesinriktade 

kurser och etapp 2-4. motsvarar kompetens från gymnasielinjel. Det ilr 

t. ex. inte nödvändigt för den som vill lilsa enstaka ämnen i etapp 2-4 att 

ha slutbetyg fr{in etapp I. och del är oftast inte nödvändigt för elen som vill 

studera i högskolan att ha ett fullständigt avgångsbetyg från komvux. 

Avbrottsfrekvensen i komvux kurser är ofta stor. En av de troliga 

orsakerna till detta är att många deltagare har underskattat den arbetsin

sats som krävs för att läsa fler;i ämnen. ibland parallellt. Den som vill 

kombinera olika iimnen till slut- eller avgångsbetyg bör givetvis ha den 

möjligheten. Var:ie deltagare i komvux bör fatta sitt beslut om studiemål 

efter noggrant övervilgande. och skolledning. brare och syo-funktionärer 

har en viktig uppgift då det giiller att bidra till att målet inte siitts orealis

tiskt högt. 

Om vuxna inges föresttillning1:n att studier i komvux måste leda till 

fullsliindiga slut- eller avgi111gsbetyg för att ha n{1go1 viirde. sä är dessutom 

detta sannolikt nilgot som verkar avskri1ckancle och avhiiller många fri111 att 

ens börja studera. 
Som jag tidigare har framh[tllit har en snabbt ökande andel av den vuxna 

befolkningen i ungdomen fått utbildning i grundskolan och i gymnasiesko

lan. De som redan har fi!tt en gymnasieutbildning behöver mera s;tllan läsa 

in alla iimnen pt1 en annan gymnasielin.ie. l va~je fall finns det inte anled

ning att silrskilt prioritera denna grurp framför dem som bara vill Iasa 

enstaka iimnen. Detla understryker ytterligare behovet av att komvux i 

kommunerna organiseras sii att studier av enstaka ämnen underlättas. 

En annan utgiingsrunkt hör vara. all de allra flesta vuxna inte vill eller 

har möjlighet att gå i undervisning rr1 heltid och ofta över huvud taget inte 

pli dagtid. D;irför är det viktigt att en si[ stor del som möjligt av undervis

ningen i komvux organiseras sl. att det tir möjligt att delta i den utan att det 

inkräktar alltför mycket pii möjligheterna till förviirvsarbcte. 

l detta sammanhang vill _jag siir-;kilt peka p~t de studiesociala problemen. 

Det iir sedan hinge ett mål för samhiillcts studiesociala iitaganden. att unga 

människor i princip inte skall behöva skuldsätta sig för studier pfi gymna

sieskolnivå. Gymnasieuthilclning tir i dag det normala för ungdomar. En 
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~<iJan utbildning kan m<>jligcn s~igas vara en viktig föruts~ittning. men 

ingalunda någon i:wranti. för g,ida inkomster senare i livet. 

Den som i vuxen i'llder bedriver liingv<Lrig<1 studier i komvux har iinnu 

mindre än ungdomarna niigon garanti för att utbildningen leder till goda 

ink,1mster <Jch bör diirför vara försiktig med att ådra sig stora studieskul

der. Det är diirför allvarligt att den vanligaste formen av studiestöd i 

kornrnx är studiemedel. dvs. det studiestöd som i första hand iir avsett för 

högskolenivf1. Lmgvariga studier i kornvux - i all synnerhet på grundsko

lenivii - med studiemedel som försörjningsk:illa medför n;istan undantags

löst for indiviJen stora problem att klara ~iterbetalningarna. 

I det följande kommer .iag att föresl{t en väsentlig utökning av antalet 

särskilda studiestöd för vuxna (SVLJXI. Troh detta kommer långtifr:in alla 

SLlm vill studera p:i hel- eller halvtid att kunna få SVUX. och jag bedömer 

att det av statsfinansiella skit! inte under överskfrdlig framtid kommer att 

vara möjligt att inriitta ett s[i stort antal SVUX att alla som önskar kan få 
detta ~tudiestöd. 

Niir det dider knapphet p{t timresurser for undervisning ;ir det självfallet 

ocb{i viktigt all de bara i begr;insad utstriickning använd~ för mycket smf1 

undavisningsgrupper. Det :ir alltså önskviirt att kommunerna försöker att 

organisera undervisningen sil, att de som liiser pil heltid åtminstone i viss 

utsträckning kan delta i samma grurper som de som läser p[i fritid. 

En tredje utgångspunkt för rlaneringen är att verksamheten i komvux 

skall vara kompetens- och yrkesinriktad. 

För yrkeskursernas del innebiir det. att prioritet skall ges åt sådana 

iimnen som faktiskt ger en yrkesulbildning S(lm ~ir gångbar på arbetsmark

naden i regionen och i1t si1dana dellagare som har för avsikt att anviinda 

utbildningen i sitt nuvarande eller planerade yrke. Samtidigt mäste skolsty

relserna beakta den ibland visserligen svt1rtolkade gränsdragningen mot 

s<'tdan arbetsplatsspecifik utbildning som inte bör finansieras av komvux 

utan av arbetsgivarna i form av uppdragsutbildning. Särskilt finns det 

anledning for kommunerna art vara varsamma med att läta komvux finan
siera utbildning a\· kommunanstiillda. Sjiilvfallet bör de statliga skolmyn

digheterna inte ltila siidana kursplaner giilla, som i praktiken iir av~edda 

endast för personalutbildning. SÖ bör fä i uppdrag att särskilt uppmärk

samma dessa omritdcn. och jag avser att senare iiterkomma till regeringen i 

de~sa frågor. 

Jag övergftr nu till att översiktligt behandla förslag som syftar till att ge 

kommunerna ökade möjligheter alt n;\ nya grupper. Dcs~a förslag innebar 

ökad frihet för kommunerna alt utnytt.ia komvux timresurser. 

Aven om det. som jag nyss pf1pekat, inte är önskviirt med ett ston antal 

mycket smit undervisningsgruprer i komvux finner jag det likvit! motiverat 

alt kommunerna rnr större möjligheter i.in i dag att frimgii regeln all antalet 

stadigvarande deltagare skall uppgii till minst tolv, i glesbygd till minst 

;ltta. Dels finns det grupper med speciella behov - det kan giilla ovanliga 

men angelägna ämnen. det kan gälla social situation. det kan gälla ckltaga

re med fysiskt handikapp. det kan giilla behov av siirskild pedagogik -

vilka inte ens i relativt stora kommuner uppgar till föreskrivet minimiantal 

för en kurs. dels bör det finnas vissa möjligheter för kommunerna att 
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experimentera med ell mindre kt1nventionellt kLir,uthud utan att tvingas 

~ instiilla kurser r:1 grund :.1v för l:igt dcltagarantal. Jag kommer d;irför i det 

fiil.iande att forcsla att en qöm:: amid av kurserna än hittills fiir starta med 

!i:igt deltagarantal. 

Vidare hör kommunerna f!1 vi:-.s frihet all öka timtalcn i kur-;er med 

deltagare -..om har ,;ir:-.kilda svilrigheter. RI. a. <1\ detta sktil iir det nt!dv:in

cligt att kommunerna far möjlighet all göra omfördelningar mellan olika 

timramar. fag ilterkommcr i det f1:1Ijande med försL1g hiirom . 

.i. Studieförbundm 

Stahhidragen till studiefilrhundens verksamhet har under den senaste 

tio~trsperioden inte utvecklats i t;1kt med att kostnaderna har i!kat. Efter

som studiefilrhundcn inte har ansett sig kunna fullt ut kompensera sig 

genom höjningar av deltagaravgifterna har det blivit nödvändigt att genom

föra besparingar och omprioriteringar av 'kilda slai::. Detta giillcr emeller

tid praktiskt taget all statlig eller statsunderstödd verksamhet och iir en 

föl.id av de r[idande statsfinansiella problemen. Trots de ekonomi-.;ka w~i

righeterna har studieförhunden !vckats utveckla verksamheten. Det är ett 

faktum. att de sedan 19~0-taleh bö~jan. dfi en raJikal bidragsomläggning 

gjordes. har kunnat öka omfatlningen av sin verksamhet. s[1väl df1 det 

giiller studiecirklarna som tb det g:iller kulturverksamheten. Ökningstak

ten har varit m<tlllig men stadig. 1981/82 genll!nfördes 8.1 milj. statshi

drag<;beriittigade studiecirkeltimmar. I 98.'ii86 her~knas motsvarande siffra 

till 9. I milj. Ökningen under de fyra firen har varit ~ammanlagl tolv pro

cent. 

Den förda ekonomiska politiken har lett till att inllationstakten nu Lir lf1g, 

l•ch jag riiknar med att de statshidragshö.iningar jag kommer att föresl~1 

ganska viil kommer att svara mot den fakti,ka kostnadsutvecklingen. I den 

ri1dande ekonomiska situationen ligger det emellertid utanför mi.ijligheter

nas gnins att kompensera för tidigan.: kostnadsökningar. 

Studiecirkeln utgör den studieform som hittills lyckats relativt bäst med 

att rekrytera dem som har en kon tidigare utbildning. 

Detta är naturligt med hiinsyn till studieförbundens breda kontaktytor 

och det stora antalet medlcmsor.ganisationer. Det iir naturligt ocks{1 med 

tanke på de former vari studierna bedrivs och det sätt på vilket de liiggs 

upp. För mfanga kiinns inte deltagande i en studiecirkel som niigot siirskilt 

stort steg att ta. inte minst diiri"ör att verksamheten oftast bedrivs pil fritid 

och därför att den normala cirkeln inte varar i mer än ca 30 timmar. Dessa 

förhällanden gör att studiecirkeln ofta kan fungera ~om inkörsporten till 

l~ingre utbildningar. 

Det iir viktigt att studiecirklarna yllerligare kan befästa och utveckla sin 

rull som en for de korttidsutbildade siirskilt ltimplig studieform. I detta 

syfte kommer jag i det följande all föreslä. att tio procent av verksamheten 

Lir bedrivas i friare former. Denna frihet innebiir att undantag ff1r göras 

fdm ett antal regler om deltagarantal. higsta antal timmar osv. Friheten för 

emellertid under inga villkor medföra niigon allmän uppluckring av regcl

systemet. Den ftir utnyttjas endast i det klara syftet att göra det lättare för 
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nya grupper. bland dem främst korttidsutbildade. att delta i studiecirkel- Prop. 1986/87: 100 
verksamhet. Bil. 10 

Utredningsmannen har föreslagit att grundvux skall få anordnas även av 
studicförbund och folkhögskolor och att den siirskilda timersättningen 
skall ges också till deltagare i sådan verksamhet. 

Grundvux är en rättighet för den som saknar grundläggande kunskaper i 
framför allt läsning. skrivning och matematik, och det är en skyldighet för 
kommunerna att anordna undervisningen. Det är enligt min mening en 
fördel att detta kommunala ansvar är entydigt. Däremot är det enligt min 
uppfattning en naturlig uppgift också för studieförbunden. inte minst mot 
bakgrund av vad jag nyss har sagt om studiecirkelns fördelar. att anordna 
cirklar för dem som har läs- och skrivsvårighcter eller saknar andra grund
läggande kunskaper. Jag utgår från att sådan verksamhet i själva verket har 

förekommit under lång tid hos studieförbunden. 
Jag kommer senare att föreslå utvidgade möjligheter att erhålla tim- och 

dagstudiestöd för bl. a. deltagande i studiecirkel. Det är enligt min uppfatt
ning naturligt att de som saknar grundläggande färdigheter i läsning, skriv
ning och räkning betraktas som en särskilt angelägen grupp för den uppsö
kande verksamheten och de övriga rekryteringsåtgärder som brukar föregå 
beviljande av tim- och dagstudiestöd. 

Genom sitt informella arbetssätt utgör studiecirkeln också en lämplig 
utbildningsform för grupper med särskilda problem, bland dem personer 
med handikapp. Jag kommer därför i det följande att föreslå att det även i 
år görs en särskild uppräkning av bidraget till studieförbunden för handi
kappåtgärder. 

5. Folkhögskolan 

Det var i början på 1970-talct en vanlig uppfattning att folkhögskolan stod 
inför en kris. Denna kris skulle ha sin grund i de förändringar som genom
fördes i andra delar av utbildningsväsendet - tillkomsten av grundskolan 
och utbyggnaden av gymnasieskolan. Vissa reformer av folkhögskolan 
genomfördes i slutet på 1970-talet. Den viktigaste förändringen därefter 
har varit utvecklingen av korta kurser i samarbete med olika organisatio
ner. 

Någon egentlig kris för folkhögskolans del uppstod aldrig. De klassiska 
allmänna kurserna har haft en i stort oförändrad omfattning, och den nya 
kortkursvcrksamheten har på det hela taget utgjort ett tillskott. 

Situationen i dag liknar i viss mån den som rådde för drygt tio år sedan. 
Genomsnittsåldern hos dem som går i folkhögskolan är låg, under 30 år. D(! 
allra flesta under 35 har gått igenom grundskolan, och gymnasieskolan har 
fått en ännu större omfattning än vad som förutsågs då. 

Det finns bl. a. av detta skäl anledning att söka bedöma vilken roll 

folkhögskolan kan och bör spela i framtiden. Folkhögskolan är en unik 
resurs, och det är viktigt att den används på ett sådant sätt att dess 
speciella kvaliteter kommer till störst nytta. Vad som mer än allt annat 
särskiljer folkhögskolan från andra skolformer är den totalmiljö för lärande 
och för personlig och social utveckling som de långa internatkurserna 

11 Riksdagen 1986/l/7. I sam/. Nr 100. Bi/af!a 10 

Riiue/se: S. 169 rad 10 nedifrån Står: använda högst Rällat till: använda i princip 
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erbjuder. Om förutsättningarna för internatverksamheten ytterligare för- Prop.1986/87: IOO 

svagas finns det risk för all också kortkurserna och den utbildning som Bil. 10 
iiger rum utanför skolorna, i externat, förlorar sin särprägel. 

Jag avser att ta initiativ till en översyn av folkhögskolans verksamhet. 

Detta arbete bör f1tminstone inledningsvis kunna ske inom regeringskans

liet. Syftet är bl. a. att belysa folkhögskolans roll i förhållande till andra 

utbildningar. En annan fråga som bör undersökas är förutsättningarna att 

ytterligare schahlonisera stabbidragssystcmet för folkhögskolan. 

C I. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I ()5 I 765 32() 

I 000550000 

I 044 860000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till grundutbildning för 

vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning !komvux). 

Grundvux syftar till att ge vuxna grundläggande färdigheter i att läsa. 

skriva och räkna. Varje kommun skall i mån av behov anordna grundvux. 

Komvux erbjuder genom grundskolekurser och gymnasicskolckurser 

vuxna möjlighet att skaffa sig kompetens motsvarande den som ungdomar 

får genom grundskolan och gymnasieskolan. Till gymnasieskolckurscrna 

hör även särskilda yrkesinriktade kurser. Genom dessa erbjuder komvux 

yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå utan motsvarighet i gymnasie

skolan. Kommuner och landstingskommuner är huvudmän för komvux. 

De grundläggande bestämmelserna om grundvux och komvux finns i 

vuxenutbildningslagen ( 1984: 1118, ändrad senast 1986: 160 och 253 ). Yt

terligare föreskrifter finns i bl. a. vuxenutbildningsförordningen (1985: 288. 

ändrad senast 1986: 350) samt förordningen (1984: 1120) om inbyggd utbild

ning i kommunal och statlig vuxenutbildning (iindrad senast 1986:83) och 

förordningen ( 1986: 6 77) om ökade möjligheter att anlita personal vid före

tag rn. n. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid statens 

skolor för vuxna. I dessa förordningar ingår bestämmelser om vissa stats

bidrag. Statsbidrag till lokal skolutveckling regleras genom förordningen 

<I 982: 608) om statsbidrag till lokal skol ut veckling m. m. (omtryckt 

1983:416). Dessutom finns en förordning om statsbidrag för särskilda 

behov inom kommunal utbildning för vuxna ()986:349). Vidare finns be

stämmelser om statsbidrag i förordningen (1984:626) om statsbidrag till 

kostnader för vissa trygghetsåtgärder for skolledare, biträdande skolledare 

och lärare i kommunal utbildning <ändrad 1986:403). 

Enligt förordningen (1981 :449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning (ändrad senast 1985:596) skall flertalet statsbidrag 

till komvux minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha 

utgetts. I fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning 

med 20%. 
Riksdagen beslutar vilket antal undervisningstimmar som får disponeras 

för grundvux och komvux i riket. 

Enligt lagen ( 1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kom- 162 



munala skolväsendet m. m. fär en kommun eller landstingskommun som är 
huvudman för komvux i anslutning till s~idan utbildning bedriva uppdrags
uthildning som i fräga om art och nivf1 har anknytning till den verksamhet 
som fär förekomma i huvudmannens komvux. Vissa närmare föreskrilier 
finns i förordningen () 986: 65) om uppdragsuthildning i anslutning till kom
munal vuxenutbildning. Uppdragsuthildningcn skall inte medföra några 
kostnader för staten. Niir lärare med statligt reglerad anställning undervi
sar deltagare i uppdragsutbildning skall huvudmannen till staten betala 
bl.a. viss ersättning som tillförs inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, 
netto. 

Skolöverstyrelsen 

Antalet deltagare och undervisningstimmar inom grundvux redovisas 
följande sammansUillning. 

1984/85 1985/X6 1986/87 1987i88 
(beriikn.) (beräkn.) 

Antal deltagare 18420 20105 20000 20000 
Antal undervisnings-

timmar 1239%1 1234655 1265250 1205 250 

Antalet kursdeltagare (kd) och undervisningstimmar (utr) komvux 
framgår av följande sammanställning. 

1985/Xo 

1986/87 
(heräkn. l 
1987/88 
iberiikn.l 

Kd 
Ctr 
Kd 
Utr 
Kd 
Utr 

Grundskole
kurser samt 
gymnasiesko
lekurser etapp 
2 i wcnska. 
engelska. ma
tematik. sam
hiillskunskap 

t29000 
1115000 

132000 
1205000 

!30000 
1155000 

Ci ym nas ies ko le kurser 

Övriga 
allmimna 
ämnen 

%000 
694000 
94000 

665000 
94000 

685000 

Yrkes
inriktade 
än1nen 

91000 
824000 
91000 

786000 
93000 

799000 

Summa 

3 t6000 
2633000 

317000 
2656000 

317000 
2639000 

Kommunal utbildning för vuxna har under hudgetäret 1985/86 anordnats 
i 2!'2 kommuner och 23 landstingskommuner. Antalet särskild<1 skolenhe

ter uppgår den 1 juli 1986 till 122. 

Skolöverstyrelsens (SÖ: s) <1nslagsfrnmställning för budgetåret 1987/88 
innebär: 

I. Pris- och löneomräkning 37742000 kr. 
2. Oförändrad timram för grundvux. 
3. För att kvalitativt förbättra umkrvisningen i främst matematik samt 

naturvetenskapliga och teknisk<1 ämnen behövs en ökning i ramen för 
teoretiska gymnasieskolekurser (etapp 2-4-ramcn). En sådan ökning inne
bär ökade möjligheter för vuxna att fullfölja studier i dessa ämnen och på 
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studievillkor mer jämförbara med dem för ungdomar på motsvarande nivii i 
gymnasieskolan. För att göra detta möjligt med i huvudsak bibehållet 
kursuthud föreslår SÖ en ökning med 20000 undervisningstimmar inom 
etapp 2-4-ramen. Kostnaden för detta beriiknas till 5.8 milj. kr. 

4. Timramen för yrkesinriktad utbildning ökas med 13000 undervis
ningstimmar för att tillgodose behovet av en utökning av kurser inom i 
första hand det tekniskt-industriella området. Kostnaden beräknas till 3.1 
milj. kr. 

5. Timramen för grundskolekurser (etapp I-ramen) minskas med 50000 
undervisningstimmar. vilket bedöms kunna ske med bibehållen tillgäng
lighet i kursutbudet. Förslaget, som innebär en kostnadsminskning med 
11,9 milj. kr .. ger ekonomiskt utrymme för att finansiera övriga förslag 
som rör kommunal utbildning för vuxna. 

6. Fortsatt hemyndigande att omfördela undervisningstimmar mellan 

olika typer av komvux samt grundvux, under förutsättning att de samman
lagda kostnaderna för staten ini\: ökar. 

7. För att finansiera åtgärder för utveckling av centrala prov i komvux 

föreslår SÖ att 3 milj. kr. avsätt~ under anslaget B 9. Nationell utvärdering 

och prov. 
8. En utvidgning av regeringens bemyndigande att bedriva försök med 

utvidgat samarbete mellan gymnasieskola och komvux. 
9. Till Bidrag till kommunal utbildning för vuxna för budgetåret 1987/88 

anvisas ett förslagsanslag av I 034369 000 kr. 
Svenska Samernas Riksförhund har i två särskilda skrivelser bl. a. an

hållit att studier i samiska som hemspråk för de elever som inte har läst 
samiska i grundskolan eller motsvarande skall jämställas med vad som 

gäller för studier i grundutbildning för vuxna. 

Föredragandens överväganden 

Pris- och löneomriikning 

Vid min beräkning av anslaget har jag gjort löneomräkning för komvux 
med ett något lägre och för grundvux med ett högre belopp än skolöversty
relsen (SÖ) har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag har prisomräknat 

anslagsposten för hidrag till stödåtgiirder för handikappade studerande 
med ett högre belopp än SÖ ( + 155000 kr.). ( 1) 

Timramar m. m. för budgetåret 1987188 

SÖ har föreslagit att delramen för grundskolekurser (etapp I-ramen) skall 

minskas med 50000 undervisningstimmar och all i stället delramarna för 

den gymnasiala nivån skall ökas med sammanlagt 33000 timmar. För egen 

del vill jag anföra följande. 
Efterfrägan på grundskoleutbildning i komvux har visat en vikande 

tendens. Det är bl. a. detta förhållande som ligger bakom SÖ:s förslag till 
en neddragning av antalet undervisningstimmar på denna nivå. Enligt min 

uppfattning beror den minskade efterfrågan inte på minskade utbildnings-
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behov. Jag har utvecklat min syn på dessa frågor i mitt inledande anföran

de om vuxenutbildningsfrågor. Mot den bakgrund jag där skisserar menar 

jag tvärtom att det nu är angeläget att upprätthålla rekryteringen till utbild

ning på grundskolenivån. 

Med hänsyn till vad jag har uttalat inledningsvis och till vad jag senare. 

under anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m. m .. kommer att föreslå om ökade 

resurser för särskilda vuxenstudiestöd <SVUXJ. är jag inte beredd att 

tillstyrka SÖ:s förslag om en minskning av antalet undcrvisningstimmar för 

grundskolekurser. ( 5) 

Av statsfinansiella skäl är jag heller inte beredd att tillstyrka SÖ:s förslag 

om utökning av timmarna för den gymnasiala ni van (3 delvis samt 4). 

I likhet med SÖ räknar jag med en oförändrad omfattning för grundvux. 
{2) 

I mina beräkningar har jag alltså utgått från samma antal undervisnings

timmar som för innevarande budgctt1r. Det totala antalet uppgår nu till 

3 921 250 timmar. Nu varande delramar kan behöva justera~ med hänsyn till 

gjorda omfördelningar. En mindre justering bör ocksa göras sri att kom

vuxtimmar avsedda för grundskolenivån hillls åtskilda från timmar för 

gymnasial nivå, detta som en förberedelse för den schablonisering av 

statsbidraget som jag aviserade i förra budgetpropositionen. Jag återkom

mer strax till denna fråga. 

Jag har under anslaget B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor redo

gjort för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens 

beslut (prop. 1983184: 118, UbU 27. rskr. 366) att statsbidraget till Stock

holms Tekniska Institut (ST)) skall avvecklas med början läsåret 1987/88 

och verksamheten kommunaliseras. I samband därmed skall antalet tim

mar för etapp 2-4 i komvux ökas med 8000. Utökningen finansieras 

genom en överföring av 2 I 00000 kr. från anslaget B 21. Bidrag till driften 

av fristftende skolor p~I gymnasial nivå. 

Jag vill erinra om att nya regler rörande sko//ed11i11g införs den I juli 1987 

enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 1984/85: 100 bil. 10 s. 48. UbU 20. rskr. 

199 samt prop. 198.5/86: 100 bil. 10 s. 168. UbU 18. rskr. 210). 

Ny ordning f'iir ./('irddning m· 1111den·i.rni11gstim111ar ml'/11111 komm1111erna 

Systemet för resurstilldelning ser för närvarande ut pä följande sätt. Riks

dagen tar ställning till antalet undervisningstimmar för grundvux och kom

vux med uppdelning av timmarna på delramar. En utgörs av timmar för 

grundvux, tre av timmar for olika slags komvuxkurser. Sedan föreskriver 

regeringen i regleringsbrev att varje kommun fiir disponera 9(1!1(-, av sin 

timresurs fr[in föregående år inom var och en av dessa delramar. Dessa 

90% kallas ibland för ··garantiresursen ... Återstoden av timmarna. dvs. tio 

procent av varje delram för riket. fördelas av SÖ pE1 länsramar. Timmarna i 
länsramen och sädana timmar av "garantiresursen" som en kommun inte 

utnyttjar skall länsskolnämndcn fördela mellan kommunerna i länet. 

Om förhållandena i en kommun påkallar det, far länsskolnämnden beslu

ta att kommunen inte får disponera hela "garantiresursen ... 

Enligt min mening bör en ny ordning tillämpas vid fördelningen av 

Prop.1986/87: 100 
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undervisningstimmar för grundvux och komvux. Syftet med föriindringen 

~ir att t1stadkomma en mera medveten planering av verksamheten i kom

munerna. att få till stånd t!n ökad regional samplanering och att få bättre 

garantier för att komvux far en utformning som är väl anpassad till de 

prioriterade målgruppernas utbildningsbehov och till de utbildningsbehov 

som föreligger i regionen. 

Jag förordar att den nya ordningen tillämpas med början vid fördelning

en av undervisningstimmar inför läsilret 1987/88. Det bör få ankomma på 

regeringen att bestämma vilka niirmare regler som skall gälla, men för 

fullständighetens skull vill jag iind[1 redogöra för hur jag har tänkt mig att 

det skall fungera. 

SÖ gör en fördelning av alla undervisningstimmar på länsramar. Därvid 

skall SÖ la hänsyn till de skiftande regionala hehoven vad gäller hl. a. 

arhetsmarknad och genomsnittlig uthildningsnivå i liinen. Behov av att 

vidareutveckla företagsamheten och niiringslivet i e!I län och arbetsmark

nadsproblem ~ir exempel på faktorer som bör påverka fördelningen. Däref

ter skall Hinsskolnämnderna fördela undervisningstimmarna i länsramen 

mellan kommunerna i länet. Som utgångspunkt skall nämnderna ha dels en 

översiktlig plan frän var:ie kommun för utnyttjandet av begärda timmar. 

dels en beuömning av utbildningsbehoven i resp. kommun och av kommu

nens förutsättningar att genomföra de planerade uthildningarna. Länsskol

nämnderna bör inför fördclningc'.1 av undervisningstimmar samråda med 

länsstyrelsernas planeringsenheter och andra samhällsplanerande myndig

heter eller institutioner inom länet. Länsskolnämnderna bör få innehålla en 

mindre del av länsramen för grundvux för fördelning senare under läsåret 

med tanke på att behov plötsligt kan uppstt1 av undervisning för invandra

re. 

Kommunerna utarbetar givetvis redan nu en årlig plan för kursutbudet 

och reviderar den fortlöpande. Pil denna punkt inne här den nya ordningen 

inte någon principidl nyhet. Syftet med alt kommunerna skall presentera 

planen för länsskoln~imnden och att nämnden skall bedöma den inför sina 

beslut om timramar. är att detta skall medverka till att allt konkretare 

diskussioner förs mellan den statliga skoladministrationen och skolstyrel

serna kring vuxenutbildningens mål och målgrupper. Uinsskolniimnderna 

kommer på ett naturligt sätt att kunna följa och utvärdera verksamheten, 

tillse att den läggs upp och innehållsmässigt inriktas så att den passar de 

prioriterade målgruppernas hehov. tillse att fritids- och deltidsstudier inte 

försvåras genom en olämplig organisation. främja att verksamheten ankny

ter till arbetslivet i regionen. tillse att en långsiktig planering kommer till 

stånd - i förekommande fall över kommungränserna - . tillse att onödiga 

parallella uthildningar inte erbjuds osv. 

Kritik har riktats mot den hittills tilliimpade ordningen för fördelning av 

undervisningstimmar för grundvux och komvux. Skälet har varit att kom

munerna alltför sent får kännedom om de exakta timramar som de har att 

räkna med för det kommande läsåret. En viktig dd i det nya systemet for 

resurstilldelning bör uärför vara att preliminära ramar fastställs. Jag ser 

inget hinder för att regeringen redan i januari beslutar om preliminära 

delramar inom ramen för sitt förslag i den då framlagda budgetproposi-

Prop. 1986/87: 100 
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tionen, att SÖ omedelbart därefter fördelar dessa preliminiira riksramar pii Prop. 1986/87: I 00 

prcliminiira länsramar så att länsskolniimnderna redan under mars miinad Bil. I 0 

kan fastställa preliminära delramar för timrcsurserna i :änets kommuner. 

Den tänkta tidsplanen överensstiimmcr i grova drag med vad som tillämpas 

för gymnasie~kolan. 

De prclimini.ira fördelningsbesluten p{1 olika administrativa nivåer måste 

givetvis följas av definitiva heslut om timramar. så snart riksdagen har 

beslutat om timresurserna för grundvux och komvux. Fö1faringssättet 

m~istc med nödvändighet inncbiira ett visst mått av osäkerhet under v{1ren 

beträffande de e.rnkta timramarna i vai:jc enskild kommun. Graden av 

osiikerhet är emellertid enligt min uppfattning inte sf1 stor att det har ntigra 

negativa konsekvenser. Arbetssättet i komvux skall ju kännetecknas av en 

betydande flexibilitet. Enligt min uppfattning vore det olyckligt om kom

mum:rna redan under vfiren i dctaU lf1ste sin planering av kursutbudet för 

hela det kommande läsiiret. 

Rätt .fi'ir kommunen att ontfi"irdela timmar mellan sina de/ramar 

En annan kritik mot det nuvarande systemet för resurstilldelning har varit 

att det är för stelt. Kommunerna, som ju ligger sist i kedjan, kan ibland ha 

svilrigheter att inrymma angeliigna kurser inom en timram, om kommu

nens kvarvarande resurser finns inom "fel'' delram. Om särskilda skäl 

föreligger och det inte medför ökade kostnader för staten, fär länsskol

nämnden göra omfördelningar av timmar för olika slag av kurser inom 

länets totalram. Det krävs alltså en ansökan från kommunen och ett 

formellt omfördelningsbeslut av länsskolnämnden. 

Förfaringssättet bör kunna förenklas. Vid omfördelningar har tendensen 

hittills varit att kommunerna önskat öka grundvuxtimmarna och timmarna 

till yrkeskurser, vilket leder till en kostnadsminskning i förhållande till 

beräknade kostnader. 

Jag föreslår att en kommun, som hittills, skall få sig tilldelad ett exakt 

angivet antal undervisningstimmar uppdelat på olika delramar. Kommu

nerna bör sedan under läsåret själva få besluta om en viss omfördelning 

mellan sina olika delramar men inom oförändrad totalram. Varje kommun 

bör ges rätt att minska en eller flera av sina av länsskolnämnden fastställda 

delramar med högst tio procent och överföra dessa timmar till andra 

delramar. dock så att ingen delram tillåts öka med mer än tio procent över 

vad länsskolnämnden har fastställt. Förslaget innebär en avsevärd avbyrå

kratisering och leder troligen. i likhet med hittillsvarande omfördelningar, 

till en viss kostnadsminskning. 

SÖ har begärt bemyndigande att omfördela undervisningstimmar mellan 

olika typer av komvux samt grundvux, under förutsättning att de samman

lagda kostnaderna för staten inte ökar. Mitt nyssnämnda förslag ger enligt 

min mening fullt tillräckliga omfördelningsmöjligheter i normalfallet. Nå

gon ytterligare omfördelning mellan olika delramar hör i regel inte göras 

under pågående läsår. Om det i undantagsfall skulle vara nödvändigt, bör 

det ankomma på regeringen att besluta. (6) 167 



lnnchä//et i kom1·ux 

Jag har i mitt inledningsanförande på vuxenutbildningsavsnittet fört vissa 
resonemang om att vuxenstuderande bara i begränsad omfattning har 
behov av slutbetyg och avgångsbetyg. Detta förhållande måste avspegla 
sig i planeringen av kursutbud pii lokal nivå. De lokala förhållandena är 
dock olika beroende bl. a. på den genomsnittliga utbildningsnivån i kom
munen. Därför har jag inte för avsikt att låta kravet på förändring på denna 
punkt leda till några tvingande regcländringar. 

Ökad /iirarhandledninR i koml'llx 

Ett av de största hindren för vuxna med bristfällig utbildning att söka sig 
till komvux och att genomföra studier där är enligt min uppfattning den 
stora omfattningen av självstudier. För att bidra till en ökad rekrytering av 
korttidsutbildade bör lärarhandledningen i komvux utökas. 

Undervisningen inom komvux skall ge kunskaper och färdigheter som är 
likvärdiga med närmast motsvarande utbildning i grundskolan och gymna
sieskolan. Utbildningen skall anpassas till de vuxnas behov och intressen, 
deras erfarenheter skall tas till vara och deras kunskaper skall endast 
kompletteras i en sådan omfattning att de får en utbildning av samma 
kvalitet som ungdomsutbildningt::n. Innehållet behöver däremot inte vara 

identiskt. 
Komvux skall i första hand rekrytera utbildningsmässigt eftersatta grup

per. Lärarhandledningen i komvux är trots detta starkt begränsad i förhål
lande till vad som gäller i motsvarande utbildning på grundskolans högsta
dium och i gymnasieskolan. Detta är en kvarleva från kvällsgymnasiernas 
tid. De vände sig till "begåvningsreserven" och eleverna skulle själva 
betala för undervisningen. 

Timplanerna för komvux fastställs av SÖ efter riktlinjer från regeringen. 
Nu gällande riktlinjer innebär ar.t komvuxtimplam:rna får omfatta högst 
45% av timtalet för motsvarande utbildning i grundskolan resp. gymnasie
skolan vad gäller allmänna ämnen. Kurserna i yrkesämnen i komvux får 
omfatta 60-70% av timtalet för motsvarande utbildning i gymnasieskolan. 

Numera finns helt andra kategorier människor bland dem som studerar i 
komvux, bl. a. socialt utsatta personer och invandrare som kommit till 
Sverige i vuxen ålder. De kan int1: läsa in lika mycket på egen hand som <le 

tidiga generationerna komvuxstuderande förutsattes klara. Som jag redan 
nämnt bör ytterligare ansträngningar nu göras att rekrytera vuxna med 

brister i sin utbildningsbakgrund till studier på grundskolenivån. Lärar

handledningen behöver utökas för att de nya studerandekategorierna skall 

klara av studierna. 
SÖ har i anslagsframställningen anfört att en ökning av timramen behövs 

för att kvalitativt förbättra undervisningen i främst matematik samt natur
vetenskapliga och tekniska ämnen på gymnasial nivå. Jag har inte förordat 
någon ökning av antalet undervisningstimmar för komvux. Jag finner emel
lertid att det är så viktigt att vuxenstuderande inte slås ut från studierna på 
grund av för lite lärarhandledning att jag anser att en utökning av lärar-
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~m~ trots att det måste ske på bekostnad av antalet 

Jag har därför för avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att 

närmare konkretisera vilken omfattning en utökning av timplanerna behö

ver ha. Riksdagen bör beredas tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

ökad lärarhandledning i komvux. (3 delvis) 

Friare resur.1·w11·ändning 

Nuvarande regler säger att hälften av det antal undervisningstimmar som 

utgör ramen för en kommuns komvux för ett redovisningsår, dock högst 

I 000 timmar. utgör en s. k. särskild de/ram. Den får utnyttjas för kurser 

med lägre deltagarantal än normalt, dvs. fem studerande i stället för 

normalt tolv resp. normalt åtta i glesbygd. Det kan t. ex. gälla utbildning 

för elever med handikapp. Den särskilda delramen gör det också möjligt 

för små kommuner att starta utbildning i något mindre vanliga ämnen och 

för större kommuner all starta kurser i udda ämnen. 

Sedan denna regel infördes den I juli 1985 har regeringen i ett antal fall 

gett dispens i fråga om studerandeantalet i vissa kurser. Detta tyder på att 

kommunerna har större behov än vad den nuvarande särskilda delramen 

medger av att starta kurser med lägre deltagarantal än normalt. Dispenser

na har främst gällt utbildning för grupper av socialt handikappade som 

vistas på institution. Även smala utbildningar som t. ex. vissa tekniska 

utbildningar av regionalt intresse eller riksintresse kan vara svåra att få till 

stånd med normalt studerandeantal. 

I mitt inledande anförande angående vuxenutbildningsområdet har jag 

redovisat ett förslag om friare regler. som har lagts fram av en särskilt 

tillkallad utredningsman som utvärderat vuxenutbildningsreformerna. Jag 

har även redogjort för remissopinionen. Min principiella uppfattning är 

som framgått att samtliga anordnare av vuxenutbildning själva och efter 

egna beslut bör få använda en del av de statliga bidragen enligt friare 

regler. Denna frihet bör när det gäller komvux fä följande utformning. 

I syfte att öka kommunernas möjligheter att planera och genomföra ett 

lokalt och regionalt anpassat utbud av kompetensinriktad utbildning bör 

den lokala beslutanderätten över utnyttjandet av kommunens timmar 

ökas. Jag förordar att den särskilda delramen förändras så att varje kom

mun ges rätt att använda i princip högst tio procent av sin av länsskol

nämnden fastställda totala timresurs för komvux pf1 ett friare sätt. Den 

särskilda delramen bör, som hittills, få användas för att anordna kurser 

med l:igre deltagarantal än normalt. Den bör också få användas för att 

utöka timplanen i en kurs med högst tio procent, om deltagargruppen har 

särskilda svårigheter all klara studierna i ämnet. 

Schahlonisering m· statsbidragshclopp 

Som jag nyss har omnämnt aviserade jag i förra budgetpropositionen 

(prop. 1985/86: 100 bil. 10, s. 166) en schabloniscring av statsbidragen till 

grundvux och komvux. Jag framhöll att det - inte minst mot bakgrund av 
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sviirigheterna att rätt her;ikna kostnaderna under detta anslag - fanns skäl Prop. 1986/87: I 00 
att försöka schahlonisera bidraget till kommunerna ytterligare. Jag an- Bil. I 0 

miilde att jag därför avsåg att föerkomma till regeringen i denna frftga vid 

en senare tidpunkt. 

Statsbidraget till undervisningstimmar för komvux bör kunna sehahloni

seras enligt i tillämpliga delar samma regler som kommer att gälla heträf

fande gymnasieskolans statsbidrag för undervisningsresurser. Överens

stämmelsen gäller storleken av statshidraget per umlervi~ningstimme. För 

komvux del kan ett sådant system göras ännu enklare än för gymnasiesko

lan. eftersom resurstilldelning i vuxenutbildningen sker i form av undervis

ningstimmar. som är uppdelade på olika delramar. Timmarna kan åsättas 

ett fast pris som tillämpas för alla timmar inom resp. ddram. För grundvux 

och etapp 1 i komvux. som ju svarar mot grundskolans nivå, bör schabloni

serade timpriser kunna heräknas på motsvarande sätt. Det bör ankomma 

på regeringen att göra de förändringar av indelningen i delramar som visar 

sig lämpliga eller nödviindiga för att en schablonisering av timpriser skall 

kunna astadkommas. 

Även statshidraget till skolledningsresurser för grundvux och komvux 

bör kunna schahloniseras efter modell från gymnasieskolan. 

För att undvika alla missförstånd vill jag särskilt poängtera att det s. k. 

schahlontillägget, dvs. den del av statsbidragen till grundvux och komvux 

som redan nu utgår enligt schablon, inte berörs av de förändringar jag nu 

förbereder. 

Schahlonbeloppen hör. efter beslut av riksdagen våren 1987, tillämpas 

fr. o. m. hudgetåret 1988/89. Om 1. ex. de tekniska svårigheterna i arbetet 

med att heräkna schablonhelopp skulle visa sig vara större än väntat, bör 

regeringen kunna fastställa en senare tidpunkt för genomförandet av 

schahloniseringen. Den parlamentariska grupp som följer schablonisering

en av gymnasieskolans statshidrag hör även följa detta arbete. 

Vissa Öl'riga hidrag.1:frågor 

För hudget{tret 1987/88 räknar jag med 4261000 kr. för bidrag till särskilda 

bclzo1· inom grun(frux och koml'llX. 

För närvarande utgår hidrag till lokal sko/1111·cck/ing med 1,6% av löne

kostnaderna for skolledare och lärare. Genom riksdagens heslut om ett 

samlat program för skolledaruthildning lprop. 1985/86: 173. UbU 

1986/87: 1. rskr. 24) kommer der statliga bidraget till kommunerna för 

arhetsavlastande t1tgärder för skolledare som genomgår skolledarutbild

ning att upphöra. I stället skall bidragen till lokal skolutveckling ökas. 

Under anslaget B 19 har jag riiknat med en höjning av procentsatsen med 

0.07 procentenheter. Samma höjning hör göras beträffande statens bidrag 

till lokal skolutveckling inom grundvux och komvux. I samband med 

schahloniseringen av statsbidragen behöver även detta bidrag ses över. 

Till dess beräknar jag medel enligt nuvarande principer men med 1.67% 

(+587000 kr.). 
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Centrala pro1· i ko1111·11x Prop.1986/87: 100 

SÖ har föreslagit att medel avsiitts för fögiirda för utveckling av centrala Bil. I() 

prov i komvux unJer ett nytt anslag, B 9. Nationell utviirJering och prov. 1 

förslaget finam.ieras det genom en överföring friin förevarande anslag. 

Som framgf1tt av min föredragning under B 9 harjag finansierat dessa prov 

pt1 annat sätt. (7) 

U tr11st 11i11g.~fi·tlgor 

Under anslaget B 22. Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. har 

jag bl. a. redovisat ett förslag frfm SÖ att statsbidraget till datorutrustning 

och programvara iiven skall kunna utgf1 till komvux i vi,sa fall. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att komvux alltsedan tillkomsten 

1968 har varit en naturlig del av kommunernas skolväsen. Det har hela 

tiden varit en förutsiittning att komvux skall utnyttja befintliga lokaler och 

befintlig utrustning, framför allt i gymnasieskolan men iiven i grundskolan. 

Huvudmannen kan ocksa tillhandhålla egna lokaler och egen utrustning för 

vuxenutbildningen. 

Huvudmannen har ansvar för att den vuxenutbildning som tillhandahålls 

är likvärdig med den utbildning som erbjuds ungdomarna. Detta innebär 

givet vis ett ansvar även när det gäller lokaler och utrustning. trots att nagot 

öronmärkt statsbidrag aldrig har utgått för vuxenutbildningen. 

Mot denna bakgrund bör inte statens bidrag till datorutrustning och 

programvara betraktas på ett principiellt annorlunda sätt. Komvux har riitt 

att utnyttja utrustning av alla slag som har anskaffats med hjiilp av statsbi

drag, om kommunen bedömer det lämpligt och inte önskar tillhandahålla 

utrustningen för komvux p~1 annat sätt. Det ankommer alltsii på resp. 

huvudman att avgöra hur tillgänglig datorutrustning och programvara. lika 

väl som annan utrustning. bäst skall disponeras och fördelas mellan de 

olika delarna av kommunens skolväsen. 

llemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dcl.1 föreslEtr riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om timramar för grundvux och 

komvux budgetiiret 1987/88, 

2. godkänna vad ,iag har förordat om införande av ett nytt system 

för fördelning mellan kommunerna av undervisningstimmar för 

grundvux och komvux. 

3. godkänna vad jag har förordat om räll för kommunerna att 

själva omfördela timmar mellan sina ddramar. 

4. godbnna vad jag har förordat om friare resursanviindning. 

5. godkänna vad jag har förordat om schablonisering av statsbi

dragshelopp till grundvux och komvux. 

6. till Bidrag till ko1111111111al 11thild11i11g .for 1·11x11a för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 044860 000 kr .. 

dl'ls bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

7. ökad lärarhandledning i komvux. 171 



C 2. Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

~985/86 Utgift 15924440 
1986/87 Anslag 15976000 
1987/88 Förslag 17223000 

Statem skolor för vuxna !SSVl i Härnösand och Norrköping utgör ett 
komplement till den kommunala vuxenutbildningen !komvuxJ. 

De grundläggande bestämmelserna om SSV finns i vuxenutbildningsla

gen ( 1984: 1118. ändrad senast t 986: I 60 och 253 ). Ytterligare föreskrifter 
finns bl. a. i vuxenutbildningsförordningen l 1985: 288. ändrad senast 
I 986: 350 och 1002), förordningen (I 984: I I 20) om inbyggd utbildning i 

kommunal och statlig vuxenutbildning (ändrad senast 1986:83), förord

ningen (I 986: 3481 om utveäling av verksamheten vid statens skolor för 

vuxna och förordningen ( 1986: 64) om uppdragsutbildning vid statens sko
lor for vuxna. Ersättningen för uppdragsutbildning skall motsvara samtliga 
statliga kostnader med anledning av uppdraget. 

Personal 

Lararpersonal 
Övrig personal 

Undervisningstimmar 

Anslag 
Fiirvaltningskostnader 

<därav lönekostnader) 
Utveckling av verksamheten vid 

statens skolor for vuxna 
Stödätgärder för handikappade 

studerande 
Lokalkostnader 

Skolöverstyrelsen 

1986/87 

39.5 
23.5 

28000 

15231000 
t 13626000) 

96000 

65000 
584000 

15976000 

I. Pris- och löneomräkning I 003000 kr. 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

+ 1185000 
l+ 1140000) 

+ 34000 

+ 4000 
+ 24000 

+1247000 

2. Oförändrad personal (63) och t:tt oförändrat antal undervisningstim

mar (28000). 
3. De senaste budgetåren har medel för verksamheten beräknats enligt 

ettåriga huvudförslag med en real minskning av utgifterna om två procent 

årligen. för att kunna bibehålla omfattningen av den utbildning som er

bjuds vid SSV trots tillämpning av huvudförslaget har hela besparingen 

räknats på anslaget C 3. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial 

m. m. Huvudförslag vid statliga myndigheter förutsätts normalt kunna 

genomföras genom förändring av arbetsuppgifter av förvaltningskaraktär. 

SSV är inga förvaltningsmyndighcter. De minskade utbetalningarna av 

statsbidrag för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal utbildning för 
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vuxna har ett annat syfte, nämligen att låta koinmunerna stå för en större 

andel av kostnaderna. En fortsa!I minskning av medlen för SSV skulle 

endast kunna ske genom en minskad undervisningsvolym alternativt kraf

tigt höjda materialavgifter för de studerande. Skolöverstyrelsen (SÖ) fram

hftller att anslag till statliga skolor inte är jämförbara varken med statliga 

myndigheter eller med skolor med kommunal eller enskild huvudman. SÖ 

förordar att beräkning enligt huvudförslag i fortsli.ttningen inte tillämpas på 

ansl<1gen till SSV. 

SÖ hemställer 

att medel för anslaget inte beräknas enligt huvudförslag. 

att till Statens skolor för vuxna: Uthildningskostnader för budget-

11ret 1987 /88 anvisas ett förs lagsanslag av 16979000 kr. 

Fiiredragandens överväganden 

Pris- och /iineomrii/.:ning m. m. 

Vid min beräkning av högstlöneposten har jag gjort sedvanlig löneomräk

ning ( + 540000 kr.). Vidare har jag beräknat 450000 kr. för att täcka en 

tidig;i.re underbudgctering. 

Jag har prisomräknat medlen för övriga forvaltningskostnader ( + 75000 

kr.) och stödåtgärder för handikappade studerande ( +4 000 kr.) med något 

högre belopp iin vad skolöverstyrelsen (SÖ) har föreslagit. Lokalkostna

derna har jag prisomräknat i enlighet med SÖ: s förslag ( -r 24000 kr.). (]) 

Personal 

Jag har beräknat medel ( + 150000 kr.) för ytterligare administrativa re

surser vid skolan i Härnösand. Enligt vad jag har erfarit är det en förutsätt

ning för att skolan skall kunna hantera systemet med studerandeavgifter 

för studiematerial på det sätt som är avsett. 

Tim ram 

I likhet med SÖ räknar jag med ett oförändrat antal undervisningstimmar. 

(2) 

H111•11c((iirslag 

SÖ har föreslagit att huvudförslag inte skall tillämpas på anslaget. eftersom 

det endast skulle kunna ske genom en minskad undervisningsvolym. Jag 

har vid min beräkning utgått från ett huvudförslag med en real minskning 

med två procent av administrativa kostnader (- 30000 kr.). (3 ) 

Ut1·ec/.:li11g (I\" l'('r/.:samheten 1·id SS \' 

För utveckling av verksamheten vid SSV disponeras ett belopp som beräk

nas på grundval av lönekostnaderna för skolledare och Hirare vid SSV och 
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enligt samma proccntsah som tillämpas fi.ir motsvarande bidrag till grund
vux och komvux. Med anledning av riksdagens beslut Llm ett samlat 
program för skolledarutbildning (prop. 1985/86: 173. UhU 1986/87: I. rskr. 
24l har jag nyss föreslagit en ökning av procentsatsen till 1.67':-i. Jag har 

beräknat medlen för utveckling av verksamheten vid SSV enligt samma 
prm:entsats (+34000 kr.). 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfa riksdagen 
att till Stutens .1kolor.fi"ir 1·11.rna: Uthild11ingskos111ader för budget

f\ret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 17223000 kr. 

C 3. Statens skolor för vuxna: Undcrvisningsmaterial m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

4680243 

4519000 

4812000 

Reservation 911580 

Ur anslaget betalas material för självstudier och andra läromedel och 
hjälpmedel som används i utbildningen samt utrustningskomplettering 
m. m. vid statens skolor för vuxna (SS\I). 

Anslaget tillförs inkomster från avgifter för studiematerial och andra 
hjiilpmedel enligt 4 kap. 4 a ~ vuxenuthildningsförordningen ( 1985:288, 
ändrad 1986: 350). Inkomsterna har beräknats till I 250000 kr. för inneva
rande budgetar. 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 248000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar inkomsterna frän de studerandes 

avgifter för studiematerial till 1250000 kr. 

3. SÖ har under anslaget C 2 redovisat att tilWmpning av huvudförslag 

på anslagen till statens skolor för vuxna tSSYl under tidigare budgetår har 

inneburit att hela besparingen räknats under förevarande anslag. En fort
satt tillämpning av detta förfaringssätt skulle medföra att de studerandes 

materialavgifter skulle behöva höjas med ca 35 %. SÖ har under anslaget 

C 2 förordat att beräkning enligt huvudförslag i fortsättningen inte skall 

tillämpas på anslagen till SSV. SÖ har således inte heller gjort beräkningar 

enligt huvudförslag för detta anslag. 

SÖ hemställer 
att medel för anslaget inte beräknas enligt huvudförslag. 

att till Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. för bud

getåret 1987/88 anvisas ett reservationsanslag av 4 767000 kr. 
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Fiircdragandens överväganden 

.lag har gjort prisomriikning med ett nf1got högre hc\upp än skolöverstyrel

sen ( SÖJ av bruttoutgifterna för undcrvisningsmatcrial m. m. ( + 352000 

kr. l. I 11 

SÖ har föreslagit att huvudfiirs\ag inte skall tillämpas på anslaget. Jag 

har vid min beräkning av anslaget utgått från ett huvudförslag med en real 

minskning med två procent av den del av anslaget som inte avser undervis

ning ( - 9000 kr. I. (3) 

Mot bakgrund av att jag under föregående anslag har beräknat ökade 

medel för administrativa resurser räknar jag med nflgot högre inkomster 

från de studerandes materialavgifter under budgetåret 1987/88 ~ln SÖ har 

gjort. nämligen 1300000 kr. (21 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens skolor jiJr 1•11.rna: Unden-i.rningsmaterial 111. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 4812000 kr. 

C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

914565110 

948022000 

981852000 

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 års riksdag !prop. 

1980/81: 127. UbU 36. KrU 6y, rskr. 386) utgår ur detta anslag bidrag till 

studiecirklar. till kulturverksamhet i studieförbunden. till studieförbun

dens organisation. pedagogiska verksamhet och verksamhet för handikap

pade. till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden samt till upp
sökande verksamhet i bostadsområden. Medlen till kulturverksamhet samt 

till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden disponeras av sta

tens kulturråd. Övriga medel disponeras av skolöverstyrelsen. 

Enligt förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

(ändrad senast 1986: 626) utgår schablonbidrag, tilläggs bidrag och bidrag 

till kostnader för rcsekostnadsersättningar och traktamenten för vissa stu

diecirklar. Schablonbidrag utgår med 93 resp. 29 kr. för varje studietimme. 

Det högre schablonbidraget utgår under budgetåret 1986/87 för 6400000 

studietimmar. Tilläggsbidrag utgår till vissa studiecirklar med 30 kr. för 

va1je studietimme. Till studiecirklar inom de kommuner som ingår i stöd

områdena A. B och C enligt bestämmelserna om regionalpolitiskt stöd 

utgår tilläggsbidrag med 15 kr. för varje studietimme. 

Enligt förordningen ( 1985: 236) om statsbidrag till försöksverbamhet 

med särskilda studiecirklar (ändrad 1986: 669) utgår lägre schablonbidrag 

och tilläggsbidrag enligt förordningen (1981: 518) för försöks verksamhet 

omfattande högst 512000 studietimmar under budgetåret 1986/87. 

Enligt förordningen ( 1986: 2761 om statsbidrag till studiecirklar i data för 
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kortutbildade utgår schablonbidrag och tilliiggsbidrag för sådant ändamål 
under tiden I juli 1986 till den 30juni 1988. 

Enligt förordningen (1981: 5191 om statsbidrag till kulturverksamhet i 
studieförbunden m. m. utgår bidrag till sådan verksamhet som anordnas av 

studieförbund, föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar. 

Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader. deras 
pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete, deras uppsökande verk

samhet i bostadsområden samt deras verksamhet för handikappade, utgår 
enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

89 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbild

ningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera 
anslaget Bidrag till studicförbund1~n m. m. 

1986/87 

I. Bidrag till studiecirklar, 
fiirslais1·is 740850000 

2. Bidrag till kulturvcrksamhet 100430000 
3. Bidrag till studieforbundens centrala 

organisationskostnader 55 270000 
4. Bidrag till Folkbildningsförbundet 

och länsbildningsförbunden 3024000 
5. Bidrag till studieförbundens peda

gogiska verksamhet och utvcc.:klings-
arhete 27660000 

6. Bidrag till studieförhundens verk-
samhet för handikappade 13950000 

7. Bidrag till uppsökande verksamhet 
i bostadsområden 6 700000 

8. SÖ:s konferenser för studieförbunden 138000 

948022000 

Skolö\'erstyrelsen 

I. Prisomräkning 37230000 kr. 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 25633000 
+ 3013000 

+ 1658000 

+ 91000 

+ 830000 

+ 2400000 

+ 201000 
+ 4000 

+33830000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar att det totala antalet studietimmar 

för budgetåret 1987/88 kommer att uppgå till 9165000. SÖ utgår från ett 

oförändrat antal studietimmar med högre schablonbidrag dvs. 6400000. 
3. SÖ anmäler behov av en uppräkning av det högre schablonbidraget 

med fem kr. per studietimme, utöver ordinarie prisomräkning. för att i 

någon mån kompensera tidigare låga prisomräkningar. Kostnaderna för en 

sådan uppräkning uppgår till 32000000 kr., vilket SÖ inte kunnat finansi

era. SÖ anser sig dock skyldig att genom denna anmälan bringa behovet till 

regeringens kännedom. 
4. SÖ anmiiler behov av ytterligare resurser för bidrag till studieförbun

dens verksamhet för handikappade med 2000000 kr., vilket SÖ inte kun

nat finansiera. SÖ anser sig dock skyldig att genom denna anmälan bringa 

behovet till regeringens kännedom. 
5. SÖ föreslår att försöksverksamhetcn med särskilda studiecirklar för-

Prop.1986/87: 100 
Bil. tO 

176 



längs med ytterligare ett budgetår och att SÖ: s sl.utrapport får lämnas den 

I oktober 1988. 

Statens kulturråd 

För anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet begär kulturrådet anslags

ökning med sammanlagt 25022000 kr., varav 5022000 kr. avser kompen

sation för kostnadsutvecklingen. Kulturrådet anser all bidraget till kultur

verksamhet i studieförbunden bör höjas väsentligt. Målet bör vara att 
bidraget når upp till den nivå som förutsattes 1981, 75 resp. 100%. i vissa 

fall, av bidragsberättigade kostnader. 

För anslagsposten till Bidrag till Folkbildningsförbundet och länsbild

ningsförbunden begär kulturrådet kompensation för pris- och löneökningar 

med 151 000 kr. 

I en gemensam skrivelse har Frikyrkliga studieförbundet, KFUK

KFUM:s studieförbund och Sveriges kyrkliga studieförbund bl. a. anhållit 

att statsbidraget till studieförbundens centrala organisationskostnader för

delas med hänsyn tagen till såväl studiecirkel- som kulturverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Studiecirkelverksamheten budgetåret 1985/86 omfattade ungefär 9050000 

studietimmar. För innevarande budgetår beräknas att verksamheten kom

mer att omfatta ca 9150000 studietimmar. Skolöverstyrelsen (SÖ) be
dömer att verksamheten budgetåret 1987/88 kommer att uppgå till 9165000 

studietimmar och föreslår .att ramen för det högre schablonbidraget skall 
fastställas till oförändrat 6400000 studietimmar. 

Jag föreslår att ramen för det högre schablonbidraget fastställs till 

6425000 studietimmar. dvs. 25000 studietimmar fler än vad SÖ föreslagit. 
Härigenom möjliggörs ett visst expansionsutrymme för det nya studieför

bundet Svenska idrottsrörelsens studieförbund <SISU) utan att detta behö
ver få negativa effekter på övriga studieförbund. 

•Schablonbidrag tJtgår med 93 kr. för varje studietimme (högre schablon
bidrag) eller med 29 kr. för varje studietimme <lägre schablonbidrag). Jag 

föreslår att det högre schablonbidraget räknas upp med tre kronor till 96 
kr. fr. o. rn. nästkommande budgetår. 

Den sammanlagda ökningen av anslagsposten till studiecirklar blir 
25633000 kr. 

För anslagsposten till kulturverksamhet föreslår jag en ökning med 
3013000 kr. 

För anslagsposten till studieförbundens centrala organisationskostnader 

föreslår jag en ökning med 1658000 kr. Enligt nu gällande regler utgår 
statsbidrag enligt följande: 

I. Varje studieförbund erhåller ett basbidrag om 160000 kr. 

2. Ett studieförbund som bedriver verksamhet med sjöfolksinstruktörer 

får statsbidrag till de kostnader som är förbundna med denna verksamhet. 

3. Övriga tillgängliga medel fördelas av SÖ mellan studieförbunden i 

förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studie
timmar under de senaste tre redovisningsåren. 

12 Riksd11i:e11 1986187. I .\l/111/. Nr 100. Bilaga JO 
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Jag föreslår att övriga tillgängliga medel fördelas av SÖ efter samråd 
med statens kulturråd mellan studieförbunden i förhållande både till den 
kulturverksamhet och det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade 
studietimmar studieförbunden har haft under de tre ~enaste redovisnings
åren. 

För anslagsposterna till Folkbildningsförbundet och länsbildningsför
bunden. till studieförbundens centrala pedagogiska verksamhet och ut
vecklingsarbete, till uppsökande verksamhet i bostadsområden samt till 
anslagsposten SÖ: s konferenser för studieförbunden räknar jag med en 
bidragsomräkning om sammanlagt l 126000 kr. 

För anslagsposten till studieförbundens verksamhet för handikappade 
räknar jag med en prisomräkning med l milj. kr. I likhet med SÖ bedömer 
jag att det föreligger ett stort behov av ytterligare resurser till handikapp
verksamhet inom studieförbunden. Jag föreslår därför att anslagsposten 
utöver nämnda prisomräkning räknas upp med ytterligare 1,4 milj. kr. 

Under budgetåren 1985/86 och 1986/87 får studieförbunden försöksvis 
anordna studiecirkelverksamhet enligt friare regler än vad som gäller för 
den ordinarie studiecirkelverksamheten. Avsikten med försöket är att 
pröva nya metoder för att rekrytera och aktivera människor som studieför
bunden har svårt att nå, som t. ex. korttidsutbildade 50m inte är vana att 
delta i studiecirklar. Verksamheten bedrivs i enlighet med studiecirkel
verksamhetens allmänna mål och riktlinjer, men gruppstorlek, studietid, 
arbetsformer, studiematerial, ämnes val m. m. skall kunna anpassas till 
deltagarnas behov och förutsättningar. Försöksverksamheten finansieras 
genom att förbunden får byta ut en timme med det högre schablonbidraget 
mot fyra försökstimmar med det lägre schablonbidraget. Varje studieför
bund tär byta ut högst två procent av det antal studietimmar med det högre 
schablonbidrag, som förbund~t tilldelats för resp. budgetår. 

SÖ har den 23 september 1986 inkommit med en delrapport över för
söksverksamhetens första år. Av rapporten framgår att verksamheten varit 
relativt blygsam, ca 40400 studietimmar. Vidare framgår att studieförbun
den inom ramen för försöket har lyckats ganska bra med att nå grupper 
som bedöms som svårrekryterade, t.ex. handikappade, psykiskt utveck
lingsstörda, glesbygdsboende, invandrare, ungdomar, skiftesarbetare samt 
mäaniskor med oregelbundna arbetstider. Enligt studieförbunden har de 
friare reglerna utgjort en viktig del av rekryteringsstrategierna och rekry
teringsframgångarna. 

Försöksverksamheten med de friare reglerna har således gett positiva 
erfarenheter redan under sitt första år. Även av detta skäl är jag. som jag 
har anfört i det föregående, beredd att nu föreslå att i fortsättningen skall 
gälla ett system med friare resursanvändning för en del av studiecirkel
verksamheten. 

I ett sådant system skall verksamheten, på sätt gäller nu pågående 
försök, bedrivas i enlighet med studiecirkelverksamhetens allmänna mål 
och riktlinjer medan gruppstorlek, studietid, arbetsformer, studiemateriel, 
ämnes val m. m. skall kunna anpassas till deltagarnas behov och förutsätt
ningar. Jag vill härvid särskilt be:tona vikten av att studieförbunden upp
märksammar och försöker kartlägga vilka behov de korttidsutbildade an-
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ser sig ha av utbildning och hur studiecirkeh1erksamheten skall utformas 
för att motsvara dessa behov. Jag delar därmed uppfattningen att nuvaran
de utbildningsutbud och rekryteringsmetoder inte utgör ett tillräckligt att
raktivt alternativ till annan verksamhet för majoriteten av de korttidsutbil
dade. 

Mot bakgrund av vad jag sålunda har förordat föreslår jag att resp. 
studieförbund fär för angett ändamä\ använda högst tio procent av de 
studietimmar med högre schablonbidrag som SÖ fördelat till dem. Det bör 
ankomma på regeringen att närmare utforma bestämmelserna för verksam
heten. 

Anslaget bör tillföras 89 milj. kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har föreslagit beträffande fördelning av till· 

gängliga medel till studieförbundens centrala organisationskost· 
nader, 

2. godkänna vad jag har föreslagit beträffande friare användning 
av högst tio procent av högschablontimmarna, 

3. godkänna att 89000000 kr. av de medel som tillfaller statsver
ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används 
till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden m. m., 

4. till Bidraf: till studieförbunden m. m. för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsan.slag av 981 852 000 kr. 

C 5. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 
' 

135229586 
2207620001 

221450000 

'Summa enligt stat i reglcringsbrcvct för 1986/87 2527.56000. 

Frän anslaget bestrids kostnader för statsbidrag till grundläggande 
svenskundervisning (grund-stil och påbyggnadsundervisning (påbyggnads
sfi). De grundläggande bestämmelserna om grund-sfi finns i lagen 
( 1986: 159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare. För 
grund-sfi utgår statsbidrag till kommunerna enligt bestämmelserna i för
ordningen (1986: 207) om grundläggande svenskundervisning för invandra
re. För päbyggnads-sfi i studieförbunden utgår statsbidrag enligt bestäm
melserna i förordningen (1986: 208) om statsbidrag till studiecirklar i på
byggnadsundervisning i svenska språket för invandrare. Statsbidrag utgår 
med 304 kr. per undervisningstimme i grund-sfi och med 257 kr. per 
studietimme i påbyggnads-sfi inom studieförbunden. 

Ur anslaget bestrids även kostnader för fortbildning av lärare. pedago
giskt utvecklingsarhete och viss kompetensgivande utbildning för lärare. 
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Skolöverstyrelsen 

I. Avgår engångsanvisningar ( - 50860000 kr.). 
2. Pris- ocl\ löneomräkning 7270000 kr. 
Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att statsbidraget till grundläggande 

svenskundervisning för invandrare (grund-sfi) räknas upp till 317 kr. per 
undcrvisningstimme och att statsbidraget per studietimme i påbyggnadsun
dervisning inom studieförbund (påbyggnads-sfi) räknas upp till 268 kr. 
Beräkningen av antalet deltagare i grund-sfi och påbyggnads-sfi får jus
teras nar sluträkning av kyrkobokförd nyinvandring för kalenderåret 1986 
föreligger. SÖ bedömer att 4,1 milj. kr. bör anvisas för fortbildning, peda
gogiskt utvccklingsarbcte och viss kompetensgivande utbildning för lärare 
samt att 11,5 milj. kr. bör anvisa:; för studieförbundens avvecklingskost
nader under budgetaret 1987/88. 

SÖ hemställer att till Undervisning för invandrare i svenska språket 
m. m. för budgetåret 1987/88 anvisas ett förslagsanslag om 190926000 kr. 

SÖ har i en särskild skrivelse den 7 september 1986 redovisat sitt av 
regeringen givna uppdrag att genomföra en kartläggning av tidigare invand
rades behov av svenskundervisning. Av SÖ: s skrivelse framgår att SÖ 

uppskattar antalet tidigare invandrade med behov av grund-sfi till ca 

1.5000. Enligt riksdagens beslut skall behovet av svenskundervisning för 
tidigare invandrade tillgodoses under budgetåren 1987/88-1990/91. SÖ 

föreslår att 30% av de berörda invandrarna får möjlighet att genomgå 
grund-sfi under vart och ett av de första två budgetåren och 20% under 
vart och ett av de följande två. Det bör uppdras åt SÖ att fördela erforder
liga medel mellan länsskolnämnderna, som sedan kan ställa medel till 
kommunernas förfogande allt efter som dessa anmäler behov härav. 

Föredragandens överväganden 

Enligt gällande statsbidragssystem för den grundläggande svenskundervis
ningen (grund-stil skall kostnadsberäkningarna baseras bl. a. på antalet 
nyinvandrade kyrkobokförda över 16 är kalenderåret före det aktuellfa 
budgetåret. I budgetarbetet måste antalet kyrkobokförda invandrare där
vid baseras dels på faktiska siffror för tre kvartal, dels på en prognos för 
det fjarde kvartalet. Regeringen har fått riksdagens bemyndigande att 
senare få justera antalet studietimmar utifrån det faktiska antalet kyrko
bokförda nyinvandrade under föregående kalenderår. Med stöd av detta 

bemyndigande har regeringen medgett att för grund-sfi får för innevarande 

budgetår anvandas högst 480345 undervisningstimmar. Detta innebär 

39595 flera undervisningstimmar än vad som beräknades i föregående års 

budgetproposition. 

Antalet nyinvandrade kyrkobokförda över 16 år under kalenderåret 

1986. för vilka kommunerna har ett ansvar att anordna grund-sfi, beräknas 

uppgå till 16800 personer. Jag har därvid räknat bort 2600 personer som 

beräknas få sin svenskundervisning inom grundvux. Antalet undervis

ningstimmar i grund-sfi blir med denna utgångspunkt 602000. Detta inne

bär en ökning jämfört med innevarande budgetår med ca 25 %. 
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Jag angav i prop. 1985/86:67 med vissa bestämmelser om svenskunder
visning för vuxna invandrare att jag var beredd att föreslå regeringen att på 
tilläggsbudget föreslå riksdagen en höjning av resursramen om invandring
en skulle öka väsentligt mellan två år. Härigenom säkerställs att kommu
nerna snabbt kan få ersättning för den undervisning av kyrkobokförda 
invandrare som de genomför. Regeringen har genom beslut den 11 decem
ber 1986 medgett att skolöverstyrelsen <SÖl får använda ytterligare 60000 
undervisningstimmar för grund-sfi utöver redan medgivna 480345 under 

innevarande budgetår. Kostnaderna härför beräknar jag under förevarande 

anslag till 18240000 kr. Jag avser att senare föreslå regeringen att i tilläggs

budget föreslå riksdagen att godkänna den vidtagna åtgärden. 
Antalet undervisningstimmar i grund-sfi nästkommande budgetår bör då 

räknas ned med motsvarande tal. Jag beräknar därför antalet undervis· 
ningstimmar i grund-sfi till 602000 - 60000 = 542000. Det bör ankomma 
på SÖ att vid fastställande av varje kommuns kvot, inom vilken kom· 
munen garanteras statsbidrag för genomförd verksamhet, pröva i vad mån 
den bör justeras med hänsyn till det förskott på undervisningstimmar som 
utgått under innevarande budgetår. Regeringen bör på sätt som gällt för 
innevarande budgetår. inhämta riksdagens bemyndigande att få justera 
antalet undervisningstimmar utifrån det faktiska antalet kyrkobokförda 
nyinvandrade under år 1986. 

Schablonbidrag till kommunerna utgår för närvarande med 304 kr. per 
undervisningstimme. Schablonbidraget hör höjas med 13 kr. till 317 kr. Det 
sammanlagda statsbidraget till kommunerna för grund-sfi under budgetåret 
1987/88 beräknar jag i enlighet härmed till 542000X317 = 171814000 kr. 

Jag har vid mina beräkningar utgått från att 30% av deltagarna i 
grund-sfi kommer att fortsätta i påbyggnads-sfi inom studieförbund, dvs. 
5040 personer under budgetåret 1987/88. Detta ger ett behov av 100800 
studietimmar, en ökning jämfört med innevarande budgetår med 20370 
studietimmar. Statsbidrag för påbyggnads-sfi bör utgå med 268 kr. per 
studietimme jämfört med 257 kr. per studietimme under innevarande bud
getår. Jag beräknar oförändrat 1300000 kr. för uppsökande verksamhet 
samt barntillsyn. Jag beräknar, likaså oförändrat, 2 kr. per studietimme för 
studieförbundens centrala administration. Sammanlagt beräknar jag såle
des 28516000 kr. för påbyggnads-sfi. 

För fortbildning och viss kompetensgivande utbildning av lärare samt 
petlagogiskt utvecklingsarbete beräknar jag för budgetåret 1987/88 
4120000 kr. 

Enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (1986: 159) om grund
läggande svenskundervisning för invandrare har kommunen skyldighet att 
anordna grund-sfi för tidigare invandrare, om de saknar grundläggande 
svenskkunskaper. Med tidigare invandrare avses invandrare som kommit 
till Sverige före den I januari 1985. Undervisningen skall erbjudas före 
utgången av juni 1990 och vara genomförd före utgången av juni 1991. Som 
jag tidigare redogjort för har SÖ redovisat sitt av regeringen givna uppdrag 
att kartlägga behovet av tidigare invandrades behov av svenskundervis
ning. Av redovisningen framgår att SÖ bedömer att sammanlagt l 5 000 
personer är i behov av grund-sfi. varav 30% bör få sådan undervisning 
under budgetåret 1987/88. 
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Jag finner det angeläget att särskilda resurser utgår för att kunna ge 
tidigare invandrare grund-sfi. Jag föreslår att 17 milj. kr. får användas 
härför under nästkommande budgetår vilket motsvarar kostnaderna för ca 
53 600 undervisningstimmar. Behovet av resurser för ifrågavarande ända
mål för tid därefter får prövas i det årliga budgetarbetet. 

Det bör ankomma på SÖ att fördela undervisningstimmarna i grund-sfi 
till kommunerna efter behov. 

Under innevarande budgetår utgår särskilda medel för kostnader i sam· 
band med avveckling av sfi-verksamhet med 11.5 milj. kr. Jag är inte 
beredd att föreslå några särskilda medel härför för nästkommande budget
år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag förordat om timramar för svenskundervis

ning för vuxna invandrare, 
2. bemyndiga regeringen att justera antalet undervisningstimmar 

på sätt jag har anfört. 
3. till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag om 221450000 kr. 

C 6. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

558055587 
4816450001 

499820000 
1 Inkl. tillaggsbudget (prop. 1986/87:25) med I 075000 kr. 

Från anslaget lämnas statsbidrag till driftkostnader för 125 folkhögskolor 
enligt folkhögskoleförordningen (1977:551, omtryckt 1983:510) i form av 
ett schablonbidrag per elevvecka beräknat genom att talet 0,0036 multipli
ceras med kostnaden för lärarlön enligt L 13:6 jämte sociala avgifter. 
Sedan budgetåret 1983/84 har varje skolas statsbidragsberättigade volym 
begränsats. För budgetåret 1986/87 garanteras varje folkhögskola statsbi
drag för en verksamhetsvolym motsvarande genomsnittet av skolans ge
nomförda verksamhet 1983/84 och 1984/85. För verksamhet därutöver 
lämnas bidrag i den mån den för hela skolformen begränsade bidragsvoly

men inte överskrids. 
För handikappades folkhögskolestudier lämnas bidrag till extrastöd 

samt bidrag till extra förstärkningsåtgärder. Bidrag till extrastöd utgår 

dessutom inom en begränsad ram för mer omfattande musikundervisning 
vid vissa folkhögskolor. 

Vidare bekostas vissa speciella statsbidrag med medel ur anslaget. 
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Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 
budgetåren framgår av följande uppställning. 

Budgetår Antal deltagare Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser om minst Kurser kortare sammanlagt 
15 veckor an 15 veckor 

1981/82 17200 243600 260800 
1982/83 17 IOO 230100 247200 
1983/84 16600 :!32900 249500 
1984/85 17100 231700 248800 
1985/86 17500 241200 258700 

Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 27 368000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (SÖ) utgår från att den form för totalbegränsning av 

folkhögskolans undervisnings volym som gäller fr.o. m. budgetåret 1985/86 
skall gälla även för budgetåret 1987/88. Det innebär att en enskild folkhög
skola garanteras statsbidrag för en volym som baseras på genomsnittet av 
verksamhetens omfattning 1984/85 och 1985/86 och att ytterligare statsbi
drag kan utgå i den mån fo\khögsko\ans samlade verksamhet inte överskri
der den fastställda totalvolymen. SÖ konstaterar att inrättandet av K vin
nofolkhögskolan i Göteborg fr. o. m. budgetåret 1985/86 medför en ökning 
av totalvolymen med 400 bidrags veckor under budgetåret 1987/88. 

SÖ uppger att sex ansökningar om att få inrätta i statsbidragshänseende 
självständiga folkhögskolor har inkommit. I särskild skrivelse till anslags
framställningen föreslår SÖ att beslut nu fattas om en Hästsportens folk
högskola, en katolsk folkhögskola och en folkhögskola med LO-distriktet i 
Stockholms län som huvudman. Huvudman för Hästsportens folkhögskola 
skall vara Ridfrämjandet, AB Trav och Galopp, Svenska Travsportens 
centralförbund och Svenska Galoppsportens centralförbund. 

SÖ föreslår vidare att Hästsportens folkhögskola budgetåret 1987/88 fär 
disponera det antal bidragsveckor, som innevarande budgetår genomförs 
av Valla folkhögskola i samverkan med Ridfrämjandet. och LO-distriktets 
i Stockholm det antal bidragsveckor som kan överföras från LO:s folkhög
'skola Runö genom att verksamheten delas upp. Slutligen föreslår SÖ att 
frågan om finansiering av dels en utökning av verksamheten vid Hästspor
tens folkhögskola och vid LO-distriktets folkhögskola dels verksamhet vid 
en katolsk folkhögskola prövas inför budgetåret 1988/89. 

SÖ föreslår en schablonisering av viss del av bidraget till tjänstledighets
\öner, vilket ökar bidragsvolymen med 1500 bidragsveckor. Motsvarande 
bidragsminskning görs under delposten tjänstledighetslöner. Vidare före
slår SÖ en fortsan avtrappning med sammanlagt 200 bidragsveckor av det 
särskilda statsbidrag som utgår till fritidsledarutbildning vid Birka och 

Viskadalens folkhögskolor. 
Sammantaget föreslår SÖ att den totala volymen för folkhögskolans 
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............_ reguljära verksamhet skall uppgå till högst 705 600 bidrags veckor för bud

~etåret 1987/88. 
3. Medelsberäkningen för anslaget är baserad på den genomsnittliga 

lärarlönekostnaden för samtliga folkhögskolor. Enligt folkhögskoleförord
ningen (1977:551) utgör fr.o.m. budgetåret 1985/86 den genomsnittliga 
lärarlönekostnaden årslönen i L 13:6. Om den genomsnittliga lärarlöne
kostnaden vid en folkhögskola ar högn.: eller lägre än L 13:6 skall enligt 
91-92 ~~justering göras vid fasi.ställande av statsbidrag. SÖ föreslår nu 
att en ytterligare schabloni~ering av statsbidragen genomförs. Därvid fast
ställs den genomsnittliga lararlönekostnaden för såval samtliga lärare som 
för em.kild folkhögskola utifrån SCB:s lärarlönestatistik. Vid beräkning av 
den enskilda skolans faktiska lönekostnad föreslås att bidrag till kallorts
tillägg samt semesterlönetillägg inkl. viss avlöningsförstärkning skall 
schabloniseras. SÖ beräknar att den genomsnittliga lärarlönekostnaden för 
samtliga lärare kommer att uppgå till ett belopp som motsvarar kostnaden i 
L 14:8. Enligt SÖ medför förslaget ingen ökad kostnad för staten. 

4. Vidare föreslår SÖ att den del av bidraget till tjänstledighetslöner som 
avser bidrag till skolornas kostnader för ledighet vid studier 5 veckor eller 
kortare tid skall schabloniseras. Därvid skall resp. skola fatta beslut om 
löneförmånen. 600000 kr. fördelas till folkhögskolorna i proportion till 
resp. skolas storlek. Förslaget mt:dför ingen ökad kostnad för staten. 

5. SÖ föreslår att bidrag till merkostnader för kontakttolkutbildning som 
anordnas vid folkhögskolor schabloniseras och ges i princip samma form 

som bidrag till musikundervisning vid folkhögskolor. Bidrag skall därvid 
utges med ett belopp som högst motsvarar kostnaden för 0,5x2340 elev
veckor. Förslaget medför ingen ökad kostnad för staten. 

6. Anslagsposten extra förstärkningsåtgärder för handikappades folk

högskolestudier föreslås uppräknad i syfte att öka bidragen för teknisk 
utrustning ( + 300000 kr.). anordna särskilda kurser för deltagare med 
flerhandikapp ( +400000 kr.) samt för att möjliggöra fortbildning för folk
högskolepersonal som arbetar med handikappade (+200000 kr.). 

7. SÖ anser att verksamheten med korta anpassningskurser för vuxen
döva behöver byggas ut och föreslår en ökning med 300000 kr. utöver 
prisomrakning. 

8. SÖ föreslår vidare att särskilda kurser för afatiker och deltagare med 
medicinska handikapp skall anordnas vid folkhögskola ( + 300000 kr.). 

9. SÖ har tidigare föreslagit en successiv ökning av medelsanvisningen 
för utbildning av tolkar för döva och dövblinda under perioden 1985/86 -

1989/90. För budgetåret 1987/88 föreslås en uppräkning utöver prisomräk

ning med 500000 kr. 

JO. Till datorutrustning och visst pedagogiskt stöd till folkhögskolans 

dataundervisning föreslås att bidrag skall utgå med 3 milj. kr. SÖ föreslår 
att bidraget i första hand skall finansieras genom de medel som ställs till 

förfogande i samband med satsningar på bred datautbildning, i andra hand 
då resurser frigörs när grundskolans datautrustningsbehov tillgodosetts. 
Det senare alternativet innebär att bidrag kan utgå först fr. o. m. 1988/89. 

11. Fr.o.m. budgetåret 1986/87 utgår ur anslaget B I. Skolöverstyrelsen 

200000 kr. till Rörelsefolkhögslrnlornas Intresseorganisation (RIO) för 
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driften av det av RIO och Landstingsförbundet nyligen startade Folkhög
skolornas lnformationstjänst. SÖ föreslår att medel för denna verksamhet 
överförs och fr. o. m. 1987/88 beräknas under förevarande anslag. SÖ 
föreslår vidare att bidraget ökas med 130000 kr. 

12. SÖ föreslår att enskild folkhögskola inom ramen för 10% av dess 
verksamhetsvolym får bedriva försöksverksamhet i syfte att minska regel
verket samt att öka andden deltagare som tillhör vuxenutbildningens 
prioriterade grupper. 

SÖ hemställer att till Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. för 
budgetåret 1987/88 anvisas ett förslagsanslag av 553 107000 kr. 

SÖ har vidare i anslagsframställningen förordat att en särskilt tillkallad 
utredning bör se över folkhögskolans ställning i utbildningssystemet och 
dess relationer till gymnasieskola, högskola och annan vuxenutbildning. 

Föredragandens överväganden 

Bidragsgrundande 11ndervisnings1•0/ym 

Budgetåret 1985/86 infördes det nuvarande systemet för begränsning av 
folkhögskolans bidragsvolym. Detta system innebär att varje folkhögskola 
för ett kommande verksamhetsår garanteras statsbidrag för en verksamhet 
som motsvarar genomsnittet av de två närmast redovisade budgetåren. 
Om den enskilda skolan genomför en verksamhet som överstiger den 
tilldelade kvoten, kan ytterligare statsbidrag utgå i den mån folkhögskolor
nas samlade verksamhet inte överstiger totalvolymen. För budgetåret 
1985/86 fastställdes totalvolymen för den reguljära verksamheten till 
703500 bidragsveckor. Enligt vad jag har erfarit från skolöverstyrelsen 
(SÖ) redovisades fler bidragsveckor än vad som inrymdes i totalramen 
under nämnda budgetår, varför SÖ har reducerat statsbidraget för de 
skolor som har överskridit sin tilldelade kvot. 

Innevarande budgetår uppgår den statsbidragsberättigade volymen för 
folkhögskolans reguljära verksamhet till 703900 bidragsveckor. För bud
getåret 1987 /88 före~lår SÖ dels en ökning av antalet bidrags veckor för att 
göra det möjligt för Kvinnofolkhögskolan att bredda sin verksamhet, dels 
att viss del av bidraget till tjänstledighetslöner schabloniseras och omvand
las till bidrags veckor. Vidare föreslår SÖ att beslut nu skall fattas om 
inrättande av tre självständiga folkhögskolor - Hästsportens folkhög
skola, en folkhögskola med LO- distriktet i Stockholms län som huvudman 
samt en katolsk folkhögskola. De två förstnämnda föreslås kunna påbörja 
sin verksamhet budgetåret 1987/88 genom att Hästsportens folkhögskola 
tär disponera det antal bidragsveckor som innevarande budgetår genom
förs av Valla folkhögskola i samverkan med Ridfrämjandet och LO-distrik
tets nya skola i Stockholms län det antal bidrags veckor som kan överföras 
från LO:s folkhögskola Runö genom att verksamheten delas upp. SÖ 
föreslår vidare att frågan om finansiering av dels en utökning av verksam
heten vid dessa två skolor, dels verksamhet vid en katolsk folkhögskola 
prövas inför budgetåret 1988/89. 

Enligt vad jag har inhämtat från SÖ omfattade den reguljära verksamhe-
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ten vid Valla folkhögskola under budgetåret 1985/86 totalt 8836 elevveckor 

av vilka knappt 2000 kunde hänföras till verksamhet som anordnades i 
samverkan med Ridfrämjandet. För LO:s folkhögskola Runö uppgick den 
totala reguljära verksamheten under 1985/86 till 8667 elevveckor. SÖ 

uppger i sin framställning om nya folkhögskolor att LO:s folkhögskola 

Runö genomför ett stort antal ko11a kurser och att en viss del av dessa 
kurser skulle kunna överföras till en ny folkhögskola med LO-distriktet i 
Stockholms län som huvudman. Om hälften av verksamheten med de 
korta kurserna överförs skulle det motsvara 2500-3000 elevveckor. En

ligt 83 §folkhögskoleförordningen (1977:551) får elevveckorna för en folk

högskola läggas till grund för allmänt bidrag i sin helhet eller med en viss 
procentuell andel. Elevveckor upp till 5 I 00 får tillgodoräknas till I 00%. I 

intervallen 5101-7500, 7501-9500 och 9501-11000 får elevveckorna 

tillgodoräknas till 80, 50 resp. 20%. Det antal elevveckor som överstiger 

11000 får inte alls tillgodoräknas. Med hänsyn till verksamheternas omfatt

ning vid Valla folkhögskola och vid LO:s folkhögskola Runö skulle, enligt 

83 §,en överföring av 2000 elevveckor från Valla folkhögskola motsvara 

ca 1200 bidragsveckor med fullt statsbidrag medan motsvarande överfö
ring från LO:s skola Runö skulle ge: ca 1500 bidragsveckor. 

Med hänsyn till att huvudmännen för de två nya skolorna måste inräkna 

den långa allmänna kurs om ca 600 elevveckor som skall genomföras enligt 

19 § folkhögskoleförordningen samt till osäkerheten om de nya skolorna 

vill genomföra merparten av den undervisning de nu bedriver. är de elev

veckor som kan komma att överföras från de samverkande folkhögskolor

na långt ifrån tillräckliga. Om staten skulle tilldela de nya skolorna det 

antal elevveckor som behövs för att möjliggöra en undervisningsvolym för 

den reguljära verksamheten vid vardera skolan på 2 500 elevveckor, skulle 
det innebära en merkostnad om ca 1.5 milj. kr. 

Av ekonomiska skäl finns det för närvarande inte förutsättningar att 
utöka den totala undervisningsvolymcn så att nya folkhögskolor därige
nom kan tilldelas elevveckor. Enligt vad jag har erfarit från SÖ är det 
emellertid möjligt att tilldela de nya skolorna elevveckor inom en oföränd
rad totalvolym för folkhögskoleverksamheten. 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag en total undcrvisningsvolym för den 

reguljara verksamheten om 703 700 bidrags veckor. Jag beräknar därvid. i 

likhet med SÖ. en fortsatt minskning med 200 bidrags veckor av det särskil

da statsbidraget som för närvarande utgår för fritidsledarutbildning vid 

Birka och Viskadalens folkhögskolor. Inom den fastställda ramen bör SÖ 

avdela elevveckor till Kvinnofolkhögskolan och till Bona folkhögskola så 

att dessa skolor ges möjlighet att bredda sin undervisning. Vidare bör SÖ 

avdela det antal elevveckor som bedöms nödvändiga för att Hästsportens 

folkhögskola och en folkhögskola med LO-distriktet i Stockholms län som 

huvudman skall kunna bedriva undervisning som självständiga folkhög

skolor fr. o. m. budgetåret 1987 /88. De elevveckor som tillförs Hästspor

tens folkhögskola resp. LO-distriklets folkhögskola bör i första hand avde

las från Valla resp. LO:s folkhögskola Runö. Det kan innebära att även 

övriga folkhögskolor får ett något mindre antal bidragsveckor an vad de 

annars skulle ha garanterats. I övrigt bör dock fördelningen av bidrags-
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veckor på de enskilda skolorna göras på samma.sätt som för innevarande 
budgetår. 

Jag finner inte anledning att nu föreslå att en katolsk folkhögskola skall 
få inrättas fr. o. m. budgelårel 1988/89. Med hänsyn till den tidigare avise
rade översynen av folkhögskolan är jag inte heller beredd att biträda SÖ: s 
förslag om att viss del av bidraget till tjänstledighetslöner skall omvandlas 
till bidragsveckor. 

Endagskurser 

Som jag har anfört i det inledande avsnittet om vuxenutbildning, anser jag 
att en friare resursanvändning inom ramen för olika utbildningsområden 
inom vuxenutbildningen, kan - om denna rättighet utnyttjas på rätt sätt -
bidra till att man når en större andel av målgrupperna. Den frihet som 
folkhögskolan har och som består i att den, inom vida ramar, själv kan 
utforma sin verksamhet, anpassa utbildningens innehåll och arbetssätt 
efter elevernas behov och förutsättningar, gör att skotformen redan i dag 
har utomordentliga möjligheter att pröva olika modeller för att nå vuxenut
bildningens primära målgrupper. l 20 § folkhögskoleförordningen anges att 
kurser vid folkhögskolan måste omfaua minst två dagar. Enligt min me
ning bör folkhögskolan ges möjlighet att i vissa fall anordna endagskurser. 
Avsikten med dessa kurser bör vara att informera och motivera korttidsut
bildade om olika slags studier vid folkhögskolan. Endagskurserna bör 
endast få anordnas för denna målgrupp och med nämnda syfte. Jag anser 
vidare att kurserna bör anordnas inom resp. skolas tilldelade verksamhets
ram, varför mitt förslag inte medför ökade kostnader för statsverket. 

Allmänt bidrag m. m. 

Det allmänna bidraget baseras bl. a. på den genomsnittliga lärarlönekost
naden. I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår beräknar jag 
lärarlönekostnaden efter lönegrad L 13 ålderstilläggsklass 6. 

SÖ har på uppdrag av regeringen (prop. 1984/85: 100 bil. 10, UbU 22, 
rskr. 200) utrett möjligheterna att ytterligare schablonisera det allmänna 
bidraget. Som jag tidigare har nämnt i det inledande avsnittet om vuxenut
bildning, förbereder regeringen en översyn av folkhögskoleverksamheten. 
I denna beredning ingår bl. a. att utvärdera det nuvarande statsbidragssys
temet och att pröva förutsättningarna för ett mera schabloniserat statsbi
drag. De förslag som SÖ har redovisat i frågan kommer därvid att beaktas. 

För den kvalificerade musikundervisningen vid folkhögskolan beräknar 
jag i likhet med SÖ en oförändrad volym på tilläggsresursen om 26000 
elevveckor och för den särskilda resursen i form av en tilläggsschablon för 
handikappades studier likaså en oförändrad volym. 

För de skolor, vilkas personal är berättigad till kallortstillägg beräknar 
jag I 032000 kr. ( + 30000 kr.). Under an slagsposten tilläggsbidrag för 
tjänstledighetslön ingår för närvarande 560000 kr. avseende statligt bidrag 
för arbetsavlastande åtgärder för skolledare. Vid min beräkning av denna 
anslagspost har jag tagit hänsyn till att detta bidrag skall upphöra (prop. 
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1985/86: 173, UbU 1986/87: I, rskr. 24). Med hänsyn till att ett bidrag till 
lokal skolutveckling (LUV AJ saknas under detta anslag beräknar jag 
fr. o. m. budgetåret 1987/88 högst 400000 kr. för fortbildningsåtgärder för 
skolledare under förevarande anslagspost. Det bör få ankomma på rege
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att närmare avgöra 
hur medlen skall användas. Budgetåret 1987/88 beräknar jag anslagsposten 
tilläggsbidrag för tjänstledighetslön till 8264000 kr. För semesterlöne
tillägg m. m. beräknar jag .5 362000 kr. ( + 137000 kr.). För undervisning i 
samiska språk och sameslöjd vicl Samernas folkhögskola i Jokkmokk be
räknar jag 402000 kr. ( + 13000 kr.). 

Under anslagsposten Allmänt bidrag m. m. ingår även medel för korta 
kurser för vuxna dövblinda. För budgetåret 1987 /88 beräknar jag medels
behovet för dessa kurser till 597000 kr. ( +25000 kr.). 

Totalt räknar jag med att anslagsposten allmänt bidrag m. m. skall uppgå 
till 473179000 kr.(+ 15125000 kr.). 

Extra förstärkningsåtgärder för handikappades folkhögskolestudier 

För budgetåret 1987 /88 beräknar jag en prisomräkning av anslagsposten 
med 267000 kr. För att öka möjligheterna för vuxna med olika funktions
hinder att bedriva folkhögskolestudier föreslår jag att ytterligare 600000 
kr. tillförs denna anslagspost. Dc:ssa medel bör användas dels till teknisk 
utrustning, dels för att anordna kurser för deltagare med tlerhandikapp 
samt dels för att anordna fortbildningskurser för folkhögskolepersonal som 
arbetar med handikappade. Under denna anslagspost bör således föras upp 
ett belopp av 9778000 kr. (+867000 kr.). Det bör i likhet med vad som 
gäller för innevarande budgetår ankomma på SÖ att besluta vilka av dessa 
resurser som bör avsättas för att göra tler skolor anpassade för handikap
pade elever. 

Vissa korta kurser för handikappade m. m. 

Innevarande budgetår har 6475000 kr. upptagits under anslagsposten 
Kostnader för korta anpassningskurser för synskadade och vuxendöva och 
heminstruktörsutbildning. I sin anslagsframställning framhåller SÖ bl. a. 
att det finns ett mycket stort behov av kortkurser för vuxendöva samt även 
behov av fortbildning för utbildare. SÖ anför vidare att det är angeläget att 
även anhöriga bereds möjlighet att delta i kurserna för vuxendöva. Slutli
gen framhålls behovet av att anordna kurser för personer med afasier eller 
med andra medicinska handikapp. För de senare grupperna gäller att deras 

livssituation har förändrats på ett sätt som omgivningen har svårt att 
acceptera eller förstå. De anpassningskurser, som SÖ föreslår skall dels ha 

till uppgift att ge de avsedda grupperna redskap och kunskaper för att klara 

den nya livssituationen dels ge kunskaper för att kunna informera den 
närmaste omgivningen om villkoren för denna nya livssituation. Jag anser 
det vara en mycket angelägen uppgift för samhället att stödja utbildning 
som avser att underlätta situationen för personer med olika funktionshin
der. För att det skall bli möjligt att fler personer med olika funktionsned-
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sättningar skall kunna delta i sådana kurser beräknar jag en ökning av 

an slagsposten med 900000 kr. Med prisomräkning ( + 194000 kr.) beräknar 

jag således medelsbehovet under denna anslagspost till 7 569000 kr. för 
budgetåret 1987 /88. 

Viss tnlkutbildninE: m. m. 

Under anslagposten utbildning av teckenspråkstolkar, tolkar för vuxen

döva och dövblinda samt av tolkutbildare utgår för innevarande budgetår 

4879000 kr. Förutom prisomräkning med 146000 kr. beräknar jag ytterli

gare 300000 kr. under anslagsposten. Härigenom möjliggörs en fortsatt 

utbyggnad av de olika kurserna under kommande budgetår. 

Öl'riRt 

Det särskilda bidrag som utgår som kompensation för uteblivet landstings
bidrag till Samernas folkhögskola och till Finska folkhögskolan beräknar 
jag till I 757000 kr. ( +51000 kr.). Medel för SÖ:s konferenser med företrä

dare för folkhögskolan beräknar jag till 106000 kr. (+3000 kr.). För sär
skilda åtgärder i anslutning till folkhögkolans kulturarbete utgår under 
innevarande budgetar 182000 kr .. varav 75000 kr. till viss utbildning vid 

Hantverkets folkhögskola. Budgetåret 1987188 beräknar jag medelsbeho
vet för denna anslagspost till 188000 kr. ( +6000 kr.). För de s. k. sam
rådskretsarna beräknar jag 268000 kr. ( +8000 kr.). 

SÖ:s förslag om att folkhögskolan skall tillföras resurser till datorutrust
ning är jag för närvarande inte beredd att biträda. 

Under innevarande budgetår utgår bidrag med 200000 kr. till Rörelse
folkhögskolornas intresseorganisation (RIO) under anslaget B 1. Skolöver
styrelsen. Med detta bidrag delfinansieras verksamheten med Folkhögsko
lornas informationstjänst. som är ett samverkansorgan för landets samtliga 
folkhögskolor. RIO oc.h Landstingsförbundet finansierar vardera drygt en 

tredjedel av verksamheten. Enligt vad jag har erfarit har Folkhögskolornas 
informationstjänst snabbt etablerats som ett betydelsefullt organ för såväl 
skolorna och huvudmännen som för de avsedda målgrupperna. Med hän
syn till att Folkhögskolornas informationstjänst fullgör vissa uppgifter som 
i andra skolformer fullgörs av statliga myndigheter och då kostnaderna för 
verksamheten ökar till följd av bl. a. avnämarnas behov av information och 
rådgivning anser jag, i likhet med SÖ, att det är befogat att utöka det 
statliga bidraget. Bidraget till Folkhögskolornas informationstjänst beräk
nar jag således till 500000 kr .. varav 200000 kr. utgör överföring från 
anslaget B 1. Skolöverstyrelsen. 

I prop. 1986/87: 25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1986/87 föreslog regeringen vissa nya utgiftsändamål under 

förevarande anslag (UbU 8 rskr. 104). nämligen till Vårdinge folkhögskola 

ett särskilt bidrag om 75000 kr. under våren 1987 och till Stiftelsen Vuxen
utbildarcentrum i Linköping I milj. kr. under vart och ett av budgetåren 

1986/87-1988/89. I nämnda prop. anmälde jag min avsikt att återkomma 
till frågan om det särskilda bidraget till Vårdinge folkhögskola i hudgetpro-
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positionen för budgetåret 1987/88. I enlighet med vad jag anförde i prop. 
1986/87:25 anser jag att det finns speciella skäl för att stödja internatverk
samheten vid Yårdinge folkhög~kola. Jag beräknar dätför ett årligt bidrag 
om 150000 kr. för nämnda ändamål. 

Jag vill slutligen erinra om att regeringen i april 1986 beslöt om ett bidrag 
till Samernas folkhögskola för att täcka uppkommet driftunderskott vid 
skolan. Mot bakgrund av att Samernas folkhögskola har haft och även 
framdeles bedöms få svårigheter att anordna s. k. allmän kurs, vilket är 
nödvändigt enligt 19 §folkhögskoleförordningen, kan frågan om Samernas 
folkhögskola skall vara berättiga.d till statsbidrag enligt nämnda förordning 
komma att aktualiseras. För förberedande diskussion av frågan om skolans 
framtid inför 1988 års budgetproposition har regeringen berett den stiftelse 
som är huvudman för Samernas folkhögskola tillfälle att senast den I april 
1987 till regeringen inkomma med redogörelse och förslag. Därvid borde i 
första hand prövas om skolan alltfort kan verka enligt folkhögskoleförord
ningen och i andra hand om andra lösningar är nödvändiga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om folkhögskolans undervis

ningsvolym, 
2. godkänna att två nya självständiga folkhögskolor får inrättas 

på de villkor, som jag har förordat, 
3. godkänna vad jag har förordat om endagskurser, 
4. godkänna vad jag har. förordat om årligt bidrag till internat verk

samheten vid Yårdinge folkhögskola, 
5. till Bidrag till driflt'n av folkhögskolor m.m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 499820000 kr. 

C 7. Bidrag till viss central kursverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

35000000 
36050000 
37132000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till löntagarorganisationer, 
Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund samt Småföreta

gens riksorganisation (tidigare kallad Sveriges hantverks- och industrior

ganisation-Familjeföretagen) för central kursverksamhet. 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1970: 272) om statsbidrag till viss 

central kursverksamhet (omtryckt 1983:269) skall bidragsberättigad kurs 
omfatta minst fem kursdagar eller, i fråga om kurs som inom en för 

kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång uppdelas på flera kurstillfäl
len (delkurser), sammanlagt minst fem kursdagar. Vidare skall kurs för att 
vara bidragsberättigad till inte obetydlig del avse utbildning i allmänna 
ämnen som samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, mate
matik eller produktionsteknik. 
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Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation. 
Beloppens storlek bestäms av regeringen. 

Anslaget finansieras i sin helhet av medel som tillfaller statsverket 
genom vuxenutbildningsavgiften. 

Skolöverstyrelsen 

Prisomräkning 1550000 kr. 

Under budgetåret 1984/85 omfattade den centrala kursverksamheten 964 

kurser, 5806 kursdagar och 23108 kursdeltagare. 

SÖ utgår från oförändrad volym under långtidsbedömningsperioden. 

Sammanfattningsvis hemställer SÖ 
att till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1987/88 

anvisas ett anslag av 37 600000 kr. 

Föredragandens övenäganden 

Anslaget bör räknas upp med I 082000 kr. till totalt 37132000 kr. 
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att 

l. godkänna att 37132000 kr. av de medel, som tillfaller statsver
ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88, an
vänds till att finansiera anslaget, 

2. till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 
1987/88 anvisa ett anslag av 37132000 kr. 

C 8. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1985/86 LJ tgift I 

1986/87 Anslag 1 

1987/88 Förslag 1 

3 343 557 
2866000 
2977000 

1 Avser merkostnader för kontakttolkutbildningen. Därutöver utgår medel till kost· 
naderna under anslagen Bidrag till studieforbunden m. m. och Bidrag till driften av 
folkhögskolor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖJ för hidrag enligt förord
ningen < 1977: 461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m. m. (ändrad 
senast 1986:278) samt förordningen (SÖ-FS 1978: 165) om ersättning för 
rese- och inackorderingskostnader samt ersättning för förlorad arbetsför

tjänst för deltagare i kontakttolkutbildning m. m. (ändrad senast SÖ-FS 

1986: 102). 
Från anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning. framtagning 

av studiemateriel. pedagogiskt utvecklingsarbete, administrativa och pe

dagogiska merkostnader för anordnarna samt information och studieso

cialt stöd till kursdeltagare. 
Utbildning anor<lnas inom fem huvu<lområden, socialtolkning, sjuk

vfl.rdstollrning, arbetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rättstolk
ning. För undervisning i studiecirklar ges ett särskilt statsbidrag med 56 kr. 
15 öre. per studietimme. Ett särskilt statsbidrag med högst I ,I lärartimmar 
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för elev och kursvecka utgår för undervisning i ämneskurs på folkhög
skola. Under innevarande budgetår får verksamheten omfatta högst 
180000 studietimmar. Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning får 
utgöra högst 40% av det sammanlagda antalet studietimmar. 

Den I juli 1986 övertog tolk- och översättarinstitutet vid universitetet i 
Stockholm SÖ: s tidigare uppgifter avseende fastställande av övergripande 
utbildningsmål, utarbetande av vägledande studieplaner, materialproduk
tion och pedagoiskt utvecklingsarbete samt information om kontakttolkut

bildningen. 

Skolöverstyrelsen 

I. SÖ föreslår dels att medlen vad avser utbildning av kontakttolkar och 
administrativa och pedagogiska merkostnader för anordnarna beräknas 
under anslagen C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. och C 6. Bidrag till 

driften av folkhögskolor m. m., dels att medel till studiesocialt stöd till 
kursdeltagare beräknas under anslag under littera E. Anslaget C 8. Bidrag 
till kontakttolkutbildning kan därmed utgå. 

2. SÖ föreslår att bidrag till merkostnader för kontakttolkuthildning som 
anordnas vid folkhögskola schabl.oniseras och ges i princip samma form 
som bidrag till musikundervisning vid folkhögskola. Bidrag skall därvid 
utges med ett belopp som högst motsvarar kostnaden för 0,5 x 2 340 elev
veckor. Förslaget medför ingen ökad kostnad för staten. 

3. SÖ förslår en sammanslagning av det särskilda statsbidraget till stu
diecirklar samt den del av bidraget till administrativa och pedagogiska 
merkostnader som avser studieförbundens utbildning. 

Föredragandens överväganden 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har föreslagit att förevarande anslag skall upphöra 
och att medel för de verksamheter som beräknas under anslaget tas upp 
under andra anslag. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ: s förslag utan anser att medel för 
kontakttolkutbildning även fortsättningsvis hör anvisas under ett eget an
slag. 

Enligt förordningen (1977:461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning 
m. m. kan sådan utbildning anordnas såväl i studiecirklar som vid folkhög
skolor. De utbildningskostnader som beräknats under förevarande anslag 

utgör endast merkostnader vid utbildningen. De grundläggande kostna

derna beräknas under anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. resp. 

C 6. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

Innevarande budgetår har merkostnader för dessa· utbildningsformer 

inkl. administrativa och pedagogiska merkostnader för anordnarna beräk
nats till sammanlagt I 171500 kr .. varav 459500 kr. kan hänföras till 

studiecirkelverksamheten och 712000 kr. till folkhögskolekurserna. 
Utifrån oförändrade ramar för undervisningsvolymen föreslår SÖ en ny 

metod att beräkna de medel som anvisas för folkhögskolekurserna och 
som en följd därav delvis nya grunder för beräkning av bidraget. Fr. o. m. 
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budget[iret 1987/88 bör medel för merkostnaderna för utbildningen vid Prop.1986/87: !()() 

folkhögskola bcriilrnas p~i i huvudsak det s~ilt som SÖ har föreslagit och Bil. I 0 

grunderna för bidraget anpassas dilrefter. Jag beräknar siiledes medel för 

en folhhög'>koleverksamhet som omfattar 2 340 elevveckor, varvid varje 

elevvecka ger upphov till 0.5 bidrags veckor i silrskilt stöd. För va1:jc s{1dan 

bidragsvecka skall lärartätheten utgöra 2.1 undervisningstimmar. Vid min 

her;ikning har jag. i likhet med vad som giillcr under folkhögskoleanslaget. 

beräknat den genomsnittliga lärarlönekostnaden enligt iirslönen i L 13:6. 

För budgetilret 1987/88 bi:räknar jag s[tlcdes merkostnaderna för folkhög

skolekurserna till 740000 kr. 

Jag förordar att det s~irskilda bidraget för undervisning i studiecirklar 

höjs rr:1n 5o kr. 15 iirc till 57 kr. 85 öre per studietimme. Fl_ir administrativa 

och pedagogiska merkostnader för utbiklningsanordnarna sävitt giiller stu

diecirkelvi:rksamhet beräknar jag 80000 kr. 

Bidraget till inackorderingskostnader bör höjas från högst 171 kr. per 

dygn till 17h kr. per dygn. Resekl)Stnadsersiittningcn till folkhögskole

kurser bör hö_ias fr~in 199 kr. 50 öre till 209 kr. 50 öre per kurstillntlle. 

Erstittning för förlorad arbetsförtjilnst vid folkhögskolekurs bör hö_ias 

l'r;'tn J 90 kr. till I 96 kr. per dygn samt vid deltagande i studiecirkel fri'tn 33 

kr. till 34 kr. per timme. 

Totalt beriiknar jag under detta anslag ett mcdelsbehov av 2 977000 kr. 

Hemstiillan 

Jag hemst~lller att regt:ringen föreslf1r riksdagen att 

l. g_odbnna vad jag har förordat om nya grunder för bidrag till 

merkostnader fi_-ir kontakttolkutbildning vid folkhögskolor. 

2. till Bidrag till ko11ta/.:t10//.:111hi/J11i11g för budgctiirct 1987/88 an

visa ett för~bgsanslag av 2977000 kr. 
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Vissa anslagsfrågor 

För reservationsanslagen till grundläggande högskoleutbildning har uni

versitets- och högskoleämbetet IUHÄ) begärt en prisomräkning med 3.5 

procent utom för praktikhandledararvodcn. där ämbetet begärt 4,58 pro

cent och för litteratur där ämbetet begärt I0.4 procent. Jag har beräknat 

prisomräkningen i enlighet med LJHÄ:s förslag utom för bokinköp där jag 

har beräknat en prisomräkning om 9.5 procent. I löneomräkning har jag 

beräknat 97 734 000 kr. för följande avtal m. m.: 

Avtal 1984-06-07 om fördelning av medel för speciella selektiva åtgärder 

inom ATF-området. 

Avtal 1985-01-03 om tilldelning av medel till dramatiska institutet. 

Avtal 1985-04-24 om tilldelning av medel till högskolorna i Lule;°t, Sköv

de. Halmstad och Östersund. 

Avtal 1985-05-03 om överföring från löneplan L till löneplan F av tjäns

ter vid statlig högskoleenhet. överföring från löneplan L till löneplan SK av 

lärare vid medicinsk fakultet samt höjning av uppdragstillägg till prefekt. 

dekanus och studierektor. 

Avtal 1985-05-03 om {indring av avtalet 1983-04-20 om anställnings- och 

arbetsvillkor för doktorander m. 11. 

Chefslöneavtal 1985-05-03. 

Avtal 1985-10-25 om myndighctsomräden och högsta kostnad enligt 

L-ATF för budgetåret 1985/86. 

Avtal 1985-11-25 om lönegradsplacering och högsta kostnad för åtgärd 

enligt L-ATF för perioden 1985-07-01-1986-06-30 för vissa tjänster m. m. 

Avtal 1985-11-08 om arvode till konstmodeller. 

Avtal 1985-11-16 om arvode för timlärare och ackompanjatörer vid dans
högskolan. 

Avtal 1985-11-07 om löner och vissa andra avlöningsförmåner fr. o. m. 

den I december 1985 och avtal 1985-11-11 om löner m. m. för vissa statliga 

läkare m. fl. fr. o. m. den I december 1985. 

Arvode till vissa föreläsare m.11. och vissa övriga arvoden. 

Avtal 1985-12-02 om löner fr. o. m. 1986-01-01 och avtal 1985-11-10 om 

löner m. m. för vissa statliga läkare m. 11. fr. o. m. 1986-01-01. löneplans

anknutna arvoden samt avlöningsförstiirkningar m. m. 

Professorslöneavtalet 1985-12-20 samt selektiva ätgärder för professorer 

per den I januari 1986. 

Förhandlingar 1986-03-11 l)m löner 1985-1986 för arbetstagare vid Eri

castiftelsen. 
Regeringsheslut 1986-03-13 om ändrade löneförmåner för kanslichefen 

vid regionstyrelsen för Umeå högskoleregion. 

Efter förslag från regeringen har riksdagen bemyndigat regeringen. eller 

den myndighet regeringen i ~in tur bemyndigar. att medge överföringar 

mellan anslag pfl statsbudgeten och mellan anslagsposter som har under

ställts riksdagen. Detta har bl. a. varit nödviindigt för att erforderliga 

resurser för handikappåtgärder skall kunna disponera~ pii det siitt riksda

gen beslutade om i enlighet med förslag prop. 1980/81: 100 bil. 12 (UbU 20. 
rskr. 246). För att samma ordning skall kunna giilla även i fortsättningen 
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lW' -" bcm~ av denna art. Regeringen bör därför föreslii 

. 1i'Sdagen att lämna ett motsvarande bemyndigande för budgeti\rct 

1987/88. 
De fiirslag som myndigheterna har fört fram i sina anslagsframsUillningar 

och som inte behandlas i det följande har jag med h~insyn till det statslinan

sidla läget elkr av andra sbl inte tagit upp. 

S11m111anjim11i11g a1• hudge~/('irslug }i"ir h<'igskolcwhi/J11i11g 

Medlen för grundliiggande högskoleutbildning kommer vid bifall till mina 

förslag att fördelas på följande sätt. 

Medel för grundläggande hiigs/.:ole11thild11i11g /Judgctårt'f 19::37!88 

Andami1l 

Ltbildning fiir teknisk<i yrken 
Utbildning för administrativa. ckonomi>ka och sociala yrken 
U thildning för vårdyrken 
Utbildning för undervisningsyrken 
Uthildning för kultur- nch informatiom,yrken 
Lokala nch individuella linjer och enstaka kurser 
Gemc:ns:.imt 

Summa 

Milj. 

81~ 

364 
633 
831 
222 
421 

2h 

3312 

Afrddfiir grunJ/iiggande hiigskolc11thild11i11g hudgctårer 1987188 

kr. 

Högskoleenhet m. rn. Milj. kr. 

Rei<innstvrelsen i Stockholm 
Umversiictet i Stockholm 
Tc:kniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Hiigsknlan för liirarutbildning i Stockholm 
Konstnärliga högskolor i Stockholm 
Rc:gionstyrelsen i Uppsala 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västeras 
Högskolan i Falun!Borliingc 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Regionstyrelsen i Linköping 
lJ niver~iteret i Linköping 
Hög,kolan i Jönköping 
Rci::ionstvrclscn i Lund/Malmö 
Unlvc:rsiictct i Lund 
Högskl>lan i Halmstad 
Hö~skolan i Kalmar 
Jfogskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Regilinstyrelsen i Göteborg 
Universitetet i Göteborg 
Ch;1lmers tekniska högskola 
Hiigo;kulan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
H\11.:skolan i Skövde 
Re~ionstyrelsen i Umeå 
L'nivcrsitetet i Umd 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 
Kommunal högskoleutbildning m. m. 
Ej fördelat 

Summa 

109 
105 
203 
177 
133 
105 
97 

207 
17 
21 
23 
56 
24 

192 ,, 
81 

W9 
7 

31 
20 
41 
'!I 

331 
151 

44 
4 

53 
158 
89 
35 
15 

184 
65 

3312 
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Budgetförslaget i dt:t följande innebär att totalt omkring 4.7 miljarder kr. 

ställs till förfogande för grundliiggande högskoleutbildning m. m. inom 

utbildningsdepartcmentets verksamhetSL)mriide. Fördelningen av detta be

lopp framgår av följande tabell. 

Medel.fiir gmndliiggandc liiigskole11tbild11ing inom 

111hildningsdep11rtL'mcntels rcrbamhct.wmräde 

.Ä.ndarnäl 

Högskolan 
- grundläggande högskolc.:uthildning 
- lokalkostnader 
- centrala och regionala myndigheter 

Summa 

Hemställan 

Milj. kr. 

3 312 
1359 

103 

4774 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag all regeringen föreslår 

riksdagen 
att bemyndiga regeringen att besluta om överföringar mellan an

slag för högskolan i enlighet med vad jag har förordat. 

Vissa särskilda frågor inom grundläggande 
högskoleutbildning 

Högskolans framtida dimensionering 

Enligt högskolelagen 7 ~ skall utbildningen inom högskolan planeras med 

hiinsyn till samh~Ulets behov av utbildade och individernas behov och 

önskemål. 
Att utbildningen skall planeras med hänsyn till samhälle!'> behov innebär 

att fri1gor om högskolam dimensionering rni1ste avgöras i ett vidare per

spektiv iin det som arbetsmarknadens manifesta efterfrågan och mer eller 

mindre bra arbetsmarknadsprognoser ger. Behovet bestäms naturligtvis 

till stor del av vad den framtida arbetsmarknaden kan förväntas efterfråga. 

Den högskoleutbildning vi skapar bestämmer fi andra sidan i betydande 

utstriickning hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut och 

diirmed hur efterfrågan p;1 arbetskraft kommer att gestalta sig. Utbildning 

~ir en av de viktigaste faktorerna när det gäller att p[1vcrka det framtida 

samhiillets ekonomi. kultur och värderingar. 

Att utbildningen skall planeras med hänsyn till individernas behov och 

önskemål inneb~ir att såväl högskolans totala dimensionering som dess 

fördelning på utbildningar iiven måste bedöma~ utifdin presumtiva stude

randes nuvarande och förviintade cfterfrftgan på högskoleutbildning. 

Eftersom produktionen i vart land i stor utstr~ickning övergår från att 

vara råvarubaserad till att vara kunskapsbaserad bör högskolans l~mgsik

tiga uthildningskapacitet ligga pt1 en hög nivil på alla områden där inte 
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entydiga arbdsmarknadsprognost:r eller minskad studerandeefterfr[igan 

motiverar nedskärningar. 

Uthildningt:n inom högskolan rnitstt: Ol:ks[1 vara av siidan kvalitet att 

examinationen kan hållas pä en hög nivå och att de studerande erbjuds 

undervisning i tillriicklig omfattning. För vissa utbildningar är detta inte 

fallet. Jag har diirför sett mig föranlåten att senare föreslå en minskning av 

antalet nyhö1jarplatser inom AES-sektorn för att möjliggöra en kvalitets

hiijning och diirmed bättre examination. 

Antalet sökande till högskolan är for närvarande högt i förhftllande till 

antalet platser. 

Detta förhållande leder till all urvalsfrfigorna omfallas av hetydandt: 

intresse medan rekrytcringsfrågorna kommit mer i bakgrunden. Jag räknar 

emellertid med alt antalet sökande till högskolan kan komma att minska i 

takt med att de ungdomskullar som framöver nilr högskoleåldern är mindre 

iin tidigare kullar. Detta kan leda till ökade svårigheter all fylla alla nybör

jarplatser. Mindre konkurrens till olika utbildningar kan leda till att urvals

fr<lgor blir mindre intressanta medan behörighetsfrågor kommer i förgrun

den. Det kommer dock iiven i framtiden att finnas milnga starkt översökta 

utbildningar. 

Vårt intresse har under de senaste åren varit inriktat på möjligheterna att 

b1.:reda plats för ungdomar i högskolan. Vi bör nu åter ta upp frågan om 

högskolans roll inom vuxenutbildning och inom fortbildning och vidareut

bildning och skapa förutsättningar för att tillgodose samhällets behov av 

kompetens pft andra sätt än genom att utbilda framför allt ungdomar. 

Jag återkommer senare till dessa frågor i den proposition om tillträde till 

högskolan som för närvarande bereds inom utbildningsdepartementet. Jag 

förutsiitter också att högskolemyndigheterna ägnar ett fördjupat intresse åt 

frågorna om högskolans dimensionering och framtida rekrytering. 

Studieorganisationen i hiigskolan 

Högskolan~ linjesystem utsätts ofta för kritik. Kritiken riktar sig dii när

mast mot linjesystemet som sådant och tar inte hänsyn till de olika förhål

landen som råder inom skilda delar av högskolan och av arbetslivet. Ingen 

menar ju på allvar att t. ex. ltikarlinjen skulle kunna ersättas av de stude

rande fritt kombinerade ämneskurser. Det är sannolikt ocks{1 f<'1 som på 

allvar skulle vilja hävda att t. ex. eivilingenjörsutbildningen eller juristut

bildningen blir bättre och mera effektiva om de~sa ersiills med fria kombi

nationer av ämnen i valfri ordningsföljd och giirna hiimtade fr[1n olika 

fakultetsområden. 

Vid högskokreformen fir 1977 striivade man efter all etablera allmänna 

uthildningslinjer även inom de delar av högskolan där fria fönnesstudier 

varit det vanliga. Dessa striivanden har rönt varierande framgång. De fall 

som varit framg{mgsrika karaktäriseras ofta av att de iimnen som ingått i 

linjen varit möjliga att delvis integrera. Därigenom har det varit möjligt att 

inom linjens ram ta till vara integrations vinsten i form av utökat och bättre 

samlat innehåll jiimförl med fritt kombinerade iimnesstudier. Ett bra exem

pel pil 1.:n sådan linje är biologlinjen. 
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Vissa andra nya utbildningslinjer är starka och välfungerande genom att 
de motsvarar yrken på arbetsmarknaden som iir eller blivit etablerade och 
som på olika sätt bidrar till att ''deras·· linjer får klara uthildningsmål. 
Exempel på en s[idan linje iir hibliotekariclinjen. 

Andra linjer inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området 

har problem till följd av oklara utbildningsmål. De ingående ämnenas 

traditioner och metodik kan vara så olika att några integrationsvinster inte 
uppnås. Jag vill understryka vikten av att sädana prohlem uppmärksam

mas i utbildningsplaneringen och att de allmänna linjerna i så stor utsträck
ning som möjligt inriktas mot breda yrkesomraden och samtidigt ger möj

lighet till ämnesfördjupning. 

Många av de yrken som kräver en samhiillsvetenskaplig eller humanis
tisk högskoleutbildning iir små och det är förenat med stora svärigheter att 
entydigt definiera vilket uthildningsinnehåll som skulle vara biist för den 
framtida yrkesutövningen. För sådana områden har inte heller några all

miinna uthildningslinjer etablerats. 
Mitt förslag i förra årets budgetproposition om att förhältra möjligheter

na for de studerande att fritt kunna kombinera studier i olika ämnen var 
föranlett av dessa förhållanden. Även möjligheterna att bedriva fördjup

ningsstudier avsågs bli förbättrade. Jag har erfarit att detta inte helt har 
kunnat genomföras vid alla berörda universitet och högskolor. Jag räknar 

emellertid med att förberedelsetiden nu varit tillräcklig för att det skall 
vara möjligt att erbjuda intresserade studenter möjligheten att redan från 

början antas till sammanhängande individuella studieprogram. Högskole
myndigheter på alla nivåer måste också i sin information till blivande 

studenter se till att dessa studiealternativ blir kända. Detta gäller naturligt

vis också skolans SYO-verksamhet. 

Hinder för fortsatt utbildning inom högskolan 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp en frt1ga som direkt berör ett mycket 
litet antal högskolestuderande. Anledningen till att jag ändå måste hehand
la den utförligt och gf1 in i detalj i vissa avseenden är att frågan måste 

tillmätas principiell betydelse. bl. a. kommer rättssäkerhetsaspekter in i 
bilden. Det giiller om en möjlighet bör införas att under vissa mycket 
speciella förutsättningar utestänga högskolestuderande under en längre tid 

från fortsatt utbildning. 

Bakgrund 

Regeringen uppdrog den '27 maj 1981 åt universitets- och högskoleiimbetet 

1UHÄJ att i samråd med sakkunniga inom högskolan föreslå regler för att 

skilja olämpliga studerande frfm högskoleutbildning. Vidare överlämnade 

regeringen genom beslut den 11 februari 198'2 till U HÄ en skrivelse från 

social~tyrelsen och Landstingsförbundet. varvid föreskrevs att skrivelsen. 

i vad den avsåg fråga om skiljande av studerande från statlig och kommu

nal vård utbildning. skulle beaktas vid fullgörande av uppdraget. Därutöver 
skulle UHÄ i sin beredning av frilgan beakta ett beslut av riksdagens 
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justiticomhudsman OOl den 9 september 1980. vilket fogats till regeringens Prop 1986/87: 100 
uppdragsbeslut den 27 maj 1981. JO uttalade i sitt heslut att avsaknaden av Bil. I 0 
regler för att avstänga olämpliga elever från utbildnin.g var en brist. Han 

anförde vidare ;itt likaväl som det ur samhiillclig synpunkt framstod som 

oacceptabelt att utbilda personer i ett yrke för vilket de var olämpliga. 

framstod det i iin högre grad som otillfredsställande att en fr:iga av så 

allvarlig natur för den enskildes framtid inte kunde hli föremål för prövning 

i särskild ordning. 

Inom Ul-LÄ tillsattes en arhetsgrupp för att utreda frågan om avskiljande 

av ~tuderande fdn högskoleutbildning. Dess preliminiira förslag Avskiljan

de av studerande från högskoleutbildning, som avgavs den 25 mars 1983 
har remissbehandlats. Arbetsgruppen avgav den 26 juni 1984 sitt slutliga 

fors lag Vissa hinder för fortsatt utbildning inom högskolan ( U HÄ-rapport 

1984: 16). U HÄ har i skrivelse till regeringen den 21 december 1984 redovi

sat uppdraget. 

Gällande bestämmelser 

Niigon laglig möjlighet att skilja högskolestuderande från utbildningen 

finns inte för närvarande. 

Oiiremot finns sedan länge möjligheter att st1som disciplinär pftföljd 

avstänga högskolestuderande viss tid från undervisningen. 

Enligt disciplinstadgan ( 1958: 327) för de studerande vid rikets universi

tet och vissa andra läroanstalter kunde disciplinära påföljder beslutas bl. a. 

i fraga om den som störde eller hindrade undervisning eller annan verk

samhet, tillgrep egendom vid läroanstalten eller fuskade. Den strängaste 

påföljden var relegation. vilket innebar att den studerande skildes från 

laroanstaften och under en tid ;iv lägst sex månader och högst två år och 

inte utan särskilt tillstiind fick inskrivas vid denna eller annan läroanstalt. 

1958 års disciplinstadga ersattes av förordningen ( 1977: 826) om tillfällig 

avstängning av studerande vid högskoleenhet enligt vilken studerande som 

fuskat eller som sti.irt eller hindrat undervisning kunde avstiingas frtm 

högskoleenheten under högst tre månader. 

1977 års förordning ersattes i sin tur av den nu giillande förordningen 

( 1982: 976) om disciplinära f1tgärder mot studerande i statlig och kommunal 

högskoleutbildning. Enligt denna får studerande under vissa förutsättning

ar meddelas varning eller avstängas fritn undervisning. Åtgiirder får vidtas 

mot studerande som fuskar eller som stör eller hindrar undervisning, prov 

eller annan verksamhet vid läroanstalten. Ett beslut om avstängning inne

bär att dcn studerande inte får delta i undervisning, prov eller annan 

verksamhet inom ramen för utbildningen vid liiroan~talten. Beslutet kan 

avse en eller !lera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. 

Enligt särskilda bestämmelser i vissa andra författningar. som före 

ikraftträdandet av högskoleförordningen den I juli 1977 giillde för utbild

ningar inom UKA:s forvaltningsområde, kunde en studerande avstängas 

antingen från fortsatt undervisning på en utbildningslinje eller från yttcrli

gare prov vid en fakultet. Skiil för en sådan avstängning var. i förstnämnda 

fallet. att den studerande efter viss tids studier inte hade godkiints i 199 



samtliga prov för en viss studiekurs t:ller. i sistnämnda fallet, att den Prop 1986/87: I 00 

studerande hade underkänts fyra gånger i prov för samma iimne eller del av Bil. I 0 

ämnet. Fråga om sådan avstiingning prövades av vederbörade utbildnings-

nämnd. 

Vidare fanns för vissa av de läroanstalter som numera ingår i högskolan 

möjlighet att skilja studerande som saknade förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen eller var olämplig för liiraryrket från vidare utbildning. För 

vissa specialhögskolor. t. ex. musikhögskolorna och scenskolorna. gällde 

att studerande, som visat uppenbar oförmåga att tillgodogöra sig utbild

ningen, kunde skiljas från utbildningen vid första läs{irets slut genom 

beslut av styrelsen för utbildningen. För sjuksköterskeskolorna fanns be

stämmelser om skiljande motsvarande dem vid lärarhögskolorna. Dessa 

bestämmelser upphävdes i samband med högskolereformen 1977. 

För hälso- och sjukvårdspcrsonal finns bestiimmelser i lagen I 1980: 11) 

om tillsyn över hiilso- och sjukviirdspersonalcn m. fl. Mt:d stöd av denna 

kan iiven elever under vårdutbildning åläggas disciplinpåföljderna erinran 

och varning om de under praktiktjänstgöring uppsåtligen eller av oaktsam

het asidosatt sina åligganden och felet inte är ringa. N<lgon möjlighet att 

skilja dem Mm tjiinstgöringen föreligger emellertid inte enligt denna lag. 

Detsamma gäller även ej legitimerade läkare och tandläkare under den s. k. 

A T-tjänstgöringen. 

Förslag från UHÄ:s arbetsgrupp och UHÄ 

Vissa fiirslag 

Dt: av UHÄ:s arbetsgrupp avgivna förslagen innefattade bl. a. regler om 

avvisande från högskoleutbildning av elever som utan giltig orsak underlå

tit att ta utbildningsplats i anspråk eller antagits på falska eller vilseledande 

grunder. UHÄ har utfiirdat fört:skrifter om antagningsfriigor med anled

ning hiirav och överviiger för nii~varande vissa författningsiindringar. Det 

finns därför inte anledning att hiir närmare behandla dessa tva förslag. 

Jag tar inte heller i detta sammanhang upp förslag från UHÄ att utfärda 

vissa föreskrifter om begränsning av riitten till handledning för studerande 

i fors!;.arutbildning. 

Begränsning a1· antalet pro1·tillfiillrn 

UHA:s arbetsgrupp föreslog bl. a. att för den grundläggande högskoleut

bildningen skulle finnas regler som innebar att antalet provtillfallen skulle 

kunna begriinsas till fyra för teoretiskt inriktade kursmoment och tv[i i 

fråga om kurser med praktisk inriktning. Om en studerande salunda hade 

underkänts vid fyra resp. två provtillfällen skulle möjligheter att undergä 

ytterligare prov kunna stänga~. 

Bland remissinstanserna fanns en klar majoritet for gruppens förslag i 

denna del. Remissopinionen var siirskilt positiv till att begränsa möjlighe

terna att göra om längre praktikperioder inom lärar- och vt1rdyrkesutbild

ningar. Stisom tidigare redovisats fanns vissa sitdana möjligheter före 

ikraftträdandet den I juli 1977 av högskoleförordningen. 200 



UHA betonade i sin rapport den belastning dct innebar rå högskolans 

rcsur~er att studerande i princir hade riitt till ett obegriinsat antal provtill

fallen samt de praktiska problem detta innehar hl. a. då kursplanerna 

iindrades. i\fot en begriinsning av antalet prov lalade i1 anJra sidan enligt 

UHA att den förölagna orJningen skulle innebära administr<1tiva rroblem. 

formcrna för examination m[1st•~ d{1 vara väl genomt:inkta och dc aktuella 

proven måste vara nl1ga angivna i kursplaner. Slutligen framhöll ämbetet 

alt del för manga studeranJe skulle kännas besviiramle meJ den psykiska 

press som spärrcglerna innebär, vilket kunde antas motverka genomföran

de! av framgångsrika studier i många fall. UHA fann emellertid att övervä

gamle skiil talade för att förslaget skulle genomföras och gndwg arbeh

gruppen.; förslag vad giilldc antalet provlillfallen. 

;\ 1·.1ki(ic111dc pci grund m· miss hm/.. och psykisk stc'imi11g 111. m. 

Arbctsgruppcn föresll1g i sitt prelim'n~ira förslag att studerande skulle 

kunna avskiljas fri111 högskoleutbildning pii grund av rsyki~b störningar 

eller missbruk som har följder för tredje man. Med högskoleutbildning 

avsi1g arbetsgruppen si1väl grundhiggandc högskoleutbildning som forskar

utbildning. Detta förslag hadc enligt arbetsgruppen främst betydelse för 

vilrdyrkcs- och lärarutbildningarna. där en studerandes beteende kunde 

utgöra cn risk för andras fysiska dler psykiska hälsa. Aven när psykiska 

störningar eller missbruk medförde omdömeslöshet och värderingar. som 

markant bröt mot riktlinjer och mål for yrkesverksamhet. borde enligt 

arbetsgruppen avskiljande övervägas. Råd att avbryta studierna borde 

enligt arbetsgruppen föregå ett formellt avskiljande. Gruppen anförde iiven 

att psyki;llrisk sakkunskap borde anlitas i ärenden om avskiljande och att 

omprövning av beslut om avskiljanJe borde medges. 

I övrigt förordade arbetsgruppen i sitt preliminiira förslag bl. a. att beslut 

om avskiljande skulle giilla tills vidarc med möjlighet till omprövning efter 

tvf1 är. Vid bestämmande av tidens längd beaktades att tiden borde vara så 
l;\ng att den periodicitet som kan finnas vid psykisk sjukdom skulle rn tid 

att komma till uttryck. Vidare borde ett avskiljanJcheslut enligt gruppens 

åsikt gäll;1 omedelbart och avse hela den utbildningssektor resp. den fakul

tet som utbildningen tillhörde. 

De remissvar som lämnades p;'i detta prelimintira förslag var mycket 

skiftande. Vissa instanser ställde sig helt avvisande till att studerande 

skulle kunna skiljas fd111 utbildning på grund av psykiska störningar eller 

misshruk. Avskiljande p<l grund <1v att studerande bedömdes som farliga 

accepterades i allmiinhet av remissinstanscrna. Behovct av riittssiikerheb

garantier betonades diirvid ofta. D~irutöver framhiills fdln n(igra rcmissin

stanser behovet av att även kunna avskilja elever som p{1 grund av psykisk 

ohälsa eller missbruk försiört eller försökt förstöra inventarier eller annan 

cgcndnm. 
I sitt slutliga för~lag uttalade arbetsgruppen att den hcdömde det behöv

ligt med föreskrifter om avskiljandc avseende de ~iillsynta fall. dfr den 

'>tudcrande inte inser. att hans deltagande i undcrvisningen utgiir cn pfitag

lig fara för clevcr. patienter. mcdstuderande cllcr personal inom högskolan 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

201 



eller för värdefull egendom för vilken högskolan har ansvaret. Eftersom etl 
skiljande från uthildningen i si"1dana fall horde förut sätta en psykisk stör
ning. borde del ske på så sätt. att läroanstalten tog initiativ till att frägan 
om studieuppehåll prövades för den tid under vilket sjukdomstillstandct 
varade och faran ansägs bestå. 

Arhetsgruppen hedömde. att antalet siidana studerande var ringa och att 
frftgan om studieuppehåll huvudsakligen aktualiserades inom linjeutbild

ningen. främst inom vårdyrkes- och läraruthildningarna. St1viil det ringa 
antalet fall - uppskattningsvis ett tiotal om året - som prövningens 
ömtilliga natur gjorde det önskviin. att ärendena handlades av en utanför 

högskolan stående sakkunnig myndighet. Gruppen föreslog att en särskild 

central nämnd skulle inriittas för detta iindamtil och att dess heslul skulle få 

överklagas till kammarriitt. 

Vad gällde handliiggningen av si1dana ärenden föreslog arbetsgruppen i 
sitt slutliga förslag att rektorsiimbetet vid den berörda högskoleenheten 

eller rektor vid kommunala liiroanstalten ifråga skulle svara för utredning 

och fatta heslut om överlämnande av ärende till den centrala nämnden. 
Fattade rcktorsämbete eller rektor ett sådant beslut skulle samtidigt få 
beslutas att den studerande inte vidare fick följa utbildningen. När nämn

den sedan handlade ärendet skulle den kunna komplettera utredningen och 
även kunna föreskriva att den studerande underkastade sig Hikarunder

sökning. Om nämnden fann att den studerandes tillstånd innebar fara för 

elever, patienter. medstuderande eller personal vid läroanstalter eller för 

värdefull egendom skulle nämnden kunna föreskriva den studerande stu
dieuppehåll. Detta skulle innebära att den studerande hade giltigt studie
uppeh{1ll. Om den studerande sedermera önskade återuppta utbildningen 

skulle denne förete läkarintyg. Arbetsgruppen lämnade inga förslag till 

författningsreglcring i denna del. 
UHÄ framförde i sin redovisning av regeringens uppdrag ingen erinran 

mot arbetsgruppens slutliga förslag. Den anslöt sig till dess förslag om 
föreskrivet studieuppehåll varigenom möjlighet gavs att t1terkomma i ut

bildningen. 
Vad beträffar den centrala nämnden betonade UHÄ vidare vikten av att 

denna på grund av ärendenas ömtåliga natur stod utanför högskolan och 
föreslog att i denna skulle ingå juridiskt och psykiatriskt sakkunniga leda

möter samt representanter för de studerande och den berörda läroanstal

ten. 

Föredragandens överväganden 

Begränsning av antalet pror 

Jag vill först behandla det förslag UHÄ lagt fram om begränsning av 

antalet prov inom den grundläggande högskoleutbildningen. Jag delar 

VHÄ:s uppfattning att rätten att genomgå ett obegränsat antal prov medför 

en ökad resursbelastning för högskolorna. Jag menar dock att ekonomiska 

skäl inte helt får vara styrande i en för de studerande och deras prestatio

ner så vital fråga. De nackdelar. såväl administrativa för högskolan som 

psykologiska för den enskilde studerande. som en begränsning av antalet 
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prov skulle innebära anser jag vara s[t stora att jäg inte iir beredd att ta upp 

UHA:s förslag i denna del. Här bör dessutom observeras all studiemedels

systemet i sig innehåller en begränsning för den studerande som inte 

genomför studierna i föreskriven takt. 

Jag vill här understryka vikten av att de studerande som har svarigheter i 

sina studier får stöd på skilda siitt i sin studiesituation. Omfattningen och 

inriktningen av studierådgivning och studieviigledning och andra stöd

former måste givetvis variera bäde för högskoleenhet och utbildningspro

gram och med h~insyn till varje studerandes speciella behov och studiesi

tuation. Om lärare och handledare vid upprepade provtillfallen konstaterar 

alt en studerande inte klarar proven är det naturligt att den studerande 

avråds från att fortsätta utbildningen. Endast i undantagsfall torde det 

förekomma att en studerande trots sådan avrådan deltar i samma prov ett 

upprepat antal gånger. Jag vill här också framhålla att högskolan. lärare 

och handledare i samband med betygsättningen noga måste överväga sitt 

ansvar för examination och kunskapskontroll i utbildningen. 

A 1·ski(iande m· studerande som utRiir en fara i 11thild11ini:e11 

Behovet av regler 

Regeringens uppdrag till UHÄ skall ses mot bakgrund av att det främst vad 

gäller vårdyrkesutbildningen har framförts starka och väl underbyggda 

krav på en möjlighet att kunna skilja vissa studerande från utbildningen. 

Det gäller framför allt studerande som bedöms utgöra en fara för liv och 

hälsa för personer de kommer i kontakt med under utbildningen. Remiss

opinionen på UHÄ:s arbetsgrupps förslag ger starkt stöd för dessa krav. 

Behovet aktualiseras främst i samband med den praktik pf1 sjukhus och 

andra vårdinrättningar som regelmässigt ingår i vårdyrkesutbildningar och 

gäller hänsynen till patienterna. Även vad gäller lärarutbildning har fram

förts beriittigade krav att kunna avskilja vissa studerande mot bakgru.nd av 

den praktiktjänstgöring i skolor och förskolor. som ingär i dessa utbild

ningar. Där ställs det krav på rimligt skydd för förskolebarn och skolele

ver. Även högskolestuderande och liirare har befogade krav på skydd mot 

studerande som visat klara våldstendenser och kan anses utgöra ett hot 

mot deras personliga säkerhet. 

Det ligger i sakens natur att man i första hand försöker komma tillrätta 

med problemen genom studierådgivning. varigenom man försöker förmå 

de aktuella personerna att frivilligt lämna eller i vart fall göra uppehåll i sin 

utbildning. Erfarenheter visar emellertid att det finns ett behov av att 

tvängsvis kunna skilja vissa studerande som inte frivilligt vill lämna hög

skoleutbildningen. Detta gäller ett mycket begränsat antal studerande som 

inte iir mottagliga för råd och inte kan bedöma sin egen situation på ett 

realistiskt sätt. Enligt UHÄ:s arbetsgrupps bedömning kan det vara fr[1ga 

om cirka 10 studerande per år. Vidare kan ifrågasättas om inte personer 

med allvarliga missbruksproblcm som på goda grunder bedöms vara farliga 

skall kunna avskiljas. Detsamma gäller personer som gjort sig skyldiga till 

allvarliga våldsbrott och där risken för återfall i våldsbrottslighct bedöms 

vara mycket stor. 
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Jag kan för egen del inte finna annat än att det milste finnas en möjlighet 
att skilja sådana personer från högskoleutbildning som p~1 goda grunder 
bedöms utgöra en fara för annan persons liv och hälsa under utbildningen. 
De möjligheter till avshingning som di->ciplinforordningen erbjuder kan in\e 
anses tillräckliga. Avsaknaden av regler om avskiljande kan leda till att 

liiroanstaltef ser sig nödsakade antingen att tillämpa disciplinförordningen 
pä fall som den egentligen inte är tillämplig pt1 eller att utan författnings
stöd avstänga studerande från fortsatt utbildning. Jag vill i detta samman

hang hänvisa till beslutet den 9 september 1980 av riksdagens JUstitieom
budsman (10) avseende en studerande som vägrats praktikplats inom 
ramen för sin sjuksköterskeutbildning under hänvisning till bristande lämp
lighet för sill kommande yrke. JO framhöll där att avsaknaden av regler för 

att avstänga ifrågasatt olämpliga elever från utbildning var en brist och 

uttalade att likaväl som det ur samhällelig synpunkt framstod som oaccep
tabelt att utbilda personer i ett yrke för vilket de var olämpliga fram~tod 
det i än högre grad som otillfredsställande att en fr{1ga av så allvarlig natur 

för den ens\\.ildes framtid inte kunde bli föremål för prövning i särskild 

ordning. 
Jag vill i likhet med JO framhälla viktt:n av att regler om en sådan 

prövning i särskild ordning även utgör ett skydd för den studerande som 
kan komma ifrftga för en åtgärd av detta slag. Största vikt måste fästas vid 

den enskilde studerandens rättssäkerhet. Jag återkommer senare till den 

frågan. 
En sådan särskild ordning som JO efterlyser för skiljande av studerande 

från högskoleutbildning bör sålunda införas. Jag skall i det följande närma
re n.:dogöra för mina överviiganden rörande avskiljande av studerande 

samt n:dovi~a förslag till regeringen. 

Förutsd.ttningar för avskiljande 

Jag går först in på frägan om avskiljande skall kunna avse alla eller endast 

vissa utbildningar inom högskolan. 
Som jag tidigare anfört synes problemen vara störst inom vårduthild

ningarna med hänsyn till patienternas utsatta st:illning. En likartad bedöm
ning är för mig naturlig vad gäller lärarutbildningarna, då de studerande 
kommer i kontakt med barn i olika åldrar. Även om det framför allt är 

högskolans vårdyrkes- och lärarutbildningar ~om lir aktuella i detta sam

manhang finns det exempel på fall då lärare och medstuderandc inom olika 

högskoleutbildningar utsätts för allvarliga risker från studerande. Med 

hiinsyn härtill och på grund av de gränsdragningsproblcm som annars 

skulle uppstå talar enligt min mening starka skiil för att möjligheter att 

avskilja stuJcrande bör avse alla utbildningar inom högskolan. Samma 

bedömning gjorde också U HÄ och dess arbetsgrupp och hade därvid ett 

starkt stöd i remissopinionen. Min slutsats blir därför att studerande vid 

alla slag av högskoleutbildningar bör kunna avskiljas från utbildningen om 

de bedöms vara farliga för annan persons liv och hiilsa under utbildningen. 
UHÄ och dess arbetsgrupp har föreslagit att avskiljande även skall 

kunna ske d{i risk föreligger att studerande skadar eller förstör värdefull 
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egenck1m för vilken högskolan biir ansvaret·: Vissa remissinstanser har 

ocksii framhållit behovet av en sf1dan möjlighet. Behovet därav gäller 

friimst utbildningar dilr studerande kommer i kontakt med viirdefull appa

ratur under utbildningen. Visserligen iir det här friiga om skydd mot ekono

misk skada vilket i cH:h för sig m{1ste ans;:s mindre angeläget än att skydda 

personers liv och hiilsa. Det finns emellertid exempel p[1 att stud1:randc 

gjort sig skyldiga till allvarlig skadegörelse på ytterst viirdefull apparatur 

och där man friin högskolans sida mt1st vidta omfattande och dyrbara 

siikerhetsarrangemang när samma studerande fortsatt sin utbildning och 

man bedömt risken för ytterligare allvarlig skadegörelse såsom överhiing

ande. Mot den bakgrunden anser jag att avskiljande bör kunna ske även i 

si1dana ovanliga fall. Detta bör även gälla våld som riktar sig mot djur. 

Jag går nu in pi"t de närmare förutsättningarna för att avskilja en stude

rande från högskoleutbildning. 

I likhet med lJ HA. dess arbetsgrupp och en överväldigande remissopin

ion finner jag s[dunda att en studerande bör kunna skiljas från högskoleut

bildning om det föreligger risk för alt denne skall skada annan person eller 

viinlel'ull egendom under utbildningen. Uttrycket "p{itaglig risk" anger 

bäst den risk nivå som jag anser skall krävas för att avskiljande skall kunna 

ske. Jag erinrar om att detta uttryck även förekommer vid riskbedömning

ar p<l det straffrättsliga området. t. ex. vid villkorlig frigivning (se 26 kap. 

7 *brottsbalken). Riskbedömningen skall så langt det är möjligt ske utifriin 

objektiva grunder men det är uppenbart att det ofta kommer att hli fråga 

om mycket sv(1ra överväganden. Det iir därför av största vikt ur rättssäker

hetssynpunkt att det organ som skall svara för denna prövning uppfyller 

högt ställda krav. Jag iiterkommer till den frågan. 

I likhet med U HA och dess arbetsgrupp anser jag att det utöver farlig

hetskritcriet hör uppställas ytterligare ett kriterium, som skall vara upp

fyllt. för att en studerande skall kunna hli föremål för avskiljande från 

högskolan. Det iir angeliiget att det därigenom sft entydigt som möjligt görs 

en begriinsning av de grupper studerande som det överhuvud taget skall 
kunna kornm;1 ifr<'iga att avskilja. 

Det har föreslagits fr<ln UHÄ och dess arbetsgrupp all psykiskt störda 

personer och missbrukare skall kunna avskiljas och detta har fått starkt 

stöd i remissopinionen. Ni1gon definition av begreppet ··psykisk störning"' 

finns inte i förslagen. En definition är emellertid nödviindig eftersom 

begreppet inte förekommer i nu giillande lagstiftning och det inte heller 

ännu torde ha en tillriickligt väl definierad medicinsk betydelse. 

I I * lagen (I %6: 293 l om beredande av sluten psykiatrisk vttrd i vissa 

fall (LSP\'l förekommer begreppen psykisk sjukdom och psykisk abnL1rmi

tct. Dessa termer m~iste därmed anses vedertagna. Vidare finns fiirarheten 

,1..:h l'n bng tids praxis all tillgil för tolkning av innebörden. Jag anser 

d;irför att psykisk sjukdom och psykisk abnormitet vara hirnpliga begrepp 

att anviinda i detta sammanhang . 

.lag delar UHÄ:s iisikt att iiven en studerande med allvarliga missbruks

problem bör k11nna avskiljas. Visserligen bedöms vissa insufficienslill

stiind pa grund av alkohol- och narkotikamissbruk medicinskt snrn psykisk 

sjukdom eller psykisk abnormitet. men det kan finnas behov av att kunna 
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avskilja även vissa studerande med svåra missbruksproblem som inte 

tillhör dessa kategorier. Detta synsätt har också accepterats av en bred 
remissopiniun. 

Vad gäller bedömningen av om en studerande tillhör de nu nämnda 
kategorierna förutsätter jag att denna normalt kommer att grunda sig på 

läkarundersökning. Medicinsk expertis bör även ingå i det beslutande 
organet. Jag återkommer till detta. 

Utöver de nämnda tvf1 kategorierna finns det ytterligare en grupp för 
vilken frågan om avskiljande har aktualiserats i olika sammanhang, nämli

gen studerande som gjort sig skyldiga till allvarliga brott. 
I sitt preliminära förslag övervägde den av UHÄ tillsatta arbetsgruppen 

om de studerande som gjort sig skyldiga till brottsliga gärningar riktade 
mot högskolan skulle kunna avskiljas enbart på denna grund. Arbetsgrup

pens slutliga förslag och UHÄ:s rapport innehöll emellertid inte något 
sådant förslag. Inte heller jag anser att ett avskiljande skall kunna ske 
endast pii den grunden. 

Däremot menar jag att det bör finnas en möjlighet att avskilja studerande 
som gjort sig skyldiga till allvarlig våldsbrottslighet eller grova narkotika

brott eller omfattande skadegörelse under förutsättning att det bedöms 
föreligga en påtaglig risk att likartade gärningar kan begås i samband med 

utbildningen. Samma riskbedömning hör ske som beträffande de person
grupper jag tidigare behandlat. 

Jag är medveten om att en avskiljandemöjlighet som har sin utgångs
punkt i tidigan: brottslighet reser vissa principiella frågor. Det kan göras 

gällande att det är fråga om en dubhelbestraffning. Studerande som har 

dömts för ett brott och avtjänat sitt straff bör givetvis i princip därefter ha 
samma möjligheter till utbildning som andra, inte straffade personer. Jag 
vill därför understryka att ett avskiljande aldrig för grundas p:1 enbart det 
faktum att ett brott har begåtts utan att en kvalificerad riskbedömning 
alltid mf1ste göras. Det ställs därför höga krav på det organ som har att fatta 
beslut i dessa frågor. 

Det iir inte minst av rättssäkerhetsskäl viktigt att närmare ange vilken 
typ av brottslighet som skall kunna läggas till grund för avskiljande. Det 
bör endast gälla allvarlig brottslighet. Som riktpunkt för denna avgränsning 
anser jag kunna tjäna att det skall vara frt1ga om våldsbrott eller grova 

narkotikabrott, för vilka utdömts eller som normalt förskyller ett fängelse

straff om minst ett år. Aven allvarliga fall av grov skadegörelse samt 

allmiinfarliga brott enligt 13 kap. brottsbalken. för vilka är stadgat minst ett 

års fängelse, bör komma ifråga. Försök till sådana brott bör i förevarande 

sammanhang kunna bedömas som lika allvarliga som fullbordade brott. 

Härutöver bör även studerande som gjort sig skyldiga till omfattande 

brottslighet av angivet slag, där ingen enskild gärning förskyller minst ett 

års fängelse. kunna bli föremål för avskiljande om gärningarna samman

tagna föranleder fängelsestraff om minst ett år. Ett exempel härpå skulle 
kunna vara att någon döms till ett lftngvarigt fängelsestraff för flera allvar

liga fall av misshandel, varav doi:.:k ingen bedöms som grov misshandel. för 
vilket är stadgat minst ett års fängelse. 

Vid bedömningen av om det föreligger en påtaglig risk för att en stude-
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rande ,,,_ .. · -c11l bcgt1 brott, liknande siidan<i'hjri tidigare gjort sig skyldig 

~ måste givetvis l· ständigheterna vid brottet~ elle:- brottens b~giiem~e 
fa mycket stor betydelse. · n stor del av de allvarliga valdsbrotten nktar sig 

mot personer till vilka brottslingen har nära relationer. Om sä varit fallet 

torde ofw risker för brott mot personer <l1.:n studerande endast kommer i 

ytlig kontakt med under sin utbildning kunna bedömas som sil begränsad 

att ett avskiljande inte bör komma ifråga. Prövningen för inte bli schablon

mässig utan en ingående riskbedömning måste göras för varje enskild 

studerande. Jag utgår ifrån att denna bedömning kommer att priiglas av 

försiktighet. 

Ett avskiljandebesluts innebörd 

Ett beslut om avskiljande friln högskoleutbildning skall inncbiira att hinder 

föreligger för den studerande att fortsätta sin utbildning inom högskolan. 

Jag anser att ett sådant beslut skall gälla tills vidare och att den som 

avskiljts skall ha möjlighet att kräva att beslutet om avskiljande omprövas 

efter två år. UHÄ:s arbetsgrupp har i sitt preliminära förslag förordat 

denna tid samt framhiillit att tiden måste vara så lång att den periodicitet 

som kan finnas vid psykisk sjukdom får tid att komma till uttryck. 

Ett beslut om avskiljande får den innebörden att den studerande skiljs 

Min en pagående utbildning. Beslutet måste även kunna innebära att den 

studerande inte för följa annan utbildning av samm<1 slag. En studerande 

Sl)m avskiljs från exempelvis en vardyrkesutbi/dning på grund av risken för 

att han skadar patienter under praktikmoment bör normalt inte tilH1tas följa 

någon annan utbildning vari patientkontakter ingår. Däremot behöver 

hinder inte föreligga för en sådan studerande att följa utbildning som inte 

innebär patientkontakter. I andra fall. exempelvis vid v[1ld mot lärare eller 

medstuderande. kan det vara motiverat att hindra en studerande från att 

delta i all högskoleutbildning. Ett beslut om avskiljande hör därför också 

kunna innebära ett utestängande från all högskoleutbildning. Det bör an
komma p:'1 det beslutande organet att i varje särskilt fall bestämma vilken 

omfattning beslutet bör ha i detta hänseende. Jag avser att föreslf1 regering

en regler av denna innebörd. 

U HÄ och arbetsgruppen har vidare föreslagit att ett avskiljandebeslut 

skall innebära att den studerande föreskrivs studieuppehåll och har möjlig

het att ~enare iiterkomma i utbildningen. Även jag är av den uppfattningen 

att en swderande för vilken beslutet om avskiljande upphiivts bör ha 

möjlighet att göra detta och därvid tillgodoräknas de utbildningsmoment 

han tidigare fullgjort. Han bör säledes inte varn hänvisad till att <inyo söka 

bli antagen till utbildningen. 

Beslutsorgan 

Som jag tidigare framh:'illit m{1ste höga krav ställas p?1 det eller de organ 

som har all pröva fr;lgor om avskiljande. Däri bör inga personer med goda 

kun~kaper om förhilllandena inom högskolan. Detta behov kan tillgodoses 

genom att liirare och studerande vid hiigskolan iir representerade. Även 
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medicinsk. främst psykiatrisk expertis. mf1ste vara företrädd i heslutsor- Prop 1986/87: 100 

ganet. Med hiinsyn till ärendenas art och den vikt som miiste fästas vid Bil. I 0 

riitt~säkcrhetcn hör en jurist mc;d en längre tids domarerfarenhet vara 

ordförande. Även en företrädare för allmänna intressen hör ing:i. Med 

hänsyn till den kvalificerade sammansättning som bör krävas är en för hela 

landet gemensam nämnd att förorda. Detta är ocksii en fördel med hiinsyn 

till att det ger häst förutsättningar för en enhetlig praxis. Niimnden bör inte 

vara större än nödvändigt. Mot bakgrund av mina övervägenden om dess 

sammansiittning förefaller fem ledamöter vara ett lämpligt antal. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar fri'1gor som liknar de nu . 

aktuella och jag anser att dt:n i mänga avseenden hör tjiina som förebild för ' 

det beslutsorgan som skall pröva frf1gor om avskiljande fnin högskoleut

bildning. Ansvarsnämnden har en frfm sjuk vf1rdshuvudmännen helt fristi1-

ende ställning och jag <inser att Jet nu aktuella organet också bör stii helt 

fritt i förhållande till högskolan. Övervägande skiil talar sftledes för att en 

siirskild central n;imnd bör pröva avskiljandefrågor för hela landet. Detta 

överensstämmer med vad arbetsgruppen och UHA föreslagit. Jag förordar 

diirför att en sildan nämnd inrättas den I juli 1987 under förutsättning att 

riksdagen godtar mitt förslag i övrigt. 

Nämnden torde i ett inlcdningsskede fä relativt m[inga iirenden. emedan 

det nu antagligen finns ett uppdämt behov inom högskolan. När verksam

heten stabiliserats räknar jag. som jag tidigare nämnt. med att det kan bli 

fråga om cirka tio ärendc:n årligen. 

Med hiinsyn till att det salunda enligt min hedömning hlir fr<iga om 

relativt rn iirenden om avskiljande anser jag det inte vara motiverat att 

förse nämnden med ett eget kansli utan jag förutsätter att det ska vara 

möjligt att utnyttja de kansliresurser som finns hos UHÄ även för niimn

dens behov. 

Handläggningsfdgor m. m. 

Arenden om avskiljande bör kunna tas upp av nämnden endast pt1 hegiiran 
av liiroanstalten ifriiga och denna bör även vara skyldig att ~ö~ja för 

behövlig utredning. Nämnden ansvarar givetvis för att ärendena blir till

riickligt utredda. Den studerande som ärendet gäller milste ha möjlighet att 

muntligen lämna uppgifter inför nämnden. 

I likhet med vad som giiller hälso- och sjukv~trdens ansvarsniimnd mf1stc 

beslut om avskiljande kunna verkstiillas omedelbart. Niimndcn bör iiven 

ha möjlighet, att [ilägga studerande att genomgå läkarundersökning samt 

att hesluta att en studerande skall avskiljas fr{ln utbildning i avvaktan pi1 att 

iirendet kan avgöras slutligt. Jag förutsätter att niimnden kan komma att 

sammanträda relativt siillan. Mot den bakgrunden iir det i speciellt britds

kande fall nödvändigt att iiven niimndens ordförande. ~11m enligt vad jag 

tidigare anfört skall vara en c1i'aren domare. har möjlighet att ensam fatta 

beslut om att en studerande skall skiljas fr<in utbildningen tills vidare. Ett 

siidant beslut skall dock endast avse en kortare tid, niimligcn till niimndens 

nästa sammanträde. Nämndens avgörande skall kunna överklagas till kam
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Jag avser att föreslå regeringen att besluta öm .regler i enlighet med vad 

jag nu har anfört. 

Rättslig reglering 

Slutligen hör frågan om utformningen av bestämmelserna om avskiljande 

fran högskoleutbildning beröras. I proposition 1981/82: 193 fs 7J anförde 

föredraganden bl. a. följande om formerna för införande av disciplinbe

stämmelser för studerande inom högskolan. 

"Enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen skall föreskrifter om förh:lllandet mel
lan enskilda och det allmänna. som gäller åligganden för enskilda eller i 
övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 
meddelas genom lag. Utan hinder härav kan emellertid regeringen efter 
bemyndigande i lag med stöd av 8 kap. 7 *första stycket 6 regeringsformen 
meddela föreskrifter avseende undervisning och utbildning. 

I propositionen om följdlagstiftning med anledning av den nya regerings
formens bestämmelser om normgivning (prop. 1975: 8 s. 81) anförde före
draganden att föreskrifter om gymnasieskolan mot bakgrund av att denna 
är frivillig inte kan anses innefatta sådana åligganden för eleverna och inte 
heller avse sådana ingrepp i övrigt i elevernas personliga eller ekonomiska 
förhållanden som anges i 8 kap. 3 * regeringsformen. Enligt min mening iir 
motsvarande synpunkter tillämpliga också för högskolans del. 

I IO *högskolelagen (1977: 218) stadgas emellertid att den som uppfyller 
föreskrivna behörighetsvillkor har rätt att bli antagen som studerande till 
utbildning inom högskolan. om ej annat följer av beslut eller föreskrift som 
avses i 11. 12 eller 13 ~. Högskolelagen innehåller inte något bemyndi
gande för regeringen att utfärda föreskrifter rörande disciplinära förseelser 
i högskolan. Det bör få ankomma på regeringen att besluta om införande av 
disciplinbestämmelser i huvudsaklig överensstämmelse med UHÄ:s för
slag. Med hänsyn till bestämmelserna i 10 * högskolelagen anser jag att 
regeringen dessförinnan bör inhämta riksdagens bemyndigande." 

I enlighet med framstirnningen i propositionen bemyndigades regeringen 

enligt föreskrift i I 0 *andra stycket högskolelagen att meddela föreskrifter 

om tillfällig avstängning av studerande inom högskolan. 

Även i proposition 1982/83: 27 om obligatoriskt medlemskap i studeran

desammanslutningar (s. 11 J utvecklades synpunkter p{1 förhållandet mellan 

8 kap. 3 * regeringsformen och föreskrifter. som berör högskolestuderan

de. Föredraganden framhöll diirvid att kravet på lag i 8 kap. 3 *regerings

formen inte gäller när föreskrifterna om åliggande för enskilda ingår som 

en del i en reglering som till sin typ är gynnande för enskilda. 

De refererade ställningstagandena får anses relevanta även niir det gäller 

frägan om att införa en möjlighet att avskilja högskolestuderande från 

utbildning tills vidare. Regeringen bör därför kunna bemyndigas att utfärda 

bestämmelser om avskiljande. Ett beslut om avskiljande innebär emeller

tid ett betydligt mer långtgående ingripande mot en studerande än tillfällig 

avstängning enligt 10 * andra stycket högskolelagen. Med hiinsyn hiirtill 

anser jag det vara befogat att det direkt i högskolelagen anges under vilka 

förutsättningar en studerande får avskiljas från högskoleutbildning, vem 

snm skall besluta därom samt efter vilken tid ett s<ldant beslut skall kunna 

14 Riksdagen 1986187. I sum/. Nr 1110. Bilaga JO 

Rättelse: S. :!21 rad 2 nedifrån Står: 2 Rättat till: 3. S. 224 rad 9 Står: I 359 72.~ 000 
Rättat till: I 344 723 000 
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omprövas. Även möjligheten till överklagande av ett avskiljandebeslut bör 
~anges. Jag återkommer med förslag till ändring av högskolelagen under 

anslaget D I 0. Utbildning för vårdyrken. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag har förordat om inrättande av en central 

nämnd för prövning av frågor om avskiljande av studerande från 

högskoleutbildning. 

Översynen av· högskolans administration och anslagssystem 

Förändringar i samhället ställer stora krav på högskolans insatser för 
kunskapsförmedling och kunskapsutveckling. Högskolan måste på ett ak
tivt sätt medverka i samhällsutvecklingen. Högskolereformen år 1977 inne
har att högskolans organisation i olika avseenden anpassades till en stark 
expansion som då i huvudsak redan hade skett och till högskolans allt mer 
betydelsefulla roll i samhället. De mål och riktlinjer för högskolans verk

samhet som fastlades av riksdagen åren 1975 och 1977 är i allt väsentligt 

fortfarande aktuella. 
En reform ger som regel nya erfarenheter, vilka i sin tur aktualiserar 

behovet av ytterligare förändringar. Således har riksdagen vid ett flertal 
tillfällen sedan 1977 behandlat frågor som inneburit ändringar eller tillägg 
till högskolereformen. I budgetpropositionen 1986 anmälde jag min avsikt 
att låta se över högskolans anslags- och styrsystem (prop. 1985/86: 100 bil. 
10 s. 202 och 205. UbU 20, rskr. 268). Detta arbete har pågått inom 
utbildningsdepartementet i nära kontakt med olika berörda grupper inom 
och utom högskolan. 

I det följande behandlar jag vissa principfrågor rörande anslags- och 
styrsystemet. Jag räknar med att återkomma med en mera detaljerad 
redovisning av dessa frågor. Beträffande högskolans organisation avser jag 
att återkomma till regeringen redan under våren 1987. 

I. Det nui·arande regelsystemer 

De statliga medel som sedan l~tngt tillbaka har utgått till olika högre 
läroanstalter har noggrant prövats av statsmakterna med avseende på 
ändamål och användning. Bl. a. var som regel tjänstestrukturen hårt styrd 
av riksdagen och regeringen. Efterkrigstidens snabba utbyggnad av hela 

högskoleväsendet - både av befintliga enheter och genom tillkomsten av 
nya högskolor och utbildningar - ställde krav på en fortlöpande utveckling 
såväl av formerna för statsmakternas ekonomiska stöd till högskoleutbild
ning som av den styrning som kopplades till användningen av tilldelade 

resurser. 
Styrning och uppföljning av högskolans verksamhet måste utgå från 

krav på en hög effektivitet, vilken innefattar såväl en hög grad av målupp
fyllelse som ett effektivt utnyttjande av tilldelade resurser. Två olika 
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metoder kan användas för att n{1 en hög effektivitet. Den ena metoden Prop 1986/87: 100 
innebär en central resurs- och regelstyrning. medan den andra innebär att Bil. I O 
man genom centralt angivna mål och ett decentraliserat verksamhctsan-
svar utnyttjar den lokala kompetensen. 

Högskolereformen år 1977 innebar många genomgripande förändringar 
av högskolans organisation och administration. Högskoleutbildningen fick 
en ökad spridning i landet och högskolans uppgift att förmedla fortbildning 
och vidareutbildning markerade~ tydligare. Vidare gavs universitet och 

högskolor ett väsentligt ökat ansvar för hur verksamheten bedrivs och hur 

tilldelade resurser används. En viss decentralisering genomfördes och steg 

togs i riktning från regelstyrning och mot ökad målstyrning. Det innebar 

samtidigt att anslagssystemet för högskolans del förändrades i riktning mot 

programbudgetering. en teknik som blivit vanlig för att fördela resurser 

inom stora organisationer. 
Efter högskolereformen ilf 1977 har vid flera tillfällen smärre ändringar 

gjorts av rcgelsystemet för högskolan. Strävan har varit att successivt 

ytterligare öka den lokala friheten och det lokala ansvaret för verksamhe

ten. Senast skedde detta år 1984, då högskolestyrelserna gavs ökade befo
genheter att besluta om den interna organisationen vid resp. högskoleenhet 

(prop. 1983/84: 52, UbU 10. rskr. 114). 
Jämfört med situationen före år 1977 har en betydande decentralisering 

skett av ansvaret för den löpande verksamheten. Samtidigt förekommer 

det på många punkter fortfarande kritik mot att högskolans verksamhet 
omgärdas av allt för mfinga regler. Men även reaktioner av motsatt slag 
förekommer numera. dvs. önskemål om att riksdagen och regeringen skall 

ta större ansvar för den lokala verksamheten. Reaktioner av det senare 
slaget gäller ofta resurstilldelningen till enstaka utbildningar och institutio
ner eller om vissa kurser skall ges eller ej. 

Högskolan är idag av sfidan omfattning och verksamheten av så skiftan

de slag att riksdagens och regeringens styrning av verksamheten måste 
begränsas till att på olika sätt ange mål och förutsättningar för verksamhe
ten. medan den konkreca vcrksamhetsutformningen måste åvila lokala 
organ. En fortsatt decentralisering är således motiverad. Detta aktualiserar 
två typer av frågor: Vilka mål och förutsättningar bör statsmakterna ange 
för universitetens och högkolornas verksamhet? Hur skall den lokala hög
skoleorganisationen anpassas till en decentralisering av beslutanderätt och 
ansvar som går ännu längre än dagens system? 

Inför en fortsatt decentralisering av ansvaret för högskolans verksamhet 
är det nödvändigt att ange i vilka avseenden centrala regler och förutsätt
ningar är nödvändiga. Det är bl. a. angeliiget att den utbildning som ges i 

olika delar av landet är av likvärdig eller av jämförbar kvalitet. Benämning
en på olika utbildningar och kurser bör även ha en någorlunda enhetlig 

innebörd. Samtidigt bör olika specialinriktningar kunna förekomma vid 

olika universitet rn.:h högskolor. Dd enhetliga högskolesystem som inför

des år 1977 syftade till att underlätta för de studerande att kombinera 

utbildning vid olika högskolor och studieinriktningar. något som bör gälla 
också i fortsättningen. 
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önskan att det skall finnas utrymme för lokala initiativ. Regelsystemet för Prop 1986/87: I 00 

högskolan måste i görligaste miin förena dessa tv[i delvis motstridiga miil. Bil. 10 
Kritiken har under senare är tidvis varit stark mot alla de regler som 

uppges försvåra högskolans verksamhet. Dels pf1St[1s dessa regler leda till 

en administration som tar resurser m:h tid från högskolans egentliga verk

samhet, dels pftst~is högskolans verksamhet försvftras eller hindrns av ett 

alltför omfattande regelsystem. Det finns därför anledning att granska helä 

regelsystemet för högskolan. 

Högskolan kan inte avsldirmas fr[in det övriga samhället. Lagarna om 

medhestiimmanderätt och anstiillningsskydd m;\ste ocks;'i giilla högskolan, 

liksom lagar om arbetsmiljö och offentlighet. Att samma regler giiller fiir 

högskolan som för andra arbets<;?ivare resp. andra myndigheter utesluter 

inte att det i vissa fall kan vara lämpligt att anpassa tillämpningen till 

hög~kolans siirart. Varken de anstiillda eller de studerande skulle accepte

ra den otrygghet som skulle uppst{i om mi\.nga av dagens regler skulle 

slopas. 

Vid sidan av de av riksdageIL regeringen eller centrala myndigheter 

givna reglerna styrs verksamheten iiven av olika regler som tillkommit 

genom avtal mellan arbetsgivare och anställda. Inte heller detta slag av 

regler är det möjligt eller önskvärt att slopa inom högskolan. Det kan 

diiremot vara angeläget att finna former för sådana avtal som bilttrt: än dem 

som gäller i dag svarar mot högskolans verksamhet. 

För statlig verksamhet giiller vidare vissa regler som syftar till att under

liitta riksdagens och regeringens överblick över verksamheten och att 

uppnå biista möjliga resurshushållning. Högskolan utgör i dag en betydan

de dd av den statliga verksamheten. vilket innebiir att högskolan inte kan 

stå vid sidan av olika former för uppföljning av denna verksamhet. Men det 

är [1 andra sidan viktigt att förekommande regler för uppföljning i vissa fall 

kan anpassas till den speciella verksamheten vid universitet och högsko

lor. 
Trots vad jag här har nämnt om behovet av olika regler miiste striivan 

naturligt vis vara att sf1 långt det är praktiskt möjligt reducera antalet regler 

som skall giilla för högskoleomrtidet. Genom en fortsatt utveckling av 

målstyrningen och det decentraliserade verksamhetsansvaret bör det vara 
möjligt att öka effektiviteten. Jag aterkommer till detta i det följande. 

Det förtjiinar samtidigt påpekas att högskoleenheterna själva i hög grad 

pil.verkar tillämpningen av centralt föreskrivna regler. En stor del av den 

lokala högskoleadministrationen styrs av högskokenheternas interna orga

nisation och de administrativa regler som högskoleenheterna själva beslu

tar om. Sedan universitet och högskolor, som jag tidigare har nämnt. år 

1984 fick ökade befogenheter att besluta om sin interna organisation. har 

högskoleenheterna s,iiilva ett stort ansvar fiir att genomföra administrativa 

förenklingar. Högskoleenheterna har s{tlede~ iiven i detta avseende ett 

stort eget anwar for att de lokala arhetsformcrna iir effektiva. 

2. Vikten 111· ko11111c1e11s i110111 hiir;sko/1111s cui111i11istrati<111 

Kritiken av högskolereformen ilr 1977 giiller t>I. ;1. alt beslutsformcrna 

inom högskolan anses ha blivit för tungrodda med allt för många inblanda-
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de organ och alltför mfmga och l<°tnga sammantriiden. Det giir inte att utan Prop 1986/87: 100 
vidare avvisa denna kritik. Tvärtom iir det vanligt att införandet av en ny Bil. IO 
organis<1tinn med nya beslutande organ medför en ökning av sammanträ-
denas omfattning. till dess att man inom den nya organisationen har hunnit 

enas om hur olika iirenden bör handliiggas och har enats om praxis för de 
vanligen förekommande ärendetyperna. Som en konsekvens av högskole-
reformen förekom även en anhopning av ärenden de niirmaste åren efter 

1977, då bl. a. många nya utbildnings- och kursplaner skulle beslutas. Vid 
det här laget bör emellertid dessa tillfälliga effekter av hiigskolereformen 

ha förklingat. 
Genom den tidigare nämnda utökningen av högskoleenheternas rätt att 

sjiilva besluta om sin interna organisation <prop. 1983/84: 52. UbL 10. rskr. 

114) tick universitet och högskolor ökade möjligheter att anpassa sin 
interna organisation till lokala behov och diirigenom i m[mga fall kunna 

reducera antalet sammantriidande organ. J\fanga universitet och högskolor 

har utnyttjat denna möjlighet. 
Den interna administrationen bör i många fall kunna förenklas ytterliga

re. utan att därför de representativa beslutsformerna sätts ur spel. Det är 
emellertid inte bara de beslutande organens antal som iir av betydelse. utan 

i lika hög grad hur arbetet sker inom dessa organ. inom högskoleenheter
nas förvaltningar och på institutionerna. För en effektiv administration är 
det väsentligt att ärendehandläggning och planering sköts av personer med 

kompetens för de aktuella fragorna. Detta förutsätter att även den admini
strativa personalen ges adekvat utbildning för förändringsarbete och för att 

utveckla sin kompetens. 
Statsmakterna kan inte genom centrala beslut styra den lokala högsko

leadministrationens effektivitet. utan endast skapa goda förutsättningar 
hiirfor. En annan viktig förutsättning för effektiviteten är att man inom 

varje högskoleenhet samarbetar for gemensamma mål, vilka genomsyrar 

hela organisationen. Detta förutsätter en betydande intern dialog mellan 
beslutsfattarna och de som herörs av olika beslut. 

Inom högskolan pågår sedan m:°mga år ett medvetet arbete för att ut
veckla den egna administrativa kompetensen. Jag anser det angeläget att 
detta arbete fortsätter. Det är väsentligt att UHÄ även i fortsättningen 
stöder detta utvecklingsarhcte. Den personalutbildning som UHÄ bedriver 
för högskoleenheternas personal är viktig i detta sammanhang. 

3. Anslags och h11dge1system 

Behovet av ökad långsiktighet 

Sedan 1960-talet har det varit riksdagens och regeringens strävan att ut

veckla och stärka det lokala ansvaret för verksamheten inom högskolan. 

Utvecklingen har gått från detaljreglering av saväl verksamheten som 
resursfördelningen för denna mot en ökad grad av m[tlstyrning med endast 

ett fåtal centralt beslutade ramar för verksamheten. Högskolereformen är 
1977 var ett viktigt steg i denna riktning. De erfarenheter som har vunnits 
efter år 1977 motiverar att man nu går vidare för att ytter! igare öka det 
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och regeringens reformsträvanden i än högre grad koncentreras till över
gripande politiska initiativ och avvägningar. Jag kommer i det följande att 
avisera flera förändringar som för högskolans del går i denna riktning. 

För att öka det lokala ansvaret och samtidigt begränsa det omfattande 

arbetet med årliga anslagsframställningar bör för hela högskolan tillämpas 
ett system med treåriga planeringspcrioder och budgetbeslut av i princip 

samma slag som sedan år 1979 tillämpas för forskning och forskarutbild
ning. Utbildning och forskning får därigenom en lik värdig ställning vad 

gäller beslut och ansvar. Ett sådant system bedöms kunna införas tidigast 

fr. o. m. budgetåret 1990/91. för att uppnå tidsmässig övercnstämmclsc 
med treårsprogrammen för for~;kningspolitikcn. En förändring får alltså 

effekt i de anslagsframställningar som högskoleenheterna skall avge våren 

1989. 

Genom övergång till en för hela högskolan gemensam treårscykel för 

den övergripande planeringen lKh resursfördelningen bortfalkr under två 
år av tre huvuddelen av del arbete som för närvarande årligen m[1sle ägnas 

åt anslagsframstiillningen alltifriin institutionsnivån upp till UHÄ och re
geringskansliet. Samtidigt kan på olika nivåer mera tid ägnas åt den lång

siktiga planering som med nödvändighet måste ingå i övergripande budget

beslut vart tredje år. Större uppmärksamhet kan också ägnas åt uppfölj
ning och utvärdering som ett naturligt inslag i den övergripande planering

en. 
Till fördelarna som bör kunna nås genom att riksdagen anger treårsra

mar för verksamheten hör en mera långsiktig lokal planering. vilket i sin 

tur bl. a. bör få till följd att årliga uppsägningar och omförordnanden på 

olika tjänster bör hli mindre vanliga än för närvarande. Den större stabilitet 

som härigenom uppnås hör gynna kvaliteten i verksamheten samtidigt som 
de anställda får en större trygghet i sitt arbete. Det personaladministrativa 
arbetet inom högskolan bör härigenom påtagligt kunna begränsas. För att 
förutsättningarna för den lokala planeringen ytterligare skall förbättras 
avser jag att senare i den forskningspolitiska propositionen föreslå att 
forskningsråden bemyndigas fatta beslut om forskningsanslag för upp till 
tre år framåt i tiden. 

Det fortsatta arbetet med översynen av anslagssystemet bör kunna leda 
fram till ytterligare förenklingar som kan genomföras redan budgetåret 

1988/89. Jag återkommer i det följande till några av de förändringar av 

regelsystemet ~om bör ingå i det ökade lokala ansvaret och det nya syste

met för treårsbudgetering. 

Ökat lokalt ansvar för lokaler och utrustning 

En viktig del av högskolereformen år 1977 var den decentralisering som i 

dag uppfattas som ett naturligt inslag i högskolans arbetsformer. En åter

gång till tidigare mera centraliserade bcslutsformer är i dag utesluten. 

Tio års erfarenheter av de administrativa regler som till stor del infördes 

vid reformen år 1977 har visat att det är en riktig väg att successivt öka det 
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lokala ansvaret for verksamhetens inriktning och innehföl. Den nya arbets
och tjänsteorganisationen för lärare i den statliga högskolan (den s. k. 
LÄ TU-reformen. prop. 1984/85: 57, UblJ 9. rskr. 115) är ett aktuellt exem
pel härpå. De centralt beslutade regler som även fortsättningsvis kommer 
att krävas måste successivt anpassas till det ökade lokala ansvaret. Tiden 
iir därför nu mogen att åter se över bl. a. anslagssystemet. det administrati
va systemet och ddar av högskoleförordningen. 

Statsrådet Fcldt resp. statsrådet Holmberg har under avsnitten Särskilda 
frf1gor, Vissa centrala myndigheter resp. Gemensamma frågor redovisat 

vissa riktlinjer för den statliga lokalförsörjningen med utgi'ingspunkt i ut
redningar som nyligen har slutförts. nämligen Statens lokalförsörjning 
(DsC 1986: 3) och Statliga lokalkostnader !Dsfi 1986: 28). De nya riktlin

jerna syftar bl. a. till att skapa en rationellare lokalförsörjningsprocess sett 
utifrån den lokalbrukande myndighetens synvinkel. Frågor om hur lokal
försörjning m:h lokalkostnader hanteras i högskoleenheternas budget 
m. m. har behandlats av myndigheterna under ett flertal år och finns 
redovisat senast i 1986 års budgetproposition <prop. 1985/86: 100. bil. 12 s. 
542-546. UbU 34, rskr. 342l. 

UHÄ har med årets anslagsframställning redovisat ett antal s. k. förstu

dier av lokalkonsekvenser m. m. i anslutning till framförda förslag om 
förändringar av utbildningslinjer m. m. Enligt min mening utgör dessa 
förstudier ett utmärkt komplement som underlättar en samlad prövning av 
verksamheterna. Jag förutsätter därför att U HÄ fortsätter utvecklingsar
betet med denna typ av beslutsunderlag. 

Som jag tidigare nämnt syftar översynen av högskolans anslags-och 
styrsystem bl. a. till att skapa förutsättningar för ett effektivt resursutnytt
jande inom högskolan. I begreppet effektivitet innefattar jag dels upprätt
hållande av en effektiv balans mellan olika resursslag, dels incitament för 
att utnyttja resp. resursslag optimalt. Eftersom lokalkostnader och inred
nings- och utrustningsresurser utgör en stor andel av högskolans budget -
för närvarande ca en femtedel - är det enligt min mening nödvändigt att 
behandla högskolans lokalförsörjning inom ramen för ett fortlöpande över
synsarbete. 

Anslags- och styrsystemet för lokaler. inredning och utrustning följer för 
närvarande andra regler än vad som gäller för sektors- och fakultetsanslag 
m. m. Ett viktigt delmål för översynen bör därför enligt min mening vara 
att lokalkostnader och resurser för inredning och utrustning skall kunna 
hanteras som en integrerad del av högskolans budget och att högskoleen
heterna i ökad utsträckning skall kunna ta programmässigt och ekonomiskt 
ansvar. Det bör därför finnas en utbytbarhet mellan lokaler och andra 
resurser som står till högskolans disposition. Även för inredning och 
utrustning bör likartade förhållanden eftersträvas. Härigenom bör högsko

leenheterna kunna få möjlighet till ett optimalt utnyttjande av de totalt 
tillgängliga resurserna samtidigt som man lokalt får ansvaret för att fortlö
pande utnyttja den utökade flexibiliteten i resursutn}'ttjandet. 

Som jag tidigare har nämnt har myndigheterna under ett flertal år be-
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handlat frf1gor om hiigskolans lokalfiirsörjning. Enligt min mening förelig

ger nu ett tillräckligt underlag för att inleda en förändring i riktning mot ett 

ökat lokalt inflytande i lokalförsörjningsfri1gor. Ett genomförande förutsiit

ter dock ett hetydande arhete för att utveckla ett nytt planerings- och 

budgetsystem för högsklllans lokaler. inredning och utrustning. Jag avser 

att inom kort föreslå regeringen ett sådant arhetc. Resultaten kommer 

fortlöpande att redovi5as för riksdagen. 

Den fortsatta i.wersynen av högskolans anslagssystem omfattar även 

anslagen för grundliiggande högskoleuthildning och för forskning och fors

karutbildning. Formerna för finansieringen av lokala och imlividuella linjer 

och enstaka kurser har diskuterats intensivt allt sedan högskolereformen 

genomfördes. De pil.talade probkmen sammanhänger med att anslaget for 

enstaka kurser skall finansicra såviil ett basuthud av kurser vid universitet 

och högskolor inom iimnesområden som inte ingår i linjerna som ett 

kursutbud motiverat av bl. a. regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitis

ka skäl. Kursutbudet skall tiicka både huvuddelen av all humanistisk 

utbildning och olika slag av specialiserade yrkesinriktade kurser. Detta har 

lett till att viktiga prioriteringar har överl~itits till regionala och lokala organ 

utan att riksdag och regering har tagit ställning till dessa prioriteringar. Jag 

avser att återkomma till regering·~n i dessa frågor. 

4. Gru11d11thildni11gen.1 dimensionering och inneluJ/I 

Ett ökat lokalt inflytande förutsätter. liksom de tidigare nämnda planerna 

p[I att fr. o. m. budget[tret 1990/91 införa en treårsbudgetering, att högsko

leenheterna ges ett ökat lokalt inflytande även över dimensioneringen av 

grundutbildningen. 

Dimensioneringen är emellertid så nära kopplad till resursfrågorna och 
till arbetsmarknadsfr[igorna att statsmakterna måste ta ett huvudansvar för 
högskoleutbildningens dimensionering. Det lokala inflytandet måste därför 

i första hand avse möjligheter att flytt;;i nybörjarplatser och resurser mellan 

snarlika uthildningar. Härigenom kan en snabbare anpassning ske till de 

studerandes efterfrågan och förändringar på arbetsmarknaden. Redan i dag 

finns ~ådana möjligheter genom den uppdelning på s. k. a-linjer och b-linjer 

i budgetpropositionernas förslag till dimensionering av olika utbil<lnings

linjer. !För a-linjer beslutar riksdagen om dimensioneringen för varje linje 

och högskoleenhet medan för b-linjerna får varje högskoleenhet besluta 

om utbyte av nybörjarplatser mellan snarlika linjer.) Som ett led i förbere

delserna för övergången till det tidigare nämnda systemet med 

treårsbudgetering måste möjligheterna att lokalt anpassa dimensioneringen 

till bl. a. de studerandes efterfrågan ökas. 

Riksdagen beslutar om de allmänna utbildningslinjernas längd. UHÄ om 

utbildningsplanerna för allmänna linjer medan de enskilda högskoleenhe

terna beslutar om lokala utbildningsplaner och kursplaner. De av UHA 

utfärdade utbildningsplanerna är ~om regel mycket allmänt hållna. dvs. ger 

i praktiken varje högskoleenhet stor frihet att utforma utbildningen inom 

de allmänna ramar som ges av statsmakterna. Ett av skälen härtill är att 

man velat ge högskoleenheterna möjlighet att självständigt kunna förbättra 
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och utveckla olika utbilJningar. '{ttcrligan.: ett sk:il till att L HA varit 

försiktigt med att via utbilJningsplanerna styra utbildningens utformning 

och inneh~ill iir de betungande formella regler som giiller för utarbetande av 

nya utbildningsplaner eller förändringar i tidigare faststiillda planer. 

Med tanke p{1 den bcgr~insade betydelse som utbildningsplancrna har för 

utbildningens faktiska utformning - samtidigt som dessa utbildningsplaner 

fiirorsakar högskolan ett omfattande administrativt arbete - ~ir det natur

ligt att ifdgasätta om centralt beslutade utbildningsplaner överhuvud taget 

behövs. För många utbildningslinjer hör det enligt min mening vara till

riickligt att regeringen anger rnälen för utbildningen. Pii grunJval hiirav kan 

sedan berörda hög~koleenheter utforma utbildningen med anpassning till 

bl. a. lokala resurser och den lokala kompetensen. I siidana fall möjliggörs 

sitlcdes en naturlig lokal profilering. 

För vissa utbildningslinjcr - i första hand inom drdsektorn och under

visningssektorn - är det emellertid angcliiget att samhället centralt garan

terar ett visst gemensamt innehåll samt kvaliteten p~i utbildningar som 

leder till yrkcslegitimation eller formell behörighet för vissa arbetsuppgif

ter. I dessa fall kan det vara befogat med en mera omfattande central 

styrning av utbildningen än vad som för närvarande sker genom utbild

ningsplancrna. Jag vill här särskilt peka på diskussionen om innehållet i de 

olika lärarutbildningarna. 

I utbildningsplanerna anges de särskilda behörighetskraven för olika 

allmänna utbildningslinjer. Jag avser att återkomma till denna fråga. 

UHA bör få i uppdrag att utreda för vilka allmänna utbildningslinjer det 

är möjligt att helt slopa nuvarande utbildningsplaner och hur den centrala 

styrningen bör utformas för övriga allmänna utbildningslinjcr. Jag avser att 

tnerkomma till regeringen i denna fråga. 

Fortsatt översyn av högskolans administrativa rutiner 

Med anledning av rapporten <DsU 1985: 1 J Ledning. samverkan och admi

nistrativ utveckling inom högskolan uppdrog regeringen till UHÄ att redo

visa en plan för hur ämbetet räknade med att bedriva arbetet med de fr[1gor 

som aktualiserades i rapporten. U HA har i skrivelse den I oktober 1986 
redovisat bl. a. riktlinjer för det fortsatta arbetet med administrativ utveck

ling och en samlad ADB-strategi för högskolan. Jag vill för egen del 

framhålla vikten av att det administrativa utvecklingsarbetet intensifieras 

och att härvid beaktas vad jag nyss har anfört härom. De av UHA redovi

sade utgångspunkterna bör kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Jag avser att återkomma till UHÄ:s förslag i anslutning till redovisningen 

av anslagsöversynen i 1988 års budgetproposition. 

De här nämnda förenklingarna av anslagssystemet och slopandet av de 

centrala utbildningsplanerna maste naturligtvis följas upp lokalt så att 

fördelarna med dessa förenklingar fullt ut kan utnyttjas. Det är vidare 

väsentligt att man inom högskolan fortsatt eftersträvar att förenkla de 

administrativa rutinerna. För detta krävs emellertid iiven ett samarbete 

med de centrala instanser som på olika sätt ger förutsättningarna för en 

stor del av högskolans administrativa rutiner. Det fortsatta arbetet med 
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högskolans anslags- och styrsystem inom regeringskansliet avser bl. a. att 
leda fram till förenklingar som i sin tur kan utnyttjas av högskoleenheterna 
för att effektivisera den lokala planeringen och förenkla de administrativa 
rutinerna. Genom de samlade insatserna kan ökade resurser frigöras för 

undervisning och forskning. 

5. \/erksamhetsrapportainR 

Ett välfungerande planerings- och budgetsystem förutsätter bl. a. att rege
ring och riksdag har tillräcklig information om verksamheten inom högsko

lan som underlag för sina beslut. 
Högskolans verksamhet är bfide omfattande och skiftande. Den ekono

miska omslutningen uppgick budgetåret 1984/85 till ca 5.1 miljarder kr. av 
statliga anslag och 2.0 miljarder kr. av externt erhallna medel (inkl. forsk
ningsrådsmedel och motsvarande). Verksamheten är uppdelad på ett myc
ket stort antal - för närvarande ungefär I 000 - institutioner med mycket 

olika inriktning och omfattning. Det är därför svårt att på ett enkelt och 
lättöverskådligt satt göra ingående beskrivningar och analyser av denna 

mångfacetterade verksamhet. 
UHÄ utarbetar sedan flera år verksamhetsberättelser för högskolan. 

Dessa ger, enligt min mening, mycket värdefull information om verksam
heten inom högskolan. även om de av naturliga skäl hålls på en relativt 
övergripande nivå. Underlaget för UHÄ:s verksamhetsberättelser sam
manställs lokalt inom högskolan. Många institutioner och högskoleenheter 
gör samtidigt också egna verksamhetsberättelser, vilka naturligtvis kan 
innehålla mera detaljerad information. Inte bara överordnade organ utan 
också andra intresserade - t. ex. politiker. massmedier. kolleger inom 
högskolevärlden och olika samhällsorgan - har intresse av information om 
högskolans verksamhet på institutionsnivån. Det kan gälla uppgifter om 
antalet studerande på enskilda kurser. pågående projekt, utgivna skrifter 
liksom uppgifter om antalet studerande. examinerade och anställda. 

Tyngdpunkten i högskolans verksamhetsherättelser har hitintills ofta 
legat på den grundläggande högskoleutbildningen. Regeringen kommer 
våren 1987 att lägga fram en forskningspolitisk proposition. Jag kommer i 
samband därmed att återkomma till frågan om förbättrad information om 
forskningen och forskarutbildningen i högskolan. 

I sin verksamhetsberättelse för högskolan 1984/85 framhåller UHÄ att 

utvecklingen mot längre planerings- och budgetperioder och ökad lokal 
beslutanderätt skiirper kraven på uppföljning och utvärdering. UHÄ ser 

verksamhetsberättelserna som ett naturligt inslag i denna process och 
avser att även fortsättningsvis från högskoleenheterna begära årliga redo

görelser av varierande omfattning. 
UHÄ:s fortsatta arbete med verksamhetsberättelser för högskolan bör 

utformas i nära kontakt med regeringskansliet. Härigenom kan hänsyn 
redan från början tas till behoven av information för de politiska organens 

arbete och dubbelarbete undvikas. Information om högskolans verksam
het - både om det som fungerar väl och om brister - är väsentlig när 
regeringen skall ta ställning till ökad eller minskad verksamhet. 
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~"1 1a1 "'t på några olika typer av information om verksamheten 

~ m~m högskolan. villi:, ·ar för sig behöver utvecklas ytterligare. 
För det första behövs uppgifter som på olika sätt heskri1·er verksamhe

ten. En stor del av de uppgifter som redan nu lämnas i högskolans verk

samhetsberättelser är av detta slag. Även om regering och riksdag med 

nuvarande dei::cntraliserade högskoleorganisation endast fattar övergri

pande beslut behöver dessa organ dock som beslutsunderlag relativt detal

jerad information om högskolans verksamhet. I denna måste även ingå 

uppgifter om hur verksamheten förändras, dvs. väsentliga trender måste 

visas. En vidareutveckling av verksamhetsrapporteringen är således ange

lägen. 

För det andra behövs uppföljning av hur olika viljeyttringar från riksda

gens oi::h regeringens sida (föreskrifter. allmänna riktlinjer etc.) påverkat 

verksamheten. Det hör i dag till undantagen att berörda myndigheter 

redovisar hur olika beslut av riksdag och regering har kunnat genomföras 

och vilka effekter de har fatt. I detta avseende behöver. enligt min mening, 

informationen förbättras. Uppföljning av tidigare beslut är nödvändig bl. a. 

för bedömning av effektiviteten i insatser som har gjorts och av behovet av 

ytterligare åtgärder. Även dessa uppgifter bör fortsättningsvis ingå i verk

samhetsredogörelscrna. 

En tredje typ av väsentlig information fäs genom tlfl•iirdering. Sådan 

görs i ökande utsträckning inom forskningen - jag återkommer härom i 

den forskningspolitiska propositionen som senare kommer att föreläggas 

riksdagen. Utvärdering av olika slag är emellertid lika angelägen även för 

grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildningen. I denna måste 

naturligtvis bl. a. ingå kvalitetsbedömningar såväl utifrån de studerandes 

och lärarnas utgångspunkter som utifrån arbetsmarknadens oi::h det övriga 

samhällets behov. Även internationella jämförelser kan vara av stort in

tresse. 
Uppgifter om den s. k. genomströmningen, dvs. andelen studerande som 

inom viss tid fullföljer utbildningen. har ofta kritiserats som allt för ytliga 
matt pil utbildningens effektivitet. Även om kritiken ibland kan ha varit 

motiverad är det ändock nödvändigt att de utbildningsansvariga fortlö

pande följer studieresultaten såväl kvantitativt som kvalitativt. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att hög kvalitet på verksamheten 
inom högskolan inte kan uppni'is bara genom efterhandskontroller av verk
samht!tens resultat. Lika viktigt är att organisationen är utformad så att 

hänsyn till kvalitetskriterier tas redan vid beslut om verksamhetens inrikt

ning och uppläggning. Jag anser att det finns goda möjligheter till sådan 

kvalitctskontroll både inom grundläggande högskoleutbildning och inom 

forskning och forskarutbildning. 

6. A1yndighctsorgani.rntionen i högskolan 

I det föregående har jag utvecklat min syn på målen för ett förändrat styr

och anslagssystem för högskolan. Jag har bl. a. förordat en ökad decen

tralisering av ansvaret till universitet och högskolor såväl för dispositionen 

av tilldelade medel som för den kvantitativa utbildningsplancringen. Vi-
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dare innebiir mina förslag förilndringar av det centrala inflytandet p[1 ut

bildningens innehåll. Detta miiste emellertid kompletteras med en ökad 

ton\'ikt p~i resultatredovisning. uppföljning och utvilrdering. 

De foriindringar jag har förordat for konsekvenser för inriktningen av 

verksamheten vid myndigheterna inom högskoleområdet. Mina förslag 

innebär att jag förordar en delvis ny roll för U H,Ä.. Att initiera och admini

strera olika slag av uppföljning av högskolans verksamhet bör enligt min 

mening bli en huvud uppgift för ämbetet. U HÄ bör i sin anslagsframstiill

ning för budgetåret 1988/89 belysa konsekvenserna av en sådan förändrad 

inriktning samt av denna föranledda behov av personalutbildning. 

Den nuvarande ordningen med utbildningsplaner bör kunna avvecklas 

fr. o. m. den I juli 1988. medan ordningen för dimensioneringen av all

männa utbildningslinjer senast måste ändras vid övergilngen till trefiriga 

budgetramar år 1990. Det ökade lokala ansvaret för olika frfigor hör på sikt 

medföra en minskning av UHÄ:s arbetsuppgifter. 

En friare resursanvändning inom högskolan ökar den lokala högskoleen

hetens ansvar för fördelningen av de tillgängliga resurserna. Den enskilda 

högskolan för i huvudsak ansvaret för fördelningen av medlen mellan olika 

sektorer och institutioner liksom ett avgörande inflytande över medlens 

användning och fördelning mellan lokaler. utrustning. lärartimmar m. m. 

Den lokala högskoleenheten måste själv kunna bedöma och fördela de 

tillgängliga medlen mellan inte sällan motstridiga intressen inom högsko

lan. Prioriteringsfrågorna blir centrala. Det skärper kraven på en stark 

ledningsfunktion inom högskolan. 

Från åtskilliga håll har kritik riktats mot det stora antalet instanser som 

medverkar vid budgetbehandlingen inom högskoleområdet. Även om den

na kritik delvis skjutit över målet. kan det inte bestridas att så många 

myndigheter iir engagerade i budgetarbetet att en rationell hantering av 

budgetförslagen försvåras. 

Förnyelse inom högskolan maste kunna ske genom såväl tillförsel av ny

tillskott som genom omfördelning av redan existerande medel. Befogade 

omfördelningar gilller i många fall omfördelningen inom en högskoleenhet 

som beslutas lokalt av högskolestyrelser eller andra organ inom högskolan. 

Vid en översyn av högskolans organisation bör därl'ör beaktas bftde det 

tidigare föreslagna ökade lokala ansvaret för olika frågor och behovet av 

en organisation som effektivt kan hantera olika prioriteringsfrågor. 

Vilka förändringar som kan behövas i förhållande till nuvarande organi

sation med avseende på högskolestyrelser och regionstyrelser är en fråga 

som behöver ytterligare beredas innan ett ställning~tagande är möjligt. Så 

snart detta beredningsarbete är slutfört avser jag att återkomma till rege

ringen med förslag till proposition. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen ger riksdagen tillfälle att ta del av vad jag här 

har anfört. 
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Centrala och regionala myndigheter för högskolan 
m.m. 

D I. Universitets- och högskoleämhetet 

1985/86 Utgift 

I 98o/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

92 590 256 
86 883 {)(){) 

89922 000 

Universiteh- och högskoleiimbetet IUHÄJ är central förvaltningsmyn

dighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lant

hrul.;suniversitet. UHÄ är dessutom central förvaltningsmyndighet för de 

övriga myndigheter som regeringen bcstämmmer. För UHÄ gäller förord

ningen ( 1976: 702! med instruktion för universitets- och högskole:imhetet. 

Personal 

Anslag 

I. Förvaltningskt>stnader 
2. Lokalkostnader, f 
3. Drift. underhall och utveckling av 

d;1tasystcm för central ;:intagning 
av studerande, f 

4. Utveckling m. m. av lokala system 
för studiedokumentation, statistik 
och antagning 

5. Högskoleprov 
6. Centralt utvecklingsarbetc och 

pasonalutbil<lning m. m. 
7. f11rskning om högskolan 

1986/87 

245 

507'22000 
7378000 

5 097000 

3 986000 
3 653 000 

10736000 
5 311000 

86883000 

Universitets- och högskoleämbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Uer;iknad ändring 
1987/88 -

-t-1 924000 
- 527000 

+ 828000 

+ 135000 
+ 117000 

+ 376000 
+ 186000 

+3039000 

I. Ökad medelsanvisning för central antagning av studerande 

(+650000 kr.J. 

2. Ändrad medelsanvisning för utveckling av LA DOK ( + 3 734 000 kr.). 

UHÄ hemställer att 
medel för verksamhetens genomförande anvisas genom ett förslagsan

slag för verksamheten under D I. Universitets- och högskoleämbetet med 

91 267000 kr. 

Fiiredragandens överväganden 

Konsult- och maskintjtinster inom ADB-området. som högskolemyndighe

terna köper fr{rn Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

DAFA. beläggs med mervärdeskatt fr. o. m. den I juli 1987. UHÄ hcgär 

därför en förstärkning av an slagsposten 3 som avser datakostnader för den 

centrala antagningen. Jag beräknar medel härför I +650 000 kr.). 
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-............ Den statliga revisionsorganisationen inordnades i riksrevisionsverket 
~en I juli 1986. Vissa servicekostnader har emellertid även innevarande 

budgetår belasta! detta anslag. Dfi så inle blir fallet nästa budgelår beräk
nar jag en motsvarande minskning av anslaget ( - 186 000 kr.). 

Jag beräknar vidare en minskning av lokalkostnaderna ( -527 000 kr.). 
Med hänvisning till samman,tällningen beräknar jag anslaget till 

(86883000 + 3039000 =) 89922000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Universitet.i·- och hiigskoleämbetet för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förs lagsanslag av 89 922 000 kr. 

D 2. Regionstyrelserna för högskolan 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

13 274624 

12 989000 

13470000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samordna 
den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion. främja 
denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge
mensamma för två eller flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 
förordningen ( 1977: 458) med inslruktion för regionstyrelserna för högsko
lan <ändrad 1980: 1100). Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årli
gen inkomma till universitets- och högskoleämbetet (UHÄI med sina för
slag till anslagsframställningar. 

Anslag 

1. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader 

UHÄ hemställer att 

1986/87 

11491000 
1498000 

12989000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+ 343 000 
+138000 

+481000 

under ett förslagsanslag D 2. Regionstyrelserna för högskolan för bud
getåret 1987 /88 anvisas 13 127 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetår 
anslaget till ( 12 989 000 + 481 000= l 13 470 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att 1ill Regionstyrelserna för högskolan för budgetåret 1987/88 anvi
sa ett förslagsanslag av 13 470 000 kr. 
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D 3. Redovisningscentralerna vid universiteten 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

I 000 

I 000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

traler. en vid vart och ett av universitetc:n. Till redovisningscentralerna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets 

verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verksamheten 

bedrivs under inseende av riksrevisionsverket. Redovisningscentralerna 

beslutar i samråd med berörda myndigheter om taxor för sina tjänster. Var 

och en av redovisningscentralerna är självfinansierad. 

Unii'er.1·itel.I"- och högskoleämbetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget för 

nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Redovisningscentralerna vid universiteten för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 4. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 
Stockholm 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 
I (){){I 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 
datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm. Centralen 
är knuten till regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion och gemen
sam för universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm och 
karolinska institutet samt försvarets forskningsanstalt. 

Universitets- och högskoleämbetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget för 
nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Efter beslut av regeringen den 4 december 1986 har jag tillkallat en 
särskild utredare med uppgift att se över huvudmannaskap och yttre orga-
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nisation vid Stockholms datorcentral, QZ. Arbetet skall vara slutfört före Prop 1986/87: I 00 
utgången av hudgetaret 1986/87. Bil. I 0 

Jag hemst;iller all regeringen föreslår riksdagen 

att till Da1orcen1ra/c11 jår hiiwe 111hild11i11R och j(11·sk11inR i S1ock

lwlm för budgetåret 1987/88 anvisa ett fi.irslagsanslag a\' I 000 kr. 

D 5. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

1299271376 

1316947000 
I 344 723 000 

Fdn anslaget bestrids innevarande budgetftr utgifter för lokalhyror. hräns

le. lyse och vatten samt övriga kostnader för fastighetsdriften vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område, Institutet för internationell ekonomi. kungl. biblioteket. statens 

psykologisk-pedagogiska bibliotek och Nordiska institutet för samhällspla

nering. 

Från anslaget bestrids även hyreskostnader för lokaler som har upplåtits 

för viss statlig verksamhet vid de kommunala undervisningssjukhusen. 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten 

sammanhängande service vid universiteten. tekniska högskolan i Stock

holm, Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Lulea. 

Läroanstalt m. m. 

Utgifter 

Lokalhyror 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm 
Danshögskolan 
Dramatiska institutet 
Grafiska institutet och insti-

tutet för högre kommunikations
och reklamutbildning 

Konstfackskolan 
Konsthögskolan 
Operahögskolan i Stockholm 
Musikhögskolan i Stockh,1im 
T caterhögskolan i Stm kholm 
Dator~cntralen för hö1u.: utbild-

ning och forskning {Stockholm 
Cnivcrsitctet i Uppsala 
Högskolar> i Eskilstuna/\ iista;h 
Högskolan i Falun/Rorbngc 
Högskolan i GävleiSandviken 
Högskolan i Örebro 

Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

1986187 

171481 000 
DIOl4000 
73 64.'i 000 

.\1769000 
I 589000 
5 896000 

1060000 
13 833 000 
5 027 000 

964000 
8515000 
I 845 000 

466600() 
155 126000 

9831000 
4 719000 
3 787 000 

17 488 000 

56435 000 
4695000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+ 776000 
- 3291000 
+ 2641000 

+ 529000 
+ 162000 
+ 56000 

+ 57000 
+ 615000 
+ I 122 000 
+ 34000 
+ 92000 
+ 9lQOOO 

+ n9ooo 
+ 9000000 

327 000 
+ 106000 
+ 97000 
+ 1 108000 

+ 7072000 
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Läroanstalt m. m. 1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Universitetet i Lund 197810000 + 3752000 
Högskolan i Halmstad 1714000 + 279000 
Högskolan i Kalmar 6371000 + 404000 
Högskolan i Kristianstad 4300000 847000 
Högskolan i Växjö 6273000 + 255000 

Universitetet i Göteborg 152601000 + 106000 
Chalmers tekniska högskola 79767000 + 906000 
Högskolan i Borås 12982000 + 332000 
Högskolan i Karlstad 11507000 + 380000 
Högskolan i Skövde 1600000 + 634000 

Universitetet i Umeå 85 447 000 - 2612000 
Högskolan i Luleå 51175 000 + 874000 
Högskolan i S.undsvall/Härnösand 7167000 + I 026000 
Högskolan i Ostersund 3 365000 + 205000 

Nordiska institutet för sam-
hällsplanering 929000 + 191000 

Institutet för internationell 
ekonomi 478000 + !0000 

Kungl. bilioteket 10679000 + 809000 
Statens psykologisk-pedagogiska 

bibliotek 802000 + 24000 

Kostnader.för 1•issa med fastig-
hetstjänsten sammanhängande service 3 595000 of. 

1341947000 +27776000 

Inkomster 
Upplåtelse av lokaler m. m. 25000000 of. 

1316947000 +27776000 

Universitets- och högskoleämbetet 

Hyreshöjningen budgetåret 1987/88 för de lokaler för vilka byggnadsstyrel
sen är lokalhållare beräknas till 37 426 000 kr. UHÄ räknar emellertid med 
att ökningen av medels behovet skall begränsas till 27 776 000 kr. Skälet är 
att hyror för lokaler vid vissa undervisningssjukhus beräknas minska från 
15 550000 kr. budgetåret 1986/87 till 5 900 000 kr. budgetåret 1987/88. Den
na minskning är en följd av att hyrorna för lokaler för odontologisk verk
samhet vid universitetet i U mcå bortfaller år 1987. 

Den beräknade hyreshöjningen fördelar sig enligt följande sammanställ
ning. 

Indexuppräkning 
Marknadsanpassning 
Lokalförändring 

Driftkostnader 

Summa 

Anmälda lokalbesparingar 

Nettoförändring 

UHÄ hemställer att 

statsägda + 5 008 000 
inhyrda - 3 882 000 

+ 32 404 000 kr. 
+ 5 378 000 kr. 

+ 1126000 kr. 

+ 6 960 000 kr. 

+45 868 000 kr. 

- 8442000 kr. 

+ 37 426000 kr. 

under ett förslagsanslag D 5. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenhe
terna för budgetåret 1987 /88 anvisas I 359 723 000 kr. 

15 Riksdagen 1986187. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 

Rarre/se: S. 225 r•d 21 och 22 i hogrn sifferspalten Ranat till: of. och 27776000. S. 229 rad 3 och 4 Ranat till: 
663341 753 och 767654 000 Rad JO och 20 i hogra sifferspalten Rattat till: 5 688000 och 1842000. 
S. 236 rad LI och 16 och S. 238 rad 10 och 17 S. 239 rad 2.~ nedifrån i vanster kant notsiffran utgilr 
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F öredragandcns överväganden 

Jag har i det föregående vid behandlingen av frågan om anslags- och 
budgetsystem berört några av de problem som är förknippade med den 

nuvarande ordningen för högskolans lokalförsöi:ining. Jag föreslår här att 
anslaget delas upp i anslagsposter för de olika högskoleenheterna (motsva

rande). En sådan åtgiird skapar en av förutsättningarna för att lokalanvän
darna skall kunna påverka sina lokalkostnader. 

Prop 1986/87: I 00 
Bil. 10 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetår 
anslaget till (I 316 947 000 + 42 776 000 = J I 359 723 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokalkostnada m. m. l'id hiigskoleenhetema för budget
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 1359723000 kr. 

D 6. Vissa tandvårdskostnader 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

139 123 104 

86 902 000 
88813 000 

Reservation 3 749290 

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odontolo

giska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet (enheten vid 

Huddinge) samt universitetet i Göteborg. Vidare utgår från anslaget vissa 

medel till den statliga tandskötc!rskeskolan vid universitetet i Göteborg 

samt till ersättning åt tandsköterskepraktikanter. 

Anslag.~fiirdelning 

Högskoleenhet/ändamål m. m. 

Karolinska institutet 
Universitetet i Göteborg 

Utgift 

Uppbördsmedcl Patientavgifter m. m. 

1986/87 

45 879000 
41023000 

86902000 

23 835000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+2040000 
- 129000 

+l 911000 

of. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

, Förät1drit11(ar OI' at1slav-
1ek11isk t1atur 

2.1 Vissa tjänsler vid odonto-
logiska institulionen, UG 

Summa ut1der 2 

1 UG =universitetet i Göteborg. 

Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

+ 235 
+ 235 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

3. Ko11sehe11ser al' tidigare h1'siu1 
3.1 Minskat antal platser på 

tandliikarlinjen,UG 

Summa under 3 

Summa totalt 

Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

-1848 

-1848 

-1613 
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föredragandens överväganden 

Till följd av riksdagens beslut år 1984 om minskad planeringsram för tand

läkarlinjen heräknar jag en besparing under detta anslag (-1848000 kr.) 
vid universitetet i Götehorg. 

Vid min medelsheräkning har jag beaktat att medel om 286 000 kr.. som 

innevarande budgetår har anvisats under anslaget D 10. Utbildning för 

vårdyrken resp. under anslaget D 21. Odontologiska fakultt:terna, nästa 

budgct<lr skall anvisas under detta anslag, anslagsposten Universitetet i 

Göteborg. Jag har vidare beaktat att medel om 288 000 kr. avseende vissa 

övertandläkararvoden som tidigare har beräknats under anslaget D 21. 

Odontologiska fakulteterna anvisas under detta anslag, anslagsposten Ka

rolinska institutet fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 86 902 000 + I 911 000 =) 88 813 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 88 813 000 kr. 

D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

8985 679 

11988000 

9044000 

Reservation 6481 039 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för internationalisering av hög

skoleutbildningen. 

Ans/ag.~fördelning 

Anslagspost 

I. Till universitets- och högskole
ämbetets disposition 

2. Vissa kostnader för lokal antagning 
3. Utveckling och försöksvis drift av 

överbryggande kurser och påbygg
nadsutbildning 

4. Till regeringens disposition 

1986/87 

4845 000 
631000 

3 230000 
3 282000 

11988000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+ 159000 
+ 20000 

-3 2~0000 
+ 107000 

-2944000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål 

4 
4.1 

Budgqfi.7r.1lat.: 
Till UHA:~ disposition 
Utveckling och försöks-
vis drift av överbryggande 
kurser och påbyggnads
utbildning 

Summa under 4 

Summa 

UHÄ hemställer att 

Kostnad 
budgetaret 
1987/88 ltkr.J 

+ 1200 

+1000 

+2200 

+2200 

under ett reservationsanslag D 7. Vissu särskilda utgifter inom högsko

lan m. m. för budgetåret 1986/87 anvisas 14188000 kr. 

Sveriges förenade studentkårer har i skrivelse begärt ett ökat bidrag för 

sin verksamhet budgetåret 1987 /88. 

Sveriges sjuksköterskeelevers förbund har inkommit med skrivelse an
gående statsbidrag för verksamhetsåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

För innevarande budgetår finns under detta anslag uppförd en särskild 
anslags post till utveckling och försöksvis drift av överbyggande kurser och 

påbyggnadsutbildning. Medlen står i huvudsak till regionstyrelsernas för

fogande. Jag anser det lämpligt att medlen för nästa budgetår anvisas under 

anslaget D 13. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Jag 

beräknar en motsvarande minskning under förevarande anslag ( - 3 230 000 

kr.) 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(11 988 000 - 2 944 000 =) 9 044 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 
att till Vissa särskilda utg(fter inom högskolan m. m. för budget

året 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 9044000 kr. 
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Grundläggande högskoleutbildning 

D 8. Utbildning för tekniska yrken 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

663 341 753 

767654000 

815 141000 

Reservation 35460594 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. 

Ans/ag.1fördelning 

Högskoleenhet/ändamål 

Stockholms hög.1·kolere givn 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 

Upprnlu högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/ Västerås 
Högskol<m i Falun/ Borlänge 
Högskolan i (Jävlc/ Sandviken 
Högskolan i Orcbro 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

Lund/Malmö hiigskulnegion 
Universitetet i Lund 
Högskokrn i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Växjö 

Göteborgs hiigskolcrcgion 
Universiietet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/ Härnösand 
\'issa kurser för uktil' ~jäpersonal 
Utgift 

1986/87 Beräknad ändring 1987 /88 

29 171000 +635 000 
191 956000 +11541000 

44 975 000 +2 668000 
5718000 +294000 
2 522 000 +602000 
1878000 +I 169000 
1370000 +52000 

86445000 +4188000 
2 324000 +48000 

128 901000 + 5 688000 
541000 +559000 

9191 000 + 1952000 
1912000 +647000 

21 506000 +513 000 
144 943 000 +5 986000 

5 407000 + 136000 
3 793000 +1441000 

541 000 +559000 

20 I IOOOO +1842000 
53 293 000 +3 865000 
9 224000 +3037000 
I 933 000 +65 000 

767654000 +47487000 

Anslagsframställningjämte komplettering härav har avgivits av universi
tets- och högskoleämbetet (UHÄ). 

Sammantaget innebär ändringsförslagen följande. 
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Andami'd/höpkoleenhct n1. m. Kostnad Prop 1986/87: 100 
I, ~. ;\, 4 budget- Bil. 10 

året 
198M!7 
(tkr. l 

2 Föriindrin;:ar ai· 1111sl11i:s- teknisk natur 
2.1 Lokala Jinicr omvandlas till allmänna linjer 
2. I. I Data- och .elektroniklinjen. 80 p, ars kurs. 2 

HFIB + 539 
HG/S + 539 
ULi + 539 
HKs + 539 
HS + 539 
UUm + 358 
HS/H + 539 

2.1.2 Dataingcnjörslinjen. 80 p 
;ik 2 
HG/S + 539 
HH + 539 
HY + 539 
HLu + 539 

2.1.3 Verkstadsingenjörslinjcn. 80 p, årskurs 2 
HK !+30 npll + 600 

2. 1.4 Företagsingcnjörslinjen. 100 p. arskurs I (+48 npl) + 960 

"'"' Överföring fdn AES-sektorn 
2.2.1 Storhushåll- och restauranglinjen ( YTH) 

UL !+30 npi) + 400 
2.3 Överföring till Kl-sektorn 
2.3. l Teckentolkning 

us 30 
KTH 160 
CTH 120 

2.4 Anslagsomläggning, bibliotek U L 188 

Summa under 2 + 7 210 

3 KonSl'ki•enser a1• tidigare hes/ut 
3.1 Besparingar enligt regleringsbrev 

us 232 
KTH - 3 500 
uu 492 
HEIV 23 
HF/B 15 
HÖ 6 
ULi 1164 
UL I 759 
UG 104 
CTH - 2675 
HB 24 
HKs 14 
UUm 492 
HLu 942 
HS/H 13 

3.2 BP 84 + 3937 
3.3 BP 85 + 5697 
3.4 BP86 + 3884 
3.5 
3.5.l Datatekniklinjen KTH (+30 npl) + 642 

Dessutom D 24 (+ 321) 
Dessutom I 3 (+ 963) 

3.5.2 Elektroniklinjen UL (+30 npll (+ 642) 
3.5.3 Driftingenjörslinjcn HS/H !+30 npl) + I 174 
3.5.4 YTH HKs (+30 npll + 800 
3.5.5 Storhushåll- och restauranglinjen (YTHl UL + 400 

Summa under 3 + 5721 
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~gs~.m. 
~' .-.~ "' 

4 BuJi;<'((i>rsla;!et 
4.1.1 K vali1e1sförs!iirkning 
4. J.2 Civilingenjörnlfbildningen 

KTH 
uu 
ULi 
UL 
CTH 
HLu 

4.1.3 Data- och elektroniklinjen, dalaingenjörslinjen 
HFtB 
HG!S 
ULi 
HH 
HY 
HKs 
HS 
ULJm 
HLu 
HS/H 

4, 1'.faskintekniklinjcn \tekniskt hasar) 
HLu 

4.3 Ny linje. verkstadsingenjörslinjen, 
80 p inrättas vid HK 
f>ll npl varav 

30 nya platser 
30 genom omvandling 
av lokal linje 

4.4 YTH 
4.4. I Verkstadsin<lustrilinjen inrättas vid HS. 
4.4.2. V;ujdlrsintag på byggna<l-;industrilinjen vid CTH 
4.5 N~· linje, företagsingcnjörslinjen. 

100 p inrättas vid HH 
48 npl varav 
genom 
omvandling av 
lokal linje 

4.h Datavetenskaplig linje inrätta~ vid UG 
30 npl varav 

biologlinjen 
matema1iker-
linjen 

4.7 Naturvetarlinjer 
4.7.1 Ny kemistlinje 160 p inrättas 

kemistlinje 120 p läggs ner 
4.7.2 Vid US 

Geovetarlinjen 
Biologlinjen 
Kemistlinjen 

4.7.} Vid UU Geovctarlinjen 
Biologlinjen 
Fysikerlinjen 

4.8 Maskintekniklinjen. CTH 
4.9 Biblio1ek5rcsurser 

Summa under 4 

SUMMA PUNKTERNA 2-4 

(+:!5 npll 

( + 30 npl) 

l +48 npll 

<+30 npll 
(+!Onpll 
(-20 npll 

(- 3 npll 
1-12 npll 
(+12np0 
(-15 npl) 
(+JO np)) 
<+ 5 npB 
("t" 10 npll 

Kostnad 
budgel
aret 
1986/87 
I tkr.) 

+ 1257 
+ 120 
+ 614 
+ 713 
+ 968 
... 32.8 

+ 56 
+ 113 
+ 56 

56 
... 5b 
.,.. 56 
+ 56 
+ 39 
+ 56 
+ 56 

+ 273 

+ 800 

+ 800 
+ 300 

200 

800 
!09 
218 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

+ 214 
+ 340 

+ 8000 

+20931 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 
I. 2, J, 4 

5 UJANFÖR RAMEN 
Basresurser 
Tekniska högskolorna 
Data- och elektroniklinjen, dataingenjörslinjen 
Industriell ekonomi-linjen HLu 
Verkstadsindustrilinjen fYTHJ inriittas vid ULi 
Specialistlinje 

Kostnad 
budget
året 
1986/87 
(tkr.) 

(30 nplJ 
(30 npl) 

5.1 
5.1. I 
5.1.2 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

Företagsingenjörslinje 100 p HK (30 nplJ 

5.7 
5.8 
5.9 

5.10 
5.11 
5.12 

Basresurser vid de tekniskä högskolorna/motsva-
rande 
Teknisk fysik-linjen CTH 
Kemitekniklinjen CTH 
Liingre grenar på matematiker
och naturvetarlinjerna 
Specialistlinje byggs ut 
Arkitektlinjen CTH 
Väg- och vattenbyggnadslinjen 
CTH+ 30 npl 
KTH+ 20" 

Summa under 5 

( +60 npl) 
(+20npl) 

(+ 15 nplJ 

+ 6000 
+ 1960 
+ 800 
+ 800 
+ 1300 
+ 800 

+15000 
+ 1284 
+ 428 

+ I 070 
+ 1400 
+ 164 

+31551 

1 US=univer~itetel i Stockholm, KTH=tekniska högskolan i Stockholm, UU=uni
versitetet i Uppsala, HE/V=högskolan i Eskilstuna/Västerås, HF/B=högskolan i 
Falun/Borlänge, HG/S=högskolan i Gävle/Sandviken. HÖ=högskolan i Örebro, 
ULi=universitetet i Linköping, HJ'=högskolan i Jönköping. UL=universitetet i 
Lund, HH=hiigskolan i Halmstad, HK=högskolan i Kalmar. HV=högskolan i 
Växjö, UG=universitetet i Göteborg, CTH=Chalmers tekniska högskola, 
HB=högskolan i Borås. HS=högskolan i Skövde, HS/H=högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand, HKs=högskolan i Karlstad. HS=högskolan i Skövde, UUm=universi
tetet i Umeå, HLu=högskolan i Luleå. 
2 Npl =nybörjarplatser. 
3 Åp= årsstudieplatser. 
3 BP=budgetproposition. 
4 TB=tilläggshudget. 

UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje. kemistlinjen, 160 poäng. inrättas den I juli 

1987 samtidigt som kemistlinjen. 120 poäng, läggs ner. 

2. en allmän utbildningslinjc. verkstadsingenjörslinjen, 80 poäng, inrät

tas den 1 juli 1987, 

3. en allmän utbildningslinje, företagsingenjörslinjen, 100 poäng, inrät

tas den I juli 1987, 

4. planeringsramar fastställs i ·~nlighet med UHÄ:s förslag ovan. 

5. under ett reservationsanslag D 8. Utbildning för tekniska yrken för 

budgetåret 1987 /88 anvisas 788 565 000 kr. med ovan angiven fördelning på 

an slagsposter. 

F öredragandcns överväganden 

Konsekvenser av tidigare beslut 111. m. 

När jag har heräknat medelsbehovet till följd av förändringar av antalet 

nybörjarplatser på tre- och fyraåriga linjer budgetåren 1984/85 - 1986/87 

Prop 1986/87: 100 
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har jag använt den beräkningsmodell avseende kostnaderna per utbild

ningsplats som har tillämpats under senare år. När det gäller konsekvenser 

av tidigare beslutad ökning av antalet nybörjarplatser i yrkesteknisk hög

skoleutbildning (YTH) och övrig kortare teknisk utbildning har jag följt 

universitets- och högskoleämbetets ( U HÄJ förslag. Jag har härutöver be

räknat särskilda medel för fortsatt genomförande av hrandingenjörslinjen 

I+ 1 182 000 kr.). I beloppet ingår även vissa planeringsmedel av engångs

karaktär. I denna senare fråga har jag samrått med statsrådet Roine Carls

son. 

Jag räknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali

sering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har härför beräk

nat en minskning av detta anslag med 734 000 kr. 

Krnlitct.~frågor ni. m. 

Med anledning av riksdagens och regeringens beslut (prop. 1985/86: 100 
bil. I 0, Ub U 21, rskr 269) har flera åtgärder vidtagits för att höja kvaliteten 

i civilingenjörsutbildningen. Dessa avser dels en resursförstärkning med 

sammanlagt 41 milj. kr., dels en omklassificering av utbildningen från 160 

till 180 poäng bl. a. för att möjliggöra en lugnare studietakt och därmed 

ökad examination. Vidare har anslaget till utrustning tillfälligt förstärkts 

med 39 milj. kr. 

UHÄ har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka hur civilingenjörsut

bildningen ytterligare kan förbättras. I sin rapport (1986: 34) "Civilingen

jörsutbildningen ut ur krisen" har arbetsgruppen lagt fram ett stort antal 

förslag. Flertalet förslag rör åtgärder som beslutas av högskoleenheterna 

själva. inte minst på linjenämnds- och institutionsnivå. UHÄ har ännu inte 

tagit ställning till rapporten. 

För egen del ser jag positivt på arbete av det slag som arbetsgruppen 

bedrivit då det kan utgöra ett led i att förbättra civilingenjörsutbildningen 

ytterligare. I den mån UHÄ:s ställningstagande kommer att kräva beslut 
av regering och riksdag avser jag att återkomma i frågan. 

I årets anslagsframställning föreslår UHÄ att resurserna för civilingen

jörsutbildningen räknas upp med 4 milj. kr. nästa budgetår. Mot bakgrund 

av de stora satsningar som redan har genomförts och med hänsyn till det 

statsfinansiella läget kan jag inte biträda UHÄ:s förslag. Vad gäller medel 

till utrustning för civilingenjörsutbildningen avser jag att återkomma under 

anslaget I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 

m.m. 

UHÄ anser att utbyggnaden av civilingenjörsutbildningen nu måste ske i 

en betydligt långsammare takt än tidigare. Den period av konsolidering 

som har påbörjats budgetåret 1986/87 bör fortsätta även nästa budgetår. 

UHÄ:s förslag till ökad dimensionering är begränsat till dels en mindre 

utbyggnad av data/elektronikområdet vid tekniska högskolan i Stockholm 

(KTH) och universitetet i Lund. dels till en marginell ökning på totalt 35 

nybörjarplatser på maskintekniklinjen vid två högskoleenheter. UHÄ före

sliir dessutom att industriell ekonomi-linjen lokaliseras till högskolan i 

Luleå. Vidare anser UHÄ att den tvååriga ingenjörsutbildningen bör ökas 

med ca 100 nybörjarplatser och YTH med 75. 

Prop 1986/87: I 00 
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'- För nästa budgetår räknar jag med en ökning av civilingenjörsutbildning
~ en med 85 nyhörjarplatser. Jag kommer i det följande även att förorda en 

ökning av antalet nybörjarplatser i tvåårig ingenjörsutbildning ( +60) och i 
YTH (+30). 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i det följande. Därvid 
anges planeringsram per linje och högskoleenheter (a) eller per grupp av 
linjer och högskoleenhet tillsammans med beräkningsunderlaget i form av 
beräknad antagning per linje och högskoleenhet inom parentes (b). 

Jag går nu över till frågor som rör vissa utbildningslinjer och utbildnings
områden. Först vill jag dock slirskilt hänvisa till vad jag har anfört i 
inledningen rörande regional utveckling. 

M a temat isk-na tun·e tenskaplig ut hildning 

På grundval av vad jag framhöll i prop. 1985/86: 100 bil. 10 (UbU 21, rskr. 
269) har regeringen uppdragit åt UHÄ att lägga fram förslag till en långsik
tig samlad planering av de matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna. 
Denna skall bygga på en bedömning av arbetsmarknadens långsiktiga 
behov, nuvarande resursutnyttjande, konsekvenser för forskningen på 
resp. område osv. Enligt uppdraget bör UHÄ särskilt pröva det förväntade 
behovet av matematisk utbildning i förhållande till behovet av dataveten
skaplig utbildning. l planeringsunderlaget bör också ingå en belysning av 
förväntade möjligheter att på sikt rekrytera studerande till utbildningen 
och att föreslå åtgärder som kan leda till en förbättrad examination. UHÄ 
kommer att redovisa uppdraget i samband med anslagsframställningen för 
budgetåret 1988/89. 

I avvaktan på att UHÄ:s samlade förslag föreligger, är jag inte heller i år 
beredd att ta ställning till frågan om inrättande av en ny kemistlinje om 160 
poäng eller förläggning av dataver.enskapliga linjen till Göteborg. 

UHÄ har föreslagit att ett mindre antal nybörjarplatser omfördelas inom 
den naturvetenskapliga utbildningen vid universiteten i Stockholm och 
Uppsala. Enligt min uppfattning kan det finnas skäl att t. ex. minska 
planeringsramen på geovetarlinjen och att öka på fysikerlinjen. Jag vill 
erinra om att de berörda universiteten har möjlighet att, inom ramen för 
gällande planeringssystem, själva genomföra förändringar av nyss angivet 
slag. 

Yrkeshygienikerlinje n 

Yrkeshygicnikerlinjen. som omfattar 60 poäng, inättades den I juli 1983. 
Utbildningen har haft 25 nybörjarplatser och är förlagd till Lund. För 
tillträde till linjen krävs genomgången kemistlinje eller kemitekniklinje. 

Mot bakgrund av det stora antalet outnyttjade platser beslöt riksdagen 
(prop. 1985/86: 100. bil. JO. UbU 21, rskr. 269) att det inte skulle göras 
någon antagning till yrkeshygienikerlinjen budgetåret 1986/87. Linjens re
kryterings problem beror bl. a. på att arbetsmarknaden för kemister och 
kemitekniker är mycket god. Härtill kan läggas den något osäkra tillgången 
på tjänster för särskilt utbildade yrkeshygieniker. 

Prop I 986/87: I 00 
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Regeringen har därför i maj 1986 uppdrag!~ ~t UHÄ att undersöka om Prop 1986/87: 100 
behovet av yrkeshygienisk utbildning kan tillgodoses på ett annat sätt än Bil. I O 

det nuvarande. t. ex. genom kortare kurser. Därvid skulle UHA pröva 

förutsiittningarna för att samordna vissa delar av den yrkeshygieniska 

utbildningen med eventuell utbildning för skyddsingenjörer. Arbetet skulle 

ske i samråd med arbetarskyddsstyrelsen. 
U HA har redovisat uppdraget i september 1986. Enligt llHÄ bör yrkes

hygienikeruthildningen organiseras i block och bedrivas som distansunder

visning pfi halvtid. I utbildningen bör enligt UHA även ingå styrd praktik 
under arbetarskyddsstyrelsens ansvar. Vad gäller frågan om samordning 

med skyddsingenjörsutbildningen avser UHA att återkomma. Arbetar

skyddsstyrelsen är inte beredd att ställa sig bakom förslaget. 

För egen del anser jag att det finns ett klart behov av yrkeshygienisk 
utbildning. Erfarenheterna av linjen har dock visat att det inte är realistiskt 

med en lång päbyggnadsutbildning för personer som är starkt efterfo'tgade 

på arbetsmarknaden. Jag anser diirför att yrkeshygienikerlinjen bör upphö

ra som allmän påbyggnadslinje fr. o. m. nästa budgetår (-810000 kr.J. 
Yrkeshygienisk utbildning bör istället anordnas i form av avslutande 

inriktningar på kemitekniklinjen och kemistlinjen. Utbildningen bör or

ganiseras så att den även står öppen för redan yrkesverksamma personer 

inom arbetsmiljöområdet. 
För närvarande finns ca fem studerande i utbildningen. Samtliga dessa 

avser inte att gå igenom hela linjen. Nästa budgetår räknar jag med att ca 

tio studerande kommer att påbörja yrkeshygienisk utbildning vid universi

tetet i Lund. Jag beräknar medel för kostnaderna härför med 510000 kr. 
Jag har samrått med statsrådet Anna-Greta Leijon i denna fråga. 

Tekniskt hasår 

Vid högskolan i Luleå pågilr en verksamhet med antagning till maskintek

niklinjen av studerande från gymnasieskolans treåriga samhällsvetenskap
liga och ekonomiska linjcr till en ettårig förberedande utbildning. Syftet är 
att med det så kallade tekniska basåret. åstadkomma en breddad rekryte
ringshas för civilingenjörsutbildning. Formellt ingår basåret i planeringsra

men för maskintekniklinjen. 
Aven högskolan i Gävle/Sandviken har numera en förberedande utbild

ning av motsvarande slag. Utbildningen där är knuten till dataingenjörslin
jcn och finansieras för närvarande med de särskilda medel som har anvi
sats för insatser i Bergslagen. 

UHÄ föreslår nu att utbildningen vid högskolan i Luleå får ytterligare 25 

nybörjarplatser. Enligt UHÄ bör basåret prövas på fler tekniska högsko

lor. Det bör även breddas till att omfatta studerande från t. ex. treårig 
humanistisk linje i gymnasieskolan. 

Erfarenheterna av det tekniska basåret är goda. Bl. a. fyller det en viktig 
funktion när det gäller att rekrytera flickor till civi!ingenjörsutbildning. Jag 

biträder därför UHÄ:s förslag om en ökning av planeringsramen på ma
skintekniklinjcn vid högskolan i Luleå ( + 326 000 kr.). Jag avser att åter
komma till regeringen i fråga om ytterligare spridning av tekniskt basår. 235 



Prop 1986/87: 100 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetåret 1987/88 Bil. 10 

Utbildmng!)linje/poang Stock- Uppsala Eskils- Falun! Gavle/ Örebro Lin- Jön-
holm tuna! Bor I.ange Sand- köping! köping 

Västerås viken Norr-
kbping 

Viss teknisk utbildning 
(a-linjcr) 
Arkitektlinjen, 180 p 601 

Lantmäterilinjen, 180 p 901 

Miljö- och hälsoskydds-
linjen, 120 p 
Väg- och vattenbygg-
nadslinjen, 180 p 1001 

Summa 250 

Viss civilingenjörs-
utbildning (b-linjer) 
Datatekniklinjen, 180 p 90 1 120 
Elektrotekniklinjen. 
180 p 235 1 

Farkostteknikfinjen, 
180p 90 1 

Geoteknologilinjen, 
l80p 
Industriell arbetsmiljö-
linjen, 180 p 
Industriell ekonomi-
linjen. 180 p 188 
Kemitekniklinjen, 180 p 1201 

Maskinteknik-
linjen, 180 p 280 1 120 
Materialtekniklinjen, 
180 p 90 1 

Samhällsbyggnads-
tekniklinjen. 180 p 
Teknisk fysik-linjen, 
180 p 120 1 120 
Teknisk fysik- och 
elektroteknik-linjen. 180 p 180 

Summa 1025 120 608 

lngenjörsutbildning 
(b-linjer) 
Brandingenjörslinjen, 
100 p 
Data- och elektronik-
linjen, 80 p 30 30 30 
Dataingenjörslinjen, 80 p 30 
Driftingenjörslinjen. 80 p 30 1 

Sjöingenjörslinjen. 40 p 
Textilingenjörslinjen. 80 p 
Verkstadsingenjörslinjen, 
80 p 

Summa 30 30 60 30 

Teknikerutbildning 
(b-/injer) 

Driftteknikerlinjen, 80 p 60 1 60 30 
Maskinteknikerlinjen, 
80 p 
Produktionstekniker-
linjen. 80 p 30 
Textil- och konfektions- 236 
tekniklinjen, 80 p 

Summa 60 90 30 



Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Uthildmng~linjcipo<ing Lund/ Halm- Kal- Vaxjö Gote- Borils Karl- Skuvde Umcä Lulcit Sund~- Summa 
Malmö Slad mar borg stad valli 

Härno-
sand 

Vi.1.1 leknisk urhi/dninf.i 
( a-linjer) 

Arkitektlinjen, 180 p 45 453 150 
Lantmäterilinjen. 180 p 90 
Miljö- och hälsoskydds-
linjen. 120 p 62 62 
Väg- och vattenbygg-
nadslinjen. 180 p 90 J05' 30 325 

Summa 135 /5{j' 62 30 627 

Viss civilinienjiirs-
utbildning lh-linjeri 

Datatekniklinjen. 180 p 90 1203 90 510 
Elcktrotekniklinjen. 
180 p 186 2501 671 
Farkosttckniklinjen. 
180 p 90 
Geoteknologilinjen. 180 p 30 30 
Industriell arbetsmiljö-
linjen. 180 p 30 30 
Industriell ekonomi-
linjen. 180 p 60' 30 278 
Kemitekniklinjen. 180 p 125 100' 345 
Maskinteknik-
linjen. 180 p 118 180' 140 838 
Materialtekniklinjen. 
180 p 90 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen, 180 p 30 30 
Teknisk fysik-linjen. 
180 p 67 1003 407 
Teknisk fysik- och 
elektroteknik-linjen. 180 p 180 

Summa 586 8W' 350 3499 

I ngenjiirsuthildnini 
I h-lir!ier) 
Brandingenjörs-
linjen. 100 p 25 25 
Data- och elektronik-
linjen. 80 p 30 20 30 170 
Dataingenjörslinjen. 80 p 30 30 30 30 150 
Driftingenjörslinjen. 80 p 60 60' 30 180 
Sjöingenjörslinjen. 40 p 24 303 54 
Textilingcnjörslinjen. 80 p 153 15 
Verkstadsi ngenjörsl injen. 
80 p 30 30 

Summa 85 30 54 30 105 30 30 20 30 60 624 

Teknikerutbildning 
( h-lin)<'r) 
Driftteknikerlinjen. 80 p 60 60 90' 60 420 
Maskinteknikcrlinjen. 
80 p 30 453 75 
Produktionstekniker-
linjen. 80 p 30 30 30 60 180 
Textil- och konfektions-
tekniklinjen. 80 p 60 60 

Summa 90 120 135 60 30 120 735 
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Prop 1986/87: 100 
Bil. JO 

lJthildningslinjeipoang sw~k- llpp,ala Esk1b- ralun/ G<ivki Orebro I.in- Jön-
holm tunat Borlangc Sand- kllpmg..' koping 

Vastcrib. viken ~orr-

kupin~ 

Yrke.l'tl'knisk 11tbi/dni11J? nH 
( b-linjcr )7 

Byggnadsindustri· 
linjen, 60 p 30 1 

Elektronikindustri-
linjen, 60 p 30 
Fordonstekniklinjen. 
60 p 0 
Grafisk industri-linjen. 
60 p 30 1 

Livsmedelsindustri-
linjen, 60 p 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjcn, 60 p 
Plast- och gummiindu-
strilinjen, 60 p 0 
Processindustrili njen. 
60 p 
Styr- och reglerteknik-
linjen. 60 p 30 
Stålindustrilinjen, 60 p 30 
Sågverksindustri-
linjen, 60 p 
Textil- och konfektions-
industrilinjen, 60 p 
Träindustrilinjcn, 60 p 30 
U nderhållstekniker-
linjen, 60 p 
V crkstadsindustri-
linjen. 60 p 301,9 30 30 30 

Summa 90 30 {)I) 30 30 60 

Nautisk utbildning 
(b-linjer) 
Radiokommunikations-
linjen, 60 p 
Sjökaptenslinjen, 40 p 
Styrmanslinjcn, 80 p 

Summa 

Matematisk-naturl'ctcn-
skap/if: utbildnini: 
( h-linjer) 
Biologlinjen, 120 p 602 68 18 
Biotekniklinjen, 40 p 12 
Datavetenskapliga 
linjen, 160 p 60 30 
Fiskevårdslinjen, 80 p 
Fysikerlinjen. 120 p 302 43 12 
Geovctarlinjen, 120 p 27~ 40 
Kemistlinjen. 120 p 722 48 18 
Matematikerlinjen. l:!O p 602 5<; 20 

Summa 249 326 1)8 

Summa a- och b-linjer 1704 446 120 90 90 30 766 60 
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Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

L:th1ldningshn1e!poi..ing LunJ/ Halm- Kal- Vaxjo Gotc- Bl115.~ Karl- Sklivdc Ume;.1 Luk:f1 Sund:-.- Summa 
MahTill 'iti.ld mar hor!! stad vallt 

Harno· 
c.,and 

Yrkesteknisk UlhildninR YT/f 
( h-/injer/ 

Byggnadsindustri-
linjen. 60 p 301 15 75 
Elektronikindustri-
linjen. 60 p 30 
Fordonstekniklinjen, 
60 p 0 
Grafisk industri-linjen. 
60 p 30 
Livsmedelsindustri-
linjen. 60 p 30 30 
Pappers- och pappers-

305 masseindustrilinjen. 60 p 30 
Plast- och gummiindu-
strilinjen. 60 p 0 
Processindustrilinjen, 
60 p 30 30 
Styr- och reglerteknik-
linjen. 60 p 30 
Stålindustrilinjen, 60 p 15 45 
Sågverksindustri-
linjen, 60 p 30 30 
Textil- och konfektions-
industrilinjen, 60 p 30 30 
Träindustrilinjen, 60 p O" 30 
U nderhållstekniker-
linjen. 60 p 0 0 
Verkstadsindustri-
linjen. 60 p 308 303 0 30 0 210 

Summa 90 60 30 30 60 30 600 

Nautisk 111bildninR 
( h-/injai 
Radiokommunikations-
linjen. 60 p 30 30 
Sjökaptenslinjen, 40 p 24 48 1 n 
Styrmanslinjen, 80 p 60 603 120 

Summa 114 108 222 

Matematisk-nuturl'eten-
skaplig utbildninR 
rh-linjer) 
Biologlinjen, 12G p 75 574b 46 324 
Biotekniklinjen. 40 p 10 JO 32 
Datavetenskapliga 
linjen, 160 p 30 120 
fiskevårdslinjen, 80 p o•• 0 
fysikerlinjen, 120 p 35 264b 20 166 
Geovetarlinjen, 120 p 20 20•h 107 
Kemistlinjen, 120 p 35 4o•b 24 16 253 
Matematikerlinjen, 120 p 40 30 454 b 31 281 

Summa 215 30 188 161 /h 1283 

Summa a- och b-linjer 1201 30 288 60 1572 90 90 30 243 470 226 7590 

1 Tekniska högskolan i Stockholm. 6 A vscr Skellefteå. 
2 lJniversilelet i Stockholm 

7 Antagning u.11 flertalet linjer sker var tredje termin. Har ange~ antalet 
.l Chalmers. lek.mska hog~kola_ nybörjarp\.,i.er budgetåret 1987188. 
4" Umversitctet 1 Göteborg. Antagning vartannat år. R Avser Karlskrona. 
4~ Universitetet i Goteborg. 9 Avser SödertalJe. 239 
~Avser Markaryd. 



Uthildning inom hioteknikområdct 

Universitetet i Uppsala har föreslagit att en civilingenjörslinje med bio
teknisk inriktning inrättas. 

UHÄ pekar på att behovet av utbildning och forskning inom det biotek
niska området har utretts av UHÄ <UHÄ-rapport 1983: 6). Pa förslag av 

denna utredning har påbyggnadslinjen biotekniklinjen inrättats och förlagts 
till universiteten i Uppsala. Lund och Umeå. 

Nyss nämnd1.1 utredning konstaterade att det finns behov av kemitek

niker med bioteknisk inriktning samt att utbildningen vid kemitekniklin
jens bioteknikinriktning är tillfredsställande. Av UHÄ:s utredning av kemi 
och kemiteknik (UHÄ-rapport 1984: 20) framgår att den totala dimensione
ringen av kemitekniklinjen i landet är lämpligt avvägd. 

Mot denna bakgrund vill UHÄ inte utan mer ingående analys föreslå att 

en ny civilingenjörslinje med inriktning mot bioteknik inrättas. Jag delar 

denna uppfattning. Liksom UH.i\ anser jag emellertid att det kan finnas 

behov av ytterligare någon ny inriktning inom det biotekniska området. 
Sedan UHÄ har analyserat erfarenheterna av de nuvarande utbildningarna 
och närmare utrett behovet av eventuell ytterligare utbildning på området 
avser jag att återkomma till regeringen i frågan. 

UtbildninK inom data- och clcktronikområdet 

I prop. 1985/86: 100 (bil.10, s. 222) framhöll jag angelägenheten av att 
kompetensuppbyggnaden fortsätl.er inom data- och elektronikområdet och 
att jag därför såg mycket positivt på de initiativ som har tagits från 

näringsliv och myndigheter för att i samverkan skapa centra för detta 
ändamål. Jag tänkte i det sammanhanget särskilt på elektronikcentrum i 

Kista resp. Lund. 
När det gäller Kista uttalade jag att det borde finnas goda möjligheter att 

anordna bl. a. delar av civilingenjörsutbildning där om några år. Den fort
satta planeringen skulle därför inriktas på att datatekniklinjen vid KTH får 
ytterligare 30 nybörjarplatser budgetåret 1987/88. 

Uppbyggnaden av elektronikcentrum i Kista fortgår planenligt. Vårter
minen 1988 kommer en lokal linje från KTH att lokaliseras dit och under 

höstterminen 1988 beräknas delar av civilingenjörsutbildningen kunna för
läggas dit. Planeringen bedrivs i samarbete med företrädare för de industri

er inom informationsteknologiområdet som finns i Kista. Jag har goda 

förhoppningar att bl. a. utrustningsfrågorna skall kunna lösas i samverkan 

med berörda industrier. I enlighet med mina uttalanden i nyss nämnda 

prop. har jag beräknat medel för en ökning av datatekniklinjen vid KTH 

med 30 nybörjarplatser nästa budgetår. 

Vad gäller Lund redovisade jag det förslag till satsning på mikroelek

troni~k forskning, utbildning och industriell förnyelse i Sydsverige som 

universitetet i Lund har lagt fram. Syftet med förslaget är bl. a. att åstad

komma både en kraftig ökning av antalet nybörjarplatser i civilingcnjörsut

bildningen och nya påbyggnadsutbildningar inom ett antal högteknologiska 

områden för nyutexaminerade eller redan yrkesverksamma civilingenjö
rer. 
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Skånes handelskammare har aktivt deltagit i utarhetandet av förslaget. 

Handelskammaren har därvid framhållit att om' riksdag och regering med

verkar till ett snahht genomförande av programförslaget linns det anled

ning anta att en del av kostnadern~ skall kunna finansieras genom insatser 

fr;}n niiringslivets sida, t. ex. genöm ait förnyelsefonderna utnyttjas. 

Skånes handelskammarc har förklarat sig beredd att bland sina medlems

företag med kraft verka för att företagen beaktar den stora hetydelse för 

industriell förnyelse i Sydsverige som er. delfinansiering av förslaget skulle 

få. 

För att det första steget i programmet skulle underlättas och påskyndas 

förordade jag i prop. 1985/86: 125 med förslag om tilläggsbudget lll till 

statsbudgeten budgetiiret 1985/86 I LJ bU 21. rskr. 269) att clektrotekniklin

jen vid universitetet i Lund skulle fä ytterligare 30 nybö1:jarplatscr redan 

budgetåret 1986/87. Vidare skulle n;l.gra av de föreslagna påbyggnadsut

hildningarna liksom påbyggnadsutbildning inom omr[1det maskinteknik 

komma till stånd budgetåret 1986/87. En förutsättning för att öka kapacite

ten i eivilingenjörsutbildningen och påbyggnadsutbildningen skulle vara att 

det skånska näringslivet bidrar till utrustningskostnaderna. 

Den del av mikroelektronikprogrammet som riksdagen har fattat beslut 

om hösten 1986 kräver enligt universitetet i Lund ca 16 milj. kr. i utrust

ningskostnader. Trots att universitetet och Skånes handelskammare lagt 

ner ett stort arbete för att få det skånska näringslivet att bidra till utrnst

ningskostnaderna har dessa ansträngningar lyckats endast delvis. 30 stude

rande ytterligare i civilingenjörsutbildningen har ändå antagits hösten 

1986. 

Jag beklagar att det inte har varit möjligt att få det stöd från industrin 

som förutsattes tidigare. Mot bakgrund av det stora utbildningsbehovet 

inom data- och elektronikområdet anser jag det ändå rimligt att hålla en 

hög antagningskapacitet på elektrotekniklinjcn vid universitetet i Lund. 

Jag förordar därför att antalet nybörjarplatser på linjen skall ligga kvar på 

nuvarande nivå tills vidare. Behovet av utrustning får i möjligaste mån 

tillgodoses inom de anslag som disponeras för ändamålet. 

I samband med att dataingenjörslinjen och data- och elektroniklinjen 

inrätrades den I juli 1986 förlades den sistnilmnda linjen till högskolan i 

Karlstad med 30 nybörjarplatser. Högskolan har nu funnit att dataingen

jörslinjen bättre stämmer överens med den utbildning som faktiskt ges. 

Man önskar därför ersätta sin nuvarande linje med dataingenjörslinjen. Jag 

biträder förslaget. 

/11d11strie/l ekonomi-lit!ien 

Universitetet i Uppsala och högskolan i Luleå har föreslagit att industri

ell ekonomi-linjen förläggs till resp. högskoleenhet. 

Enligt UHÄ bör industriell ekonomi-linjen anordnas på ytterligare en 

ort. Utbildningen bör komplettera de nuvarande utbildningarna i Linkö

ping och Göteborg geografiskt och profilmässigt och inriktas mot det verk

stadstekniska och anläggningstekniska området. Industriell ekonomi-linjen 

16 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Rättelse: S. 252 och 253 Står: Planeringsram - - - . Nya siffror S. 256 rad 10 
nedifrån Står: 1988/89. Rättat till 1987/88. 
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bör därför förläggas till högskolan i Luldi di.ir utbildningen är i öven:nstiim

melse med högskolam profil och erforderlig forskningsöverbyggnad linns. 

Jag anser UHÄ:s bedömning vara riktig. Jag biträder därför UHÄ:s 

förslag att förlägga linjen till högskolan i Luld1 nästa budgetår. Antalet 

nybörjarplatser bör vara 30. 

Maskintekniklir(jen 

UHÄ har föreslagit att maskintekniklinjen vid Chalmers tekniska högskola 

(CTHJ får ytterligare tio nybörjarplatser nästa budgetår för att en inrikt

ning i industriell automatisering skall kunna komma till stånd. Jag kan inte 

biträda förslaget av statsfinansiella skäl. 

Vad gäller en ökning av antalet nyböi:jarplatser på maskintekniklinjen 

vid högskolan i Luld hänvisar jag till vad jag har anfört i samband med 

frftgan om tekniskt basf1r. 

Uthildning inom det materialtck11iska områdrt 

Som jag har berört i inledningen under avsnittet Regional uteckling 

startade hösten 1986 två lokala utbildningslinjer inom materialteknikområ

det vid högskolorna i Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge. Utbildningar

na ingår i projektet ''Bergslagen-; tekniska högskola". Från nämnda hög

skoleenheter. universitetet i Uppsala och från regionstyrelsen för Uppsala 

högskoleregion föreligger nu föp;Jag om att gå vidare med anordnande av 

civilingenjörsutbildning. Förslaget innefattar bl. a. anordnande av mate

rialtekniklinjen vid universitetet i Uppsala med den avslutande delen av 

utbildningen förlagd till högskolorna i Falun/Borlänge och eventuellt Gäv

le/Sandviken. Den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen föreslås 
bli samordnad med de nuvarande lokala uthildningslinjerna. 

Driftkostnaderna för 30 nybörjarplatser har beräknats till ca 5 milj. kr. i 

ett fortvarighetstillstånd. Hiirtill kommer kostnader för planering och ut

rustning med ca 6,3 milj. kr. Kostnadsberlikningen omfattar endast alter
nativet Uppsala- Falun/Borlänge. Om även Gävle!Sandviken skall ingi\. 

krävs enligt U HÄ en annan dimensionering och ytterligare utrustnings

och planeringsmedel. 
Materialtekniklinjen linns för närvarande endast vid KTH. Under lång 

tid har linjen haft en otillfredsst~lllande rekrytering och framtiden är osä

ker. UHÄ framhiiller att denna linje tillsammans med geoteknologilinjen 

hör till dem som har svårast att rekrytera studerande. 

För egen del anser jag det värddullt om den materialtekniska utbildning

en som nu bedrivs i Bergslagen kunde kompletteras med en civilingenjörs

uthildning där. Det förslag om samverkan mellan högskoleenheter som nu 

föreligger bör bearbetas yt!t:rligarc. Jag föreslår mot denna bakgrund att 

civilingenjörsutbildning med materialteknisk inriktning byggs ut vid uni

versitetet i Uppsala först den I juli 1988. Efter samriid med statsrådet 

Peterson räknar jag med att kostnaderna för utbildningen inledningsvis 

skall bestridas med regionalpolitiska medel i anslutning till insatserna i 

Bergslagen. Jag anser dcr också angeläget att. som ett komplement till en 
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civilingenjörsuthildning vid universitetet i Uppsala, också överväga mQj

ligheten av att förlägga några av de mera tillämpade delarna av materialtek

niklinjen vid KTH till högskolorna i Gilvle/Sandviken och Falun/Borlänge. 

Tcknisk-fy.1·ikli 11je11 

Universitetet i Umeil har föreslagit att teknisk fysiklinje förläggs till uni

versitetet i LI meå istället för den fysikerlinje som anordnas cfar för närva

rande. Den nya utbildningen skall enligt universitetet hygga p[i den kompe

tens som i huvudsak finns i U me{1. Den avser att ge en has för verksamhet i 

gränsl1mrådet mellan fysik. kemi och den moderna molekylärbiologin med 

tillämpningar inom hiotekniken. 

Enligt UHA:s uppfattning fyller fysikerlinjen ett hehov och den bör 

vidareutvecklas. Harvidlag utgör den av universitetet i Umeå föreslagna 

inriktningen mot gränsomddct kemi/biologi en mycket intressant variant 

av en fysikerlinjc på I 80 poäng. Uthildningen utnyttjar också universitetets 

starka kompetensprofil inom det kemiskt-biologiska området. UHÄ anser 

dtiri"ör att en sådan inriktning bör prövas. 

För att anordna civilingenjörsutbildning vid universitetet i Umeå fordras 

enligt UHA att universitetet tillförs ingenjörsmässig kompetens. UHÄ 

anser att det inte ar möjligt att etablera civilingenjörsutbildning vid univer

sitetet redan budgetåret 1987/88. Universitetets förslag bör först vidareut

vecklas genom en fortsatt utredning bl. a. rörande den ingenjörsmiissiga 

kompetensen. 
För egen del vill jag anföra följande. 

I samband med att den högre tekniska utbildningen byggdes upp i 

Norrland betonades vikten av att beakta befintliga eller planerade forsk

nings- och utvecklingsenheter, dels industrins inriktning och omfattning i 

regionen. Av den anledningen lokaliserades civilingenjörsutbildning och 

teknisk forskning till Luleå och matematisk-naturvetenskaplig utbildning 

och forskning till Umeå. I princip anser jag att denna planmässiga arbets

fördelning mellan de båda orterna bör bestå iiven i framtiden. 

Utbildningsinsatser har en sarskild betydelse i norra Sverige beroende 

på dels närings- och sysselsattningsstrukturcn inom regionen, dels att 

kunskaps- och utvecklingscentra utanför högskolan ar få och volymmäs

sigt smil. För att näringslivet i n:gionen aktivt skall kunna bidra till tillväxt 

och förnyelse i svensk ekonomi krävs en allmän höjning av tekniknivitn 

och speciella satsningar på teknikomraden med snabh expansion. Mot den 

bakgrunden anser jag att det finns starka skäl som talar för att lägga en 

civilingenjörsutbildning med nyss n~imnd inriktning till universitetet i 

Umeå trots vad jag nyss har förordat angilende arbcbfördclningcn mellan 

U md1 och Luld1. Teknisk f\'siklinjen anknyter också nära till den forsk

ningsmässgia kompetens och de resurser i form av utrustning m. m. som 

har hytts upp vid universitetet i Umeå. Den fortsatta planeringen bör 

darför inriktas på att teknisk fysiklinjen anordnas med 30 nybörjarplatser 

vid universitetet i Umeå fr. o. m. budgetåret 1988/89. Fysikerlinjen vid 

universitetet bör avvecklas från nämnda tidpunkt. Jag utgår från att den 

mera ingenjörsmässiga kompetensen som saknas i Umeå kan erhållas 

genom nära samarbete med högskolan i Luleå och KTH. 
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Jag riiknar med att den nya civilingenjörsutbildningens tre första {ir 

genomförs inom de ekonomiska ramar som universitetet i dag disponerar 

för naturvetenskaplig utbildning. För de sista åren i civilingenjörsutbild

ningen uppskattar jag kostnaden till högst 1 milj. kr. Med hiinsyn till de 

förberedelser som krävs innan utbildningen kan bö1:ja har jag beräknat 

medel för planeringskostnadcr niista budgetär ( + 300 000 kr. l. Jag utg{I!' 

frän att civilingenjörsutbildningen i U mei( inte skall leda till ytterligare 

krav p;\ forskningsrcsurscr eller lokaler. 

Drifipcrso1111/111hild11i11R m. m. 

I prop. 1985/86: 100 bil. 10 pekade jag på den stora efterfrågan p[i kvalifice

rade underhållstekniker och ingenjörer som finns i trollhätteomd1det. Jag 

framhöll ocksii önskvi.irdheten av att CTH prövade möjligheten av att 

förlägga JO av sina 60 nybörjarplatser till Trollhättan vartannat iir. 

Regeringen har i juni 1986 medgivit att planeringsramen för drifttekni

kerlinjen far ökas tillfälligt med 30 nybörjarplatser vid CTH samtidigt som 

planeringsramarna för viss sjöbefälsutbildning minskar. Enligt min mening 

finns det starka skiil som talar för att bibehiilla den högre antagningskapa

citeten p<i driftteknikerlinjen även fortsiittningsvis. Härigenom kan antag

ning till utbildningen i Trollhättan ske varje år. 

Driftingenjörslinjen bygger på genomgången drifttekniker- eller produk

tionsteknikerlinje. Det har dock \'isat sig svfirt att fylla driftingenjörslinjens 

mera industriinriktade gren med sökande från högskolans teknikerutbild

ningar. Regeringen medgav cHirför i juni 1986 att CTH får anta studerande 

från gymnasieskolans naturvetenskapliga eller fyraåriga tekniska linjer 

under budgetåret 1986/87. 

I avvaktan p<I att fler tekniker ubildas och rekryteringsunderlaget till 

driftingenjörslinjen blir större bör även studerande direkt frim gymnasie

skolans nyssnämnda linjer få antas. Detta hör under en övergångstid gälla 

all driftingenjörsutbildning som iir direkt industriinriktad. 

I enlighet med mina förslag i prop. 1985/86: I 00 bil. JO bör driftingenjörs

linjen förläggas till högskolan i Sundsvall/Härnösand med 30 nybörjar

platser nästa budgetår. Den fortsatta planeringen bör inriktas pa att driftin

genjörslinjen förläggs även till högskolan i Kalmar budgetåret 1988/89. 

Enligt prop. 1985/86: 125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbud

geten budgetåret 1985/86 skulle produktionsteknikerlinjen förläggas till 

universitetet i Lund med 30 nyhö1:jarplatser budgetåret 1986/87. Samtidigt 

skulle antalet nyhö1:jarplatser på driftingenjörslinjen ökas med 30. Av pla

neringsskäl kommer det inte att bli möjligt att starta de häda utbildningarna 

förrän budgetåret 1987 /88. 

''Allmäninge1~iör.rnthildning'' 

UHA har låtit en arbetsgrupp utreda frägan om en "allmäningenjörslinje". 

Arbetsgruppen bedömer att sm;l och medelstora företag har ett långsiktigt 

hehov av utbildade från en kortare teknisk-ekonomisk utbildning som är 

inriktad mot såväl verkstadsteknik som mot datateknik och elektronik 
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d grumlläggamlc kunskaper inom ekonomi. juridik 
De h'lngsiktiga behovet bedöms vara minst 200 ny

börjarplatser pedtr. Utbildningen förcsl~1s omfatta 100 poäng. 

UHA foresl;\r att en företagsingehjörslin.ie om JOÖ poäng inrättas och 

förläggs till högskolan i Halmstad budgetåret 1987/88 med 48 nybörjar
platser. Härvid utg[1r U HA frftn att den nuvarande lokala ut vecklingsin

genjörslinjen i Halmstad upphör. UHA föreslår ocksii att linjen skall lokali

seras till högskolan i Kalmar budgetåret 1987/88 med 30 platser. 
Remissbehandlingen av UH.Ä.:s förslag har avslutats först efter det att 

UH.Ä. har avgett sin anslagsframställning. Av remissyttrandena framgår att 

det finns ett behov hos de små och medelstora företagen av ingenjörer med 

bred kompetens. Det finns dock mycket delade meningar om hur behovet 

skall tillgodoses och om det iir möjligt att ge annat än ytliga kunskaper 
inom den föreslagna utbildningstiden. 

Flera alternativa lösningar har föreslagits av remissinstanserna. I första 
hand önskar man förbättra den nuvarande ingenjörsutbildningen i gymna

sieskolan och basera en påbyggnadsutbildning på denna. Vidare förs tan

ken fram att linjen byggs upp som en pabyggnadsutbildning på de tvaåriga 
ingenjörslinjerna i högskolan. 

För egen del är jag inte övertygad om att de små och medelstora 
företagens behov bäst tillgodoses genom en 2 . .5-årig utbildning av det slag 
UHA för fram. Remissinstansernas tankar på att ge gymnasieskolans och 

högskolans ingenjörsutbildningar en påbyggnad inom bl. a. de datatek
niska. ekonomiska och juridiska områdena bör därför utvecklas vidare 
innan ställning tas i frågan om en ny allmän utbildningslinje. I det samman
hanget är det nödvändigt att beakta de nya ettåriga utbildningar som jag 

senare kommer att föreslå bli anordnade som påbyggnad på gymnasiesko
lans tekniska linje fr. o. m. nästa budgetår. Det förefaller därför lämpligast 
att först pröva företagsingenjörsutbildning som lokal linje. 

\' e rks t ads in ge t!jiirs I i njc n 

I enlighet med uttalandena i prop. 1985/86: I 00 bil. 10 uppdrog regeringen i 
maj 1986 åt UHÄ att lägga fram förslag till ingenjörsutbildning inom det 
område som ligger mellan verkstadsteknik och datateknik. I det samman
hanget skulle U H.Ä. särskilt pröva möjligheterna att ersätta den nuvarande 
tvååriga lokala linjen i industriell datateknik vid högskolan i Kalmar med 
en tvåårig allmän linje. 

UHÄ har redovisat uppdraget i samband med anslagsframställningen för 

budgetäret 1987 /88. U H Ä föreslår att en ny allmän linje. verkstadsingen

jörslinjen om 80 poäng. inrättas den I juli 1987. Linjen skall bygga på 

gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska linjer och inriktas mot 

produktionsprocessen i verkstadsindustrin. Den förutsätts vara lämplig 
kunskapsbas för arbete inom beredning. kvalitetskontroll. projektering, 
planering och produktion samt underhåll eller arbetsledning. 

Den nya utbildningen föreslås bli lokaliserad till fyra orter och omfatta 
totalt 2 I 0 nybörjarplatser. Linjen bör enligt UHÄ förläggas till högskolan i 
Kalmar med 30 nybörjarplatser nästa budgetår. 
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Under senare år har nya teknikerutbildningar utvecklats på den prak
tisk-operativa nivån för verkstadsteknisk produktion och underhåll. Enligt 
min mening är det lika angeläget att det utvecklas en teoretiskt kvalificerad 
ingenjörsutbildning för den industri som utgör landets industriella ryggrad. 

Jag biträder därför UHÄ:s förslag. 
Jag har i inledningen lagt fram förslag om hur ingenjörsutbildningen på 

mellannivå bör organiseras i fortsättningen. Med hänsyn härtill bör verk
stadsingenjörslinjen utformas så att den utgör en naturlig påbyggnad även 
på Gärde årskursen på gymnasieskolans tekniska linje. 

I en förstudie av utrustningskonsekvenserna för förläggning av verk
stad~ingenjörslinjen till högskolan i Kalmar beräknas ett utrustningsbehov 
motsvarande 13.5 milj. kr. Studien utgår fran att antalet nybörjarplatser är 

60. 
För egen del anser jag det nödvändigt att verkstadsingenjörslinjen plane

ras så att dessa kostnader begränsas. Detta bör t. ex. kunna ske genom att 
högskolan i Kalmar samarbetar med gymnasieskolan och industrin. 

Yrkesteknisk högskoleuthildning 

Med utgångspunkt från mina förslag i prop. 1985/86: 100 bil. 10 har UHÄ 
fått i uppdrag dels att se över studieorganisationen för YTH och dels att 
undersöka på vilka områden helintlig YTH-organisation kan utnyttjas för 

ungdomsutbildning. UHÄ kommer att redovisa uppdraget i september 
1987. I avvaktan på att resultatet av UHÄ:s utredningsarbete föreligger är 

jag inte beredd att ta ställning till förslag om en ytterligare utbyggnad av 

YTH. 
Av ekonomiska och organisatoriska skäl gjordes innevarande budgetår 

en tillfällig minskning av planeringsramarna för YTH vid högskolan i 
Karlstad. I enlighet med vad jag anförde i prop. 1985/86: 100 bil. 10 bör 
YTH vara fullt utbyggd där. dvs. omfatta 90 nybörjarplatser. budgetåret 
1987/88 (+800000 kr.). 

Jag kommer att ta upp frågan om storhushåll- och restauranglinjen under 
anslaget D 9. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. 

Slutligen bör anmälas att den av riksdagen (prop. 1985/86: 125) beslutade 
ökningen av verkstadsindustrilinjen vid universitetet i Lund inte har kun
nat komma till stånd budgetåret 1986/87 såsom planerat. Utbildningen 

kommer istället att starta hösten 1987. 

Sjöhefiilsu thi/d ning 

Under en lång följd av år har det varit svårt att rekrytera sökande till 

sjöbefälsutbildning. Ett skäl har varit kravet på praktik för tillträde till 

styrmanslinjen och maskinteknikerlinjen. ett annat skäl den smala rekry

teringsbasen från gymnasieskolan <drift-och underhållsteknisk linje). I syf
te att lösa dessa frågor gav regeringen i juni 1985 U HÄ i uppdrag att se 

över behörighetskraven. UHÄ har redovisat uppdraget i oktober 1986. 

UHÄ föreslfir där att flera gymnasielinjer i gymnasieskolan skulle vara 

behörighetsgrundande. När det gäller kraven på förpraktik anser UHÄ att 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

246 



dessa bör behållas oförändrade i avvaktan på att ställning tas till förslagen 

från arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen 

(ÖGYl. 
Jag tror all rekryteringen till sjöbefälsutbildningen kan förbättras om 

tillträdeskraven ändras såsom UHÄ har föreslagit. I likhet med UHÄ 

anser jag att frågan om förpraktik hör kopplas till åtgärder med anledning 

av ÖGY:s förslag. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

Genom beslut i juni 1986 medgav regeringen au CTH tär göra en tillfällig 

neddragning av nybörjarplatserna på maskinteknikerlinjen (-I .'il och sjöin

genjörslinjen ( -18) för att öka platsantalet på driftteknikerlinjen med 30 

samt förlägga den sistnämnda linjen till Trollhättan. 

Trots minskningen av planeringsramarna i sjöbefälsuthildningen inneva

rande budgetår utnyttjas endast ca 80 procent av nybörjarplatserna. Jag 

anser därför att den tillfälliga neddragningen av planeringsramarna bör 

göras permanent. I detta sammanhang vill jag nämna att CTH förklarat sig 

villig att ta in samtliga behöriga sökande till sjöbefälsutbildningen nästa 

budgetår. 

Övriga frågor 

Universitetet i Lund har beslutat om en ny finansieringsmodell för univer

sitetsbiblioteket, som får till följd en annan fördelning av kostnaderna för 

biblioteket mellan statsbudgetens anslag än den som nu gäller. Jag har 

beaktat detta vid beräkningen av detta anslag (-188 000 kr.). Jag har vidare 

beaktat omfördelning av medel från detta anslag till IX Huvudtiteln (-

84 000 kr.) 

Ämneslärarutbildningen vid högskolan i Örebro upphör i och med ut

gången av budgetåret 1986/87. Med anledning härav hör en extra ordinarie 

tjänst som högskolelektor, vars innehavare innehar fullmakt som universi

tetslektor i fysik vid högskolan i Örebro, föras över till universitetet i 

Uppsala den I juli 1987. Jag har beaktat detta vid min beräkning av medel 
under förevarande anslag (+200000 kr.). 

Jag kommer under anslaget D 12. Utbildning för kultur- och informa
tionsyrken att föreslå vissa stödåtgärder för döva studerande. Med anled
ning härav bör förevarande anslag minskas ( - 310 000 kr. I. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen all inrätta en allmän utbildningslinje, 

verkstadsingenjörslinjen, om 80 poäng den I juli 1987, 

2. bemyndiga regeringen att avveckla nuvarande yrkeshygieniker

linjen fr. o. m. budgetåret 1987/88, 

3. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

4. till U1hildnint:fiir 1ekniskt1 yrken för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 81.'i 141000 kr. 

Prop 1986/87: 100 

Bil. 10 
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D 9. Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala 
yrken 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

298 586907 

339167000 

345 794000 

Reservation 3 653 768 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa, ekono
miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 
inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be
räknas medel för allmänna utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer inom 
sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Stiftelsen 
Stora Sköndals sociala utbildningsverksamhet. Medel för kommunal hög

skoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till 
kommunal högskoleutbildning m. m. 

Anslagsji'irdelning 

Högskoleenhet/ändamål m. m. 

Stockholms högskolaegion 
Universitetet i Stockholm 

Uppsala hö1tskoleregion 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 

Linköpini:s högskoleregion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

Lund/Malmö ha,,:skolercgion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 

Göteborgs högskolerl'gion 
Universitetet i Ciötehorg 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 

Umetl högskoleregion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 

Vissa kostnader filr ekonomlinjen 

Bidrag till Stiftelsen Stora Skiindals 
sociala utbildnings1•crksamhet 

Utgift 

1986/87 

57 613 000 

42 233 000 
1806000 
1%1000 
1623000 

23 622000 

17378000 
I 542000 

56494000 
0 

1206000 
13440000 

50545 000 
I 438 000 

10932000 
2108000 

29146000 
4 776000 
3640000 

14311000 

I 2.'\8000 

2095000 

339167000 

Beräknad iindring 
1987/88 

+ 30000 

+I 045000 
+ 50000 
+ 544000 
+ 274000 
- 424000 

+ 619000 
+ 40000 

+ 705 000 
+ 375 000 
+ 48000 
+ 456000 

+I 010000 
+ 23000 
+ 315000 
+ 474000 

+ 268000 
+ 153000 
+ 152000 
+ 369000 

+ 33000 

+ 68000 

+6627000 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Anslagsframstiillning har a\'givits av universitets- och högskoleämbetet 
(LJHÄ). 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Ändringsförslagen innebiir i korthet följande. 

Andamålihögskolcenhct m. m. 1.c 

2.1 

2.3 

2.4 

Fiiriindringar m· an
slligstcknisk 111H111" 

Medel for inrt1ttande av 
teckentolktjänster. US 
Medel för linjen för stor
hushåll och restaurang. UL 
Medel för turismlinjen, 
HF/B. 40 npl. HK 30 npl. 
Hös 30 npl 
An slagsomläggning. 
bihliotek. UL 

Summa under 2 

3 Konseki•en.H'r av tidi
i:arc hes/111 

3.1 Besparingar enligt 

Kostnad 
budgetåret 
19X7/8X 
I tkr. l 

45 

400 

+I 250 

+ 348 

+I 153 

reglerings brev - 2 994 
3.2 Konsekvenser av till-

fälliga åp. prop. 1982/83: 25 - 230 
3.3 Ökat antal åp ekonom-

linjen 1984/85 + 20 I 
3.4 Ökade resurser psykologlinjen 

1984/85 + 320 
3.5 Minskat antal åp, 

psykologlinjen 1984/85 - 362 
3.6 Minskat antal ap. 

sociala linjen 1984/85 - 278 
3.7 Minskade planeringsramar. 

<,ociala linjen 1985/86 - I 883 
3.8 Minskad planeringsram, 

förvaltningslinjen 1985/86 398 
3.9 Ökad planeringsram. 

ekonomlinjen 1985/86 + 279 
3.10 Ökade planaingsramar, 

systemvetenskapliga 
linjen 1985/86 + 324 

3.11 Resur,er för bostads-
och fastighetsförvaltnings-
linjen. HG/S + 257 

3.12 Resurser för hotell- och 
restaurangekonomlinjen, UG + 770 

3.13 Minskad planeringsram, 
ekonomlinjen. lJCi 278 

3.14 Minskad planeringsram. 
linjen för personal- och 
arbetslivsfrågor, UG - 278 

Andamillihögskolccnhel m. m.1.c 

3.15 Ökad planeringsram. ekonom-

Kostnad 
budgetarct 
1987/88 
(tkr.) 

linjens basblock. HS + 321 

S11111111a under 3 -4 235 

4 B11dge(f{ir.1·/ag 
4.1 Resurser för ekonomlinjens 

fördjupningsdel +2 792 
4, Riktade resursförstärkningar. 

ekonomlinjen. US. UU. UG +2160 
4.3 Riktade resursförstärkningar. 

juristlinjen, US, Ull. UL + 1340 
4.4 Riktade resursförstärkningar. 

psykologlinjen, US. UC, UL. 
UG, UUm +2220 

4.5 Riktade resursförstärkningar. 
system\letenskapliga linjen. 
UU. HO, ULi, UL, UG, HKs +I 280 

4.6 Resurser för påbyggnads-
linjen i _socialt arbete. 
US, HO. UL, UG, UUm. HÖs +1800 

4.7 Minskad planeringsram, 
sociala linjen, _LIS. HÖ, 
UG, Ul.Jm. HOs -1500 

4.8 Nedläggning av påbyggnads-
linjen i socialt behandlings-
arbete. US. UL - 300 

4.9 Ökad plancringsram, 
systemvetenskapliga linjen, HÖ + 270 

4.10 Minskad planeringsram. 
förvaltningslinjen. HO 

4.11 Minskad planeringsram. linjen 
för person.al- och arhetslivs-
frågor. HO 

4.12 Nedliiggning av handels-
och distributionslinjen. HS 

4.13 Resurser för handels- och 
distributionslinjen. t; S 

4.14 Bihlioleksresurser 

Summa under 4 

Summa punkterna 2-4 

135 

135 

300 

+ 300 
+ 190 

+9982 

+6900 

1 US=universitetet i Stockholm. lJlJ =universitetet i Uppsala. HG/S=hiigskolan i Gävle/Sandviken. 
HÖ=högsk,)lan i Örebro. UL=universitetet i Lund, HV=högskolan i Växjö. UG=tmiversitetet i Göteborg. 
HK=högs_kolan i Kalmar,_ HKs=högskolan i Karlstad, HS=högskolan i Skövde. UUm=universitetet i 
Umd. HOs=högskolan i Ostersund. 
c ;ip=årsstudieplatser. 
npl =nybörjarplatser. 
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UHÄ hemställer att 

I. beslut fattas om inrättande av nya allmänna utbildningslinjer (mot
svarande) enligt förslagen. 

2. planeringsramar fastställs i enlighet med lJHÄ:s förslag, 

3. under ett reservationsanslag D 9. Utbildning för administrativa, eko

nomiska och sociala yrken för budgettiret 1987/88 anvisas 343 972 000 kr. 

med angiven fördelning på anslagsposter. 

Anslagsframställning har avgivits även av styrelsen för Stiftelsen Stora 
Sköndal. 

Föredragandens ti,·erväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet 

med vad universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) har föreslagit. 

Jag kommer i det följande att förorda en neddragning av planeringstalen 

för ekonom- och juristlinjerna med tillsammans 600 platser, för att möjlig

göra en nödvändig kvalitetsförstärkning inom sektorn för administrativa, 

ekonomiska och sociala yrken. 

Vidare förordar jag en förlängning av påbyggnadslinjen i socialt behand

lingsarbete med 10 poäng så att linjen ger tillträde till den nya psykotera

piutbildningen. som jag behandlar under anslaget D 10. Utbildning för 

vårdyrken. Jag kommer också att föreslå en ökning av antalet nybö1:jar

platser på systemvetenskapliga linjen ( + 18 platser) och en minskning av 

antalet nybörjarplatser på förvaltni 11gslinjen (- 15 platser). linjen för per

sonal- och arbetslivsfrågor (-15 platser) samt sociala linjen ( - 30 platser). 

Jag föreslår att utbildningen på handels- och distributionslinjen avvecklas 

vid högskolan i Skövde i och med vårterminen 1988. Fr. o. m. budgetåret 

1988/89 bör enligt min mening linjen lokaliseras vid universitetet i Stock
holm. Jag förordar också att en ny allmän utbildningslinje inrättas. turism

linjen om 80 poäng. Denna linje bör inrättas den 1 juli 1987. Dessutom 

kommer jag att föreslå att den systemvetenskapliga linjen lokaliseras till 

högskolan i Skövde fr. o. m. budgetåret 1988/89. 

Mina förslag till nybörjarplatser framgår av planeringsramstabellen. För 

ADB-linjen anges planeringsram per kommun. 

För närvarande gäller för många allmänna utbildninglinjer att planerings

ram anges per linje och högskoleenhet, s. k. (a)-linjer. För ekonom-. jurist

och samhällsvetarlinjerna, systemvetenskapliga linjen samt påbyggnads

linjen i socialt behandlingsarbete anges planeringsram per sektor eller 

högskoleenhet tillsammans med heräkningsunderlag i form av beräknad 

antagning per linje och högskoleenhet inom parentes, s. k. (b)-linjer. Det 

senare systemet innebär en större flexibilitet i platsutnyttjandet. Berörd 

högskoleenhet kan då överföra platser från en utbildningslinje som inte 

helt kan utnyttja sina platser till en annan linje med högre sökandefrek

vens. På så vis kan alla de utbildningsplatscr som plancringsramarna för 

sektorn medger utnyttjas. Jag anser att ett system med (b)-linjcr för de allra 

flesta utbildningar innebär ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Jag förordar därför att samtliga utbildningslinjer på sektorn för admini

strativa, ekonomiska och sociala yrken, utom yrkestekniska utbildnings-

Prop 1986/87: I 00 
Bil. JO 
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linjer (YTHJ. psykologlinjen, psykologutbildning efter grundutbildning Prop I 98n/87: I 00 

( PEG ), påbyggnadslinjen i socialt behandling~arbete. linjen för kostekono- Bil. I 0 

mi och kustterapi samt påbyggnadslinjerna i kostekonomi och kostterapi 

omvandlas till (bl-linjer. 

Jag rliknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali

sering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har dlirför beräk

nat en minskning av detta anslag med 313 000 kr. 

J\rnlitctshöja11Jc ätgiirdcr inom sektorn 

UHA har i sin anslagsframställning föreslagit en kvalitetsforstärkning av 

vissa utbildningar inom sektorn. De otillräckliga resurserna skapar enligt 

UHA allvarliga problem för utbildningen på juristlinjen vid universiteten i 
Stockholm, Uppsala och Lund. Resursbristen tar sig bl. a. uttryck i ett 

allt for litet antal undervisningstimmar per vecka för de studerande. 

En liknande situation gäller för universitetens ekonomutbildningar. 

framhäller UHA. En modern ekonomutbildning behöver inslag av ADB

undervisning, vilket för närvarande inte kan tillhandahållas i tillräcklig 

omfattning. 

UHA påpekar också de svårigheter som universiteten i Uppsala och 

Göteborg samt högskolan i Växjö har på grund av att de tar emot många 

studerande från de högskoleenheter i sin respektive högskoleregion. som 

enbart har ekonomlinjens första två år. 
För egen del vill jag anföra följande. 

Jag är medveten om att ekonom-. jurist-, systemvetar- och psykologut

bildningarna bedrivs under knappa ekonomiska villkor. Jag vill dock erinra 

om att det ankommer på högskoleenheterna att besluta om fördelningen av 

resurser mellan linjer inom en sektor. Det är enligt min mening uppenbart 

att resurserna totalt inom AES-sektorn är otillfredsställande i förhållande 

till det stora antalet studerande. Det är dock inte statsfinansiellt möjligt att 

för närvarande ge ett tillskott till sektorn. Jag anser ändi't att en kvalitets

höjning inom sektorn måste ske kommande budgetär och föreslår att denna 

höjning möjliggörs genom att minska antalet nybörjarplatser på ekonom

och juristlinjerna med 600. Eftersom jag inte föreslår någon minskning av 

anslagstilldelningen till sektorn kommer sålunda resurserna per utbild
ningsplats att öka. Härigenom kan lärartäthet och undervisningsfrekvens 

öka och därigenom också examinationsfrekvensen. På så vis bör antalet 

utexaminerade från AES-sektorn kunna hållas i stort sett oförändrad. 

Jag föreslår sålunda en minskning av planeringstalen för ekonomlinjen 

med 420 nybörjarplatser fördelad på universitetet i Stockholm ( -100), 
universitetet i Uppsala (-80). universitetet i Lund <-65), universitetet i 

Göteborg (-80), universitetet i Umeå (-40). universitetet i Linköping 

( - 30) samt högskolan i Växjö ( - 25). Jag föreslår vidare att planeringstalen 

för juristlinjen minskas med 180 nybörjarplatser fördelade på universiteten 

i Stockholm (-80), Uppsala (-50) samt Lund (-50). 

I och med att universiteten och högskolan i Växjö kommer att ha färre 

studerande på sina ekonomutbildningar än under innevarande budgetår 

ökar deras möjligheter att ta hand om studerande från andra högskoleen

heters basblock inom respektive region. 
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Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1987/88 

UtbildninplinJeipoani! Sto!.:!-..- Sl1lm.1 Uppsala E~kilstunai Falun/ Gav Je! Örehro Lmko- Jon-
hulm V11s1erås Borlange Sandviki:n pin!!! koping 

!'lon· 
kopmg 

Statlig hiigsko/e-
uthildning 
a) fortbildning i socialt 

behandlingsarbete. 309 20 
Handels- och 
distributions-
linjen. 60 
Kontors- och distri-
butionslinjen. 60 30 
Kostadrn(nistra-
tion. 209 24 
Kustterapi, 20'' 16 
Linjen för kost-
ekonomi och 
kostterapi. 120 54 
Psykologlinjen, 200 30 30 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEG), 809 50 33 

b) Förvaltnings-
linjen. 140 (150) (60) (75) (60) 
Hotell- och restau-
rangckonomlinjen, 
140 
Linjen för personal-
och arbetslivsfrågor. 
140 (150) (60) (45) (60) 
Sociala linjen. 140 (21 {)) (150) 
Storhushåll- och 
restauranglinjen. 60 
Bostads- och fastighets-
förvaltningslinjen, 609 (30) 
Ekonomlinjen. 140 (405) 095) (60) 1 (60) 1 (30) 1 (160) (180) (60) 1 

Juristlinjen. 180 (400) (290) 
Samhällsvetar-

'linjen, 120 (80) (30) 
Systemvetenskapliga 
linjen, 120 (90) (60) (5()) (60) 
Turismlinjen. 80 (40) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) 1405 945 60 100 60 510 360 60 

Kommunal hiigskole-
utbildning 

ADB-linjen. 40 90 150 30 90> 304 60 60~ 

1 Endast basblock. 
' Varav 30 basblock. 
:•Avser Västerås. 
4 Avser Gävle. 
~ 30 i vardera kommun. 
0 Avser Malmö. 
7 Avser grundläggande rättsutbildning. 80 p. 
"Avser Sundsvall. 
" Påbyggnadslinjc. 

10 Antagning till de 12 platserna sker vart tredje år. 
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Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

l! t b1ldn1ng~l1 n_1c; pt 1ang l.unt..I: Kal- Kns11an- V:t> .. JO Gu1c- Horas Karl- Skon.li: tmcå Lule:.i Sund:-. Öster- Summa 
Mal ml) mar- !:iliHJ bnrg !:ilitd vall' sund 

Harno-
sand 

Statlig hiig.1kole-
utbildning 
al rorthildning i socialt 

hchandlingsarbete. 30'' 20 40 
Handels- och 
distributions-
linjen. 60 30 30 
Kontors- och distri-
butiomlinjr:n, 60 30 
Koqadministra-
tion, 20'' 36 60 
Kostterapi. 209 lh 32 
Linjen för kost-
ekonomi och 
kostterapi, 120 n 34+ 12)(1 172 
Psykologlinjen. 200 30 30 30 150 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningcn (PEGJ. 809 33 28 10 154 

bl Förvaltnings-
linjen. 140 (120) (30) ( 120) (30) (6ffl (60) 765 
Hotell- och restau-
rangekonomlinjen. 
140 (60) 60 
1.injen för personal-
och arbeblivs-
fragor. 140 (60) (30) 160) (301 (60) (30) 585 
Sociala linjen. 140 (150) (2101 ( 1201 ( 120) 960 
Storhush[ill- och 
re,;tauranglinjen, 60 (30) 30 
Bostads- och fastighets-
förvaltningslinjcn, hli'' 30 
Ekonomlinjen. 140 t380) (60) 1 ( 155\2 (400) t60l 1 ( 150Jlh0) 1 \]201 (90) t100J 2 (30)' 2 955 
Juristlinjen. 180 (3151 (120) 7 (4017 I 165 
Samh~illsvetar-
linjen, 120 11101 120) 1601 t451 345 
Systemvetenskap! iga 
linjen. 120 1901 1401 1901 1481 (60) t30l (60) 678 
Turismlinjen. 80 130) (30) 100 
Planeringsram för 
linjer enligt bJ I 255 30 60 275 1 120 60 258 60 505 120 100 330 7673 

Komm111111/ hög_1ko/e-
111bildni111: 

AOU-linjen. 40 90" 30 150 30 60~ 870 
Summa 9211 
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Sociala linjen m. m. 

I enlighet med UHÄ:s förslag förordar jag att antalet nybörjarplatser pa 

förvaltningslinjen och på linjen för personal-och arbetslivsfrågor vid hög

skolan i Örebro minskas med vardera 15 platser eftersom tillströmningen 

av sökande till dessa två utbildningar inte har varit tillräcklig. 

U HÄ föreslår en neddragning av antalet nybörjarplatser på sociala linjen 

med 150 platser för kommande budgetår och med ytterligare 30 platser 

budgetåret 1988/89. I avvaktan på UHÄ:s i anslagsframställningen avisera

de utredning om sociala linjen är jag inte beredd att biträda en så omfat

tande nedskärning av utbildningen. 

Jag förordar i stället en minskning av antalet nybörjarplatser på sociala 

linjen med 30 vid högskolan i Örebro. Vid högskolan i Örebro finns för 

närvarande 32 nybörjarplatser på den systemvetenskapliga linjen. UHÄ 

föreslår ytterligare 18 platser för att skapa en tillräckligt stabil bas för 

utbildningen. Jag biträder förslaget. 

Fiirliingning m· pähyggnaJslinjen i socialt hchanJlini:sarbcte 

U HÄ har utrett behovet av sär~kilda centrala åtgärder för att förbättra 

rådande förhållanden avseende fortbildning och vidareutbildning inom det 

sociala området. Förslagen finns presenterade i rapporten: Fortbildning, 

vidareutbildning och påbyggnadsuthildning för sociala sektorn (LJHÄ-rap

port 1986: 4). Rapporten har remissbehandlats. På grundval härav föreslår 

UHÄ att en ny allmän påbyggnadslinjc i socialt behandlingsarbete om 60 
poäng inrättas den I juli 1987 varvid den nu varande påbyggnadslinjen i 

socialt behandlingsarbete om 20 poäng. som finns vid universiteten i 

Stockholm och Lund. upphör. UHÄ föreslår att planeringsramen för soci

ala linjen minskas med totalt 180 nybörjarplatser för att därigenom frigöra 

de drygt 5 milj. kr. som en kvalitetshöjning av påbyggnadslinjen skulle 

kosta. Utbildningen beräknas b~:drivas på halvfart, så att studierna kan 

kombineras med förvärvsarbete. UH.Ä. föreslår att utbildningen förläggs 

till de samtliga sex högskoleenheter där sociala linjen finns. 

För egen del vill jag anföra följande. 

En alltmer krävande socialtjänst behöver kompetenta och välutbildade 

socialarbetare. Det är därför glädjande att socialarbetarna är angelägna om 

att skaffa sig en vidareutbildning. l'vlöjligheterna till detta finns också vid 

de högskoleenheter där sociala linjen är representerad. 

Jag är dock inte nu beredd att ta ställning till en reform av den storlek 

som U H.Ä. har föreslagit förrän den sociala linjen har utretts vad avser 

innehåll, dimensionering och lokalisering. Jag har tidigare behandlat soci

ala linjens dimensionering. Fr{1g<m om socialarbetarnas behörighet till den 

nya psykotcrapiutbildningen. som jag behandlar under anslaget D 10. 

Utbildning för vårdyrken, är inte löst i och med UHA:s förslag. I avvaktan 

på att den av UHÄ aviserade utredningen redovisas. förordar jag att den 

nuvarande påbyggnadslinjen i socialt behandlingsarbete förlängs med I 0 

poäng till 30 poäng så att utbildningen ger behörighet till den nya psykote

rapiutbildningcn. Jag har beräknat medel för en sådan förlängning av linjen 

Prop 1986/87: 100 
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(+150000 kr.). Under anslaget D B. Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser har jag beräknat medel för att tillgodose behoven av att 

uppnå behörighet till psykoterapiutbildningen för socialarbetare i Umdt 
högskoleregion. Jag har beräknat mo!svarande minskning under detta an

slag ( - 150 000 kr. l. 

T11rismli1~jcn 

Sveriges Turistråd har på regeringens uppdrag utrett behoven av utbild

ning och forskning inom omri'tdet fritid, rekn:ation. turism. (rapport 1-85). 

Rapporten har remissbehandlats. 
Turistrådet föreslår att en fristående, sammanhållen yrkesförberedande 

högskoleutbildning ges för fritids-, rekreations- och turismsektorn och att 

utbildningen ges formen av allmän linje som omfattar ett basblock om 80 

poäng och ett begränsat antal påbyggnadsalternativ. Turistrådet motiverar 

sitt förslag bl. a. med den goda arbetsmarknaden för utexaminerade från 

motsvarande lokala linje. den stora efterfrågan från de studerande, det 
relativt omfattande FoU-arbete som bedrivs vid de tre högskolor som nu 
bedriver utbildningen som lokal linje och turismområdets tvärvetenskapli
ga karaktär. Sammantaget ställs härigenom krav på fördjupade kunskaper i 

företagsekonomi. kulturgeografi. sociologi och andra samhällsvetenskap

liga och humanistiska ämnen. 

De lokala turismlinjerna i Falun/Borlänge, Kalmar och Östersund är 80 

poängs utbildningar. Tonvikten ligger på samhällsplanering för turism och 
på företagsekonomi med tillämpning inom turismområdet. 

U HÄ föreslår all en ny allmän utbildningslinjc, turismlinjcn. inrättas vid 

högskolorna i Falun/Borlänge. Kalmar och Östersund budgetåret 1987/88. 

Linjens omfattning bör enligt UHÄ vara 80 poäng. 

UHÄ motiverar sin ståndpunkt vad gäller utbildningens längd med att 
det vore felaktigt att förorda en sammanhållen utbildning av den omfatt
ning som Turistrådet föreslår. UHÄ anser att turismutbildningcn skall 
behålla sin yrkesförbcredande karaktiir samt att eventuella komplettering
ar bör ske genom deltagande i enstaka kurser. 

Dimensioneringen föreslås bli 100 nybi.ir:jarplatser budgetåret 1987/88 

(motsvarande nuvarande antal nyhörjarplatser pt1 de lokala linjerna). För 
budgctiiret 1988/89 räknar UHÄ med ytterligare 60 nybörjarplatser, varav 
30 i Kalmar och 30 i Östersund. 

Efter att ha tagit del av såväl UHÄ :s som Turistradcts samt remissin
stansernas synpunkter pä utbildningen vill jag framhålla följande. 

Jag instämmer i UH.Ä..:s förslag om att en ny allmän utbildningslinje. 

turismlinjen. skall inrättas. Linjen bör omfatta 80 poäng och lokaliseras till 

de högskoleorter, Falun/Borlänge, Kalmar och Östersund, som för närva

rande har utbildningen som lokal linje. Jag vill också framhålla möjligheter

na att tillgodose behovet av fördjupad utbildning inom ämnesområdet 
genom lokala p<1byggnadslinjcr eller enstaka kurser. Jag förordar en di

mensionering fr. o. m. den I juli 1987 om 100 nyhör:iarplatser varav 40 vid 
högskolan i Falun/Borlänge och 30 vardera vid högskolorna i Kalmar och 
Östersund. Jag beräknar en ökning av anslaget med J 250000 kr. Motsva-
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rande minskning beräknas under anslaget D 13. Lokala och individuella Prop 1986/87: 100 
linjer och enstaka kurser. Bil. I 0 

Systemvetenskapliga linjen 

Jag har tidigare i samband med sociala linjen behandlat frågan om antalet 

studerande vid systemvetenskapliga linjen i Örebro. 

Inom AES-sektorn vid högskolan i Skövde finns ekonomlinjens bas

block och en YTH-utbildning, handels- och distributionslinjen. Den senare 

föreslår jag flyttas till Stockholm budgetåret 1988/89. En utbyggnad av 
högskolan i Skövde är nödvändig. Skaraborgs län har - förutom ett 

betydande jordbruk - en stor tillverkningsindustri. Verkstadsindustrin är i 

stort behov av utbildad arbetskraft. Flera kortare tekniska utbildningar är 

representerade vid högskolan i Skövde. Däremot saknas en längre utbild

ning med inriktning mot datorstödda administrativa system. Vid högskolan 

i Skövde finns god tillgång på såväl lärare och datakraft som på modern 
programvara. 

I dagsläget består utbildningen inom systemvetenskap/ADB vid högsko

lan i Skövde av den lokala dataekonomlinjen och ett antal platser på 

enstaka kurser. 

Mot denna bakgrund förordar jag att den systemvetenskapliga linjen 

fr. o. m. den I juli 1988 förläggs till högskolan i Skövde. Antalet nybörjar

platser bör vara 30. 

Handels- och distributionslinjen 

Handels- och distributionslinjen har funnits vid högskolan i Skövde sedan 

budgetåret 1977/78. Samtliga utbildningsplatser har inte utnyttjats under 
ett antal år. 

Handelns yrkesnämnd har läng1~ krävt att en YTH-linje för handel och 

distribution förläggs till Stockholm som ett komplement till den utbildning 

som bedrivs i Skövde, mot bakgrund av att cirka 100 000 anställda är 

sysselsatta inom detalj- och partihandel i stockholmsregionen. 
UHÄ föreslår i konsekvens härmed att utbildningen på linjen flyttas till 

Stockholm. Jag biträder UHÄ:s förslag och förordar att handels- och 

distributionslinjen avvecklas vid högskolan i Skövde fr. o. m. budgetåret 

1987/88. Vid samma tidpunkt förläggs linjen till universitetet i Stockholm 

med 30 nybörjarplatser. 

Anslagstekniska åtgiirder 

Jag kommer under ar.slaget D 12. Utbildning för kultur- och informations

yrken att föreslt1 vissa stödåtgärder för döva studerande. Med anledning 

härav bör förevarande anslag minskas (-4.S 000 kr.). 

UHÄ har föreslagit att resurser för storhushåll- och restauranglinjen vid 

universitetet i Lund fr. o. m. budgetåret 1987/88 redovisas under anslaget 

D 8. Utbildning för tekniska yrken. 

Jag vill erinra om att sektorsinddningen inom högskolans grundläggande 256 



_0 u e. ' den framtida arbetsmarknad som linjerna syftar till 
,- _ .. inte från ämnesinne , et i utbildningen. Mot denna bakgrund finner 

jag inte skäl att ändra linjens nuvarande sektorstillhörighet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, 
turismlinjen, om 80 poäng den I juli 1987, 

3. bemyndiga regeringen att förlänga påbyggnadslinjen i socialt 

behandlingsarbete med 10 poäng till 30 poäng den I juli 1987, 

4. bemyndiga regeringen att förlägga systemvetenskapliga linjen 

till högskolan i Skövde fr. o. m. den 1 juli 1988, 

5. till Utbildning för administratil'U, ekonomiska och sociala yr

ken för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 

345 794 000 kr. 

D 10. Utbildning för vårdyrken 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

374886573 

414073000 

408050000 

Reservation 6091605 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning 

inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till kommunal högsko

leutbildning m. m. 

Högskoleenhet/ändamål m. m. 

S1ockholms hiipkoleregiun 

Karolinska institutet 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 

Linkf>pings högskoleregion 

Universitetet i Linköping 

Lund/Malmö högskoleregion 

1986/87 

130451000 

55 260000 

24490000 

Universitetet i Lund 67626000 
Enheten för tandläkarutbildning i Malmö 32 230 000 

G<11eburgs hiigskolcrcgion 

Universitetet i Göteborg 

Umeå hågskoleregion 
Universitetet i Umeå 

Utgift 

65 284000 

38 732000 

414073000 

17 Rihda{ierl 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Rä11el.1e: S. 259 i tabell: Logopedlinjen, 

Beräknad ändring 
1987/88 

- 913000 

+ 167000 

+ 922000 

+2471000 
-8 377 000 

- 546000 

+ 253000 

-6023000 
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Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- m:h högskoleiimbctet (uHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i kDrthet följande. 

Andamiil/hligskokcnhet m. m. I Ko\lnad Andamf1l/hiigskoleenhet m. m. 1 

budgetiiret 
1987/88 
(tkr.) 

2 Fiirändringar !Il' 1111s/ags- ~.6 Tandliikarlinjen. minskad 
teknisk natur planeringsram. UUm 

2.1 Resurser for tjimster ,,,m :J.7 Likarlinjcn. resurser for 
tcc.:kcntolk, kawlinska hiibouniversitet m. m. ULi 
institutet 115 3.8 Labrlinjen. överföring ,., ,., Resurser för vissa av utbildningsplatscr från 
tjänster for tandv:lrd- UL 
ande verbamhet vid 3.9 Läbrlinjen, minskad 
univ.:rsitetet i Gilfcborg 157 planeringsram. UG 

2.3 Anslagsomlitggning. 3.10 Avveckling av den statliga 
biblioteket universitetet landteknikcrutbildningen. UG 
i Lund 101 

S11111m111111dcr 3 
S11111m11 under 2 373 

4 B11dgctfiirs/11g 
3 Konsekl·enser {l\' tidigare 4.1 Reccptarielinjen. 40 p, 

hc.1/ut uu 
3. l Besparingar enligt 4,., Receptarielinjen. 80 p. 

rcglcringsbrev l 986/87 - 6872 lJ lJ 
3.2 Tandläkarlinjen. nedlägg- -U Påbyggnadsutbildning i 

ning av enheten i Malmö - 8453 psykoterapi, fi\) p. UL 
:.u Läkarlinjen. avveckling av -1.4 Påbyggnadslinje i sjuk-

den särskild~1 studieordningen gymnastik, Kl 
för sjuksköterskor. Kl -IR 4.5 Påbyggnadsutbildning i 

3.4 Läkarlinjen. minskad toxikologi. Kl 
plancringsram. Kl - -1060 -1.6 Hiblioteksresurser 

3.:'i Tamlliikarlinjen. minskad S11mm11 unda4 
planeringsram. UG 210 

Summa punkterna 2--1 

Kostnad 
budget[m:t 
1987/88 
(tkr.) 

864 

+ 2% 

912 

728 

- 1 ~88 

-23 239 

+ ~25 

+ 95 

+ 500 

+ lfi() 

278 
+ 170 

+ I 428 

-22 184 

I Kl=karolinska institutet. uu~universitctet i Uppsala, L!Li=universitetet i Linköping, UL~universitctet i 
Lund, UG=univcrsitetet i Göteborg. UUm=universitetet i Umeii. 

UHA hemställer att 
I. planeringsramar för budgetåret 1987/88 fastställs i enlighet med vad 

som förordats, 
2. den statliga psykoterapiutbildningen förändras i enlighet med försla

gen fr. o. m. budgetåret 1987/88. 
3. under ett reservationsanslag D IO. Utbildning för vårdyrken för bud

getåret 1987/88 anvisas 390551000 kr. med ovan angiven fördelning på 

anslagsposter 

Föredragandens övenägandcn 

För sammanhangets skull behandlar jag under anslaget även vissa frågor 

rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn för utbildning 

för vårdyrken. Medlen till denna utbildning anvisas under anslaget D 14. 

Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 
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för konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvud

sak i enlighet med vad universitets-och högskoleämhetet (UHÄJ har före

slagit. 
Planeringsramar för statlig utbildning inom sektorn för uthildning för 

v{irdyrken hudgetäret 1987/88 framgår av nedanstil.cnde tabell. 

Planeringsramar för statlig utbildning inom sektorn för utbildning för vård

yrken budgctilret 1987 /88 

Statlig hiii;.1k1.•le11thildni11f! 

Uthildningslinjc m. m. Högskoleort 

Stock- Upp- Lin- Lund/ Göte- L:mcå Sum-
holm sala kö- Malmii borg ma 

ping 

Apotekarlinjen. 160 poäng 80 80 
Logoped linjen 1• 120 poiing 24 24 48 
Läkarlinjen. 220 poäng 280 I IO 60 19\1 1m 102 84~ 

Receptariclinjen. 80/40 
poirng 280° 280 
Rehabilitcri ngslinjen. 
sjukgymnastik. 100 po~ing 144 104 248 
Tandläkarlinjen. 180 poang 120 80 ()() 260 
Utbildning i p>ykotcrapi. 
hO poiing 24 16 40 
Päbyggnadslinje i toxikologi. 
20/hO poäng 30 30 
P!1byggnadslinje i 
sjukgymnastik. 20 poäng 20 20 40 

Tandsköterskcutbildning. 
1 

IX mfinadcr 20 80 100 
Summa 1971 

1 Antagning var tredje termin. ingen antagning vid Karolinska institutet 1987/88. 
~ Varav 80 nybörjarplatser avser reccptarielinjen. 80 poiing. 
'Avser gymnasial utbildning som bedrivs i anslutning till den odontologiska vcrk
><1mhctcn vid resp. hiigskolecnhct. 

Jag övergär nu till att behandla vissa utbildningslinjcr inom sektorn. 

Statlig högskoleutbildning 

Uikarlinjen m. m. 

I enlighet med UHÄ:s förslag heriiknar jag en besparing med 912000 kr. 

vid universitetet i Uppsala budgetåret 1987/88 till föijd av att 60 utbild

ningsplatscr på det prekliniska stadiet förs över till universitetet i Linkö

ping (prop. 1984/85: 100, UbU '2.7, rskr291J. Genom beslutet om start av ett 

hälsouniversitet ges därmed numera läkarutbildningens alla stadier vid 

universitetet i Linköping. 

Kostnaderna för den fortsatta uppbyggnaden av hälsouniversitetet bt:

räknar jag under detta anslag till 296 000 kr. I den kommande propositionen 

om forskning kommer jag att beräkna medel för ändamålet under anslaget 

D 20. Medicinska fakulteterna. 
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Tandliikarlinjcn m. m. 

Universitetet i Lund föreslår ett återupptagande av grundutbildningen av 

tandläkare vid tandläkarhögskolan i Malmö. U H Ä ilr inte berett att föreslå 

en ökning av dimensioneringen av tandläkarlinjen eller en överföring av 

utbildningsplatser från någon av de övriga utbildningsorterna till universi

tetet i Lund. Enligt min mening måste konsekvenserna av en omfördelning 

av utbildningsplatser mellan orter utredas mycket noga. Något sådant 

underlag har ännu inte redovisats av U HA. Socialstyrelsen kommer senare 

att genomföra förnyade beräkningar av den framtida tillgången och efter

frågan på tandläkare. I likhet med UHÄ anser jag därför att man bör 

avvakta ännu någon tid med att ändra tandläkarlinjens dimensionering. Jag 

föresliir oförändrad planeringsram för tandläkarlinjen budgetåret 1987/88 i 

Stockholm. Göteborg och Umeå. 

Fr. o. m. den 1 januari 1987 har Västerbottens läns landstingskommun 

övertagit huvudmannaskapet för den tandvård m. m. som bedrivs vid 

universitetet i Umeå (prop. 198.5/86: 68. UbU 9, rskr. 111). Jag har i min 

medelsberäkning av detta anslag för budgetäret 1987188 beaktat en ökad 

kostnad för den del av lönekostnaderna av assistenttandläkartjänster som 

enligt uppgörelsen skall betalas av universitetet ( + 377 000 kr.J. Jag åter

kommer i propositionen om frm.kning med förslag beträffande medelsbe

hovet under anslaget D 21. Odontologiska fakulteterna avseende budget

året 1987/88. 

Vid beräkning av förevarande anslag. anslagsposten universitetet i Göte

borg, har jag beaktat en minskning av resurser för vissa tjänster för 

tandvårdande verksamhet (-157 000 kr.). Jag har tidigare beräknat mot

svarande ökning av resurser under anslaget D 6. Vissa tandvårdskost

nader. Jag har vidare under anslagsposten Universitetet i Lund beräknat 

ökade medel ( + T2 000 kr.) för visst uppdrags tillägg till övertandläkare. Jag 

kommer i propositionen om forskning, under anslaget D 21. Odontologiska 

fakulteterna, att beräkna motsvarande minskning av medel. 

Tandteknikeru thildning 

Antagningen av studerande till tandteknikerskolan vid odontologiska insti

tutionen vid universitetet i Göteborg upphörde höstterminen 1985 i syfte 

att utbildningen skulle vara helt avvecklad budgetåret 1986/87. UHÄ före

slår att kvarvarande medel för ändamålet dras in budgetåret 1987/88 

(-1330000 kr.). 

Regeringen har tidigare i prop. 1986/87: 25 tilliiggsbudget I (UbU 8, rskr. 

1041. föreslagit att utbildningen i Göteborg även fortsättningsvis skall 

bedrivas vid universitetet i avvaktan pi1 att förutsättningar finns för ett 

godtagbart avtal mellan Göteborgs kommun och staten om tandteknikerut

bildning. Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget. Jag har därför inte 

beaktat UHA:s förslag till indragning av medel för detta ändamål. 

Prop 1986/87: 100 
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Rcccptariclinjen 

Utbildning av receptarier ges vid universitetet i Uppsala dels på en allmän 

uthildningslinje om 80 poäng. dels på en avkortad variant om 40 poäng för 

redan utbildade apotekstekniker. 

Efterfrågan på arbetsmarknaden av receptarier har ökat både från Apo

teksbolaget och från läkemedelsindustrin. UHÄ föreslår därför att 

80-poängsutbildningen ökas med 20 nybörjarplatser fr. o. m. nästa budget

år. 
Efterfrågan på den avkortade receptarielinjen för apotekstekniker är 

fortfarande mycket hög. UHÄ föreslär mot denna bakgrund en utökning 

även av 40-poängsutbildningen med 40 nybörjarplatser fr. o. m. budgetåret 

1987/88. 
Enligt min uppfattning är det angeläget att utbildningen på 40-poängs

varianten kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att studierna 

underlättas för apoteksteknikerna. Mot bakgrund av det statsfinansiella 

läget anser jag dock att en utbyggnad av receptarielinjen får anstå. 

Påhyggnadslinjc i psykoterapi 

Påbyggnadslinjen i psykoterapi startade budgetåret 1978/79 vid karolinska 

institutet i Stockholm och vid universitetet i Umeå. Riksdagen fattade år 

1979 ett principbeslut om att psykoterapiutbildningen på sikt skulle finnas i 

alla högskoleregioner och att utbyggnaden skulle ske successivt. 
Med hänsyn till det statsfinansiella läget har en utbyggnad på ytterligare 

orter fått anstå. 
U HÄ har nyligen gjort en översyn av den statliga psykoterapiutbildning

en tUHÄ-rapport 1985: 14 Högskolans psykoterapiutbildning). Rapporten 

har resmissbehandlats. En klar majoritet av remissinstanserna tillstyrkte 

utredningens förslag. 

Av utredningen framgår att den pågående omdaningen av den psykia
triska vården och av soci<tltjänsten medför ett stort behov av personer med 
kompetens att självständigt utöva psykoterapi - totalt rör det sig om ca 

I 000 tjänster inom en nära framtid. I dag finns det mellan 500-600 perso
ner som har denna kompetens och medelåldern inom kåren är hög. 

UHÄ föreslår nu en utbyggnad av den statliga psykoterapiutbildningen 
med 16 platser vid universitetet i Lund med start budgetåret 1987/88. 

Enligt min mening är det mot bakgrund av det stora rekryteringsbehovet 

av personal med full psykoterapeutisk kompetens angeläget med en ut

byggnad av den statliga psykoterapiutbildningen. Jag ser dock inga möjlig

heter att nu genomföra UHÄ:s förslag. Start av utbildningen vid universi

tetet i Lund bör anstå ytterligare en tid. 

UHÄ föreslar samtidigt organisatoriska och vissa innehållsliga föränd

ringar i psykoterapiutbildningen. Förändringarna överenstämmer i stor 

utsträckning med de förslag som riksdagen beslutade om redan i prop. 

1985/86: 100 (UbU: 23. rskr. 298) angående psykoterapiutbildningen. 

Den nuvarande statliga psykoterapiutbildningen ersätts därmed av en 

sammanhållen utbildningslinje som ger kompetens för ett självständigt 
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utövande av psykoterapi. Utbildningen föresl;is ha oföriindrad liingd om 60 Prop 1986/87: I 00 
poiing och bedrivas på halvfart. Samtliga som har förkunskaper motsva- Bil. I 0 
rande dagens steg I-utbildning skall vara behöriga att antas till psykotera-
piuthildningen. 

Enligt min uppfattning ger en samlad utbildning där nuvarande steg 
2-utbildning utgör grundstommen, ett effektivt utnyttjande av utbildnings

resurserna. 
UHÄ:s förslag om en förändrad psykoterapiutbildning inom högskolan 

innebär också en arbetsfördelning mellan högskolan och de offentliga 
arbetsgivarna, främst landstingskommunerna. Medan högskolan svarar for 
den specialiserade psykoterapiuthildningen kommer landstingskommuner

na att få ta p:'t sig ett ökat ansvar för att tillgodose olika personalgruppers 
behov av utbildning i ett psykoterapeutiskt förhållningssätt. Även jag 
anser all en sfadan arbetsfördelning är lämplig. Det är naturligt all lands
tingskommunerna tillgodoser önskemål och krav på utbildning för främst 
de personalgrupper som är anställda inom landstingskommunerna. Av 

remissyttrandena framgår att en bred majoritet ställer sig bakom delta 
förslag till arbetsfördelning. Jag har även noterat att Landstingsförbundet i 

sitt remissvar förklarat sig villigt att samordna samarbetet mellan utbild
ningsanordnarna så att kvaliteten blir likvärdig i de olika landstingskom
munerna. 

Det är emellertid, enligt min uppfattning, viisentligt att möjligheter även 

fortsättningsvis finns för personal inom socialtjänsten, bl. a. socionomer. 
att erhålla en grundläggande psykoterapiutbildning dvs. motsvarande steg 
I-utbildningen inom högskolan. Jag har diirför i det förcgaende under 
anslaget D 9. Utbildning för ekonomiska. administrativa och sociala yrken 

föreslagit att påbyggnadslinjen i anslutning till sociala linjen utformas så att 
den ger behörighet till psykoterapiutbildningen. 

Jag förordar att den nya psykoterapiutbildningen startar hösten 1987. 

Utbildning för företagshälsovård 

Regeringen uppdrog hösten 1985 åt UHA att i samråd med arbetarskydd
styrelsen samt efter samr8.d med socialstyrelsen, högskolan i Jönköping 
och Landstingsförbundet lägga fram förslag till utbildning inom området 

företagshälsovård. Utgångspunkter för uppdraget var regeringens förslag i 

propositionen om företagshälsovård och arbetsanpassning avseende ut

bildning av företagssköterskor, företagssjukgymnaster och skydds ingenjö

rer samt riksdagens behandling av denna fraga. UHÄ och arbetarskydds

styrelsen har i oktober 1986 var för sig inkommit med en redovisning av 

sina förslag i anledning av uppdraget. Förslagen bereds för närvarande 

inom regeringskansliet. 

Övrigt 

Jag har beräknat en minskning av detta anslag med 159000 kr. Motsvaran

de ökning har beräknats under IX Huvudtiteln ( +44 000 kr.) för stöd till 

idrotten resr. under anslaget D 12. Utbildning för kultur- och informations
yrken ( + 115 000 kr. J för vissa stödåtgiirder för döva studerande. 
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U ni vcrsitetet i Lund har beslutat om en ny finansieringsmodell för 

universitetsbiblioteket. som får till följd en annan fördelning av kostna

derna för biblioteket mellan statsbudgetens anslag än den ~om nu gäller. 

Jag har beaktat detta vid beräkningen av detta anslag ( -10 i 000 kr.) 

Jag riiknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali

sering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har härför beräk

nat en minskning av detta anslag med 367000 kr. 

Kommunal htigskolcutbildning 

Re.rnrsutnyttjande m. m. 

Regeringen uppdrog den 27 februari 1986 åt LI HÄ att följa resursutnyttjan

det inom den kommunala högskolan och redovisa antalet vakanta platser 

fördelade på orter och linjer. UHÄ skulle vidare redovis<1 orsakerna till 

outnyttjad kapacitet och föreslå atgärdcr för att effektivare resursutnytt

jande. 

Samtliga huvudmän anger den försämrade rekryteringssituationen som 

huvudorsak till den bristande översstämmelsen mellan plancringsramar 

och utnyttjade utbildningsplatser. Orsakerna till rckryteringsproblcmen är 

å ena sidan faktorer som styr utbildningens tillgänglighet såsom behörighet 

och antagningssystem. studieorganisation. utbildningens lokalisering och 

information om utbildningen. Å andra sidan påverkas rekryteringen även 

av faktorer inom utbildningen och efter utbildningen. somt. ex. arbetsupp

gifter. lön och arbetsmarknad. möjlighet att avancera inom yrket samt 

möjlighet att få fortsatt utbildning. 

U HA bedömer att rekryteringsbasen till de medellånga vård ut bildning

arna måste vidgas om utbildningarnas kvantitet och kvalitet skall kunna 

bibehållas. UHÄ föreslår därför att den vårdinriktade kompletteringskur

sen inom gymnasieskolan ökas och lokaliseras till ytterligare orter. 

Försöksverksamhcten inom hälso- och sjukvårdslinjcns inriktning mot 
onkologi om 130 po~ing i Malmö startade i januari 1986. Intresset för 
utbildningen var stort. 40 förstahandssökande sökte till I 2 utbildnings
platscr. U HA anser det nu motiverat. att försöks verksamheten förläggs till 
ytterligare orter och utvidgas till att budgetåret 1987/88 omfatta även 

inriktningen mot diagnostisk radiologi. Försöks verksamheten föreslås om
fatta 80 nybörjarplatser. 

UHÄ föreslår ri1 initiativ av Jämtlands läns landstingskommun att inrikt
ningarna mot äldre- och handikappomsorg rn.:h mot vård av psykiskt ut

vecklingsstörda och flerhandikappade slås samman. att tillträdet till utbild

ningen vidgas samt att utbildningen förlängs med 20 poäng till I 00 poäng. 

UHÄ har remitterat förslaget till socialstyrelsen. Landstingsförbundet, 

Svenska kommunförbundet och regionstyrelsen för Umeå högskoleregion. 
Samtliga tillstyrker förslaget. 

UHÄ föreslår att försöks verksamheten lokaliseras till Jämtlands. Öster

götlands, Jönköpings och Kopparbergs läns landstingskommuncr och skall 

omfatta 33 årsstudicplatser inom de redan befintliga planeringsramarna. 

UHA anser att möjlighet till påbyggnadsutbildning skulle göra specialin
riktningarna på hälso- och sjukvårdslinjen mer attraktiva. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1986/87. Kommunal högskoleutbildning 

La nJ s I i ngs kommu n!mol svarande 
--------·-

Uthildn1ngsl1njefpl1ang S101..·k- L;rr· Sodcr- o~rcr- Jon- Ble- Kal· Krono-
holm~ ... ali.1 manlands gol lands kLJpmgs king(' mar ber~!<o 
LL LL LL l.l. l.l. LL LL 1..1. 

Hälso- och sjukvårds-
linjen. 80/90 780 168 105 150 169 90 100 112 
Hörselvårdslinjcn, 80 16 
Laboratorieassistentlinjen. 90 150 78 24 18 20 
Ortopedtekniska linjen, 80 32 
Rehabiliteringslinjen. 100 

arbetsterapi 60 48 64 
sjukgyn1nastik Of\ 40 0\1 

So1:iala omsorgslinjen, 
801100 120 15 40 54 16 16 15 
Tandhygienistlinjen, 40 40 10 
Påbyggnadslinjer i 

anslutning till 
hiilso- och sjukvårds-
linjen. 20150 474 156 I02 125 82 40 72 22 
laboratorieassistent-
linjen, 6/24 56 

,., 24 
rehnbiliteringslinjen, 20 20 20 

1716 514 :m 451 449 166 188 149 

, .... 
'.l 

Kri'.\tian- Malmö-
stad'> huo.; 1 

LL LI. 

144 3823 

12 
83" 
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ttl ""C -·.., 
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'-0 
00 
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t..> 

°' 'Jt 

L<1ndsting ... kommunfmlH!'\ aramle 

Utb1ldning~linjcipming Alvs- Skara-
l:lorg.,; borgs 
LL LI. 

Hälso- och sjukvårdslinjen. 80190 147 m 
Hörselvilrdslinjen. 80 
Laboratorieassistcntlinjen. 90 16 
Ortopedtekniska linjen. 80 
Rchabiliteringslinjen. 100 

arbetsterapi 
sjukgymnastik 

Sociala omsorgslinjen. 80/100 w 16 
Tandhygienistlinjen. 40 10 
PabyggnaJslinjer i anslutning till 

hälso- och sjukvårdslinjen. 20/50 120 90 
laboratorieassistent-
linjen 6/24 
rehabiliteringslinjen. 20 

Summa 313 231 

1 Inkl. Malmö kommun. 
2 Inkl. Göteborgs och Bohus läns vårdskoleförbund. 
-
1 146 platser avser Malmö kommun. 
4 202 platser avser värdskolcförbundet. 
' Den teoretiska utbildningen förläggs till Uppsala. 
n Varav 51 platser avser Malmö kommun. 
7 Avser vårdskolcförbundet. 
8 Avser Malmö kommun. 
9 Varav 111 platser avser Malmö kommun. 

10 Varav 214 platser avser vårdskoleförbundet. 
11 Varav 8 platser avser Malmö kommun. 

Varm-
lands 
LL 

109 

10 

16 
10 

100 

245 

Orc- Västman-
ha' lands 
LL LL 

141 95 
0 

32 
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40 
10 

118 90 

18 
20 

439 185 

-----··- --------
Kop- Gavk- V aster- famt- Va::;tcr-
par- borgs norr- lands bottens 
bergs LL LL lands LL LL LL 

100 110 166 68 210 
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60 

28 28 24 25 50 
10 16 15 
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15 
40 

2W 228 300 147 638 
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boltenc; 
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32 
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27 

0 

84 
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U H.Ä. räknar med att fr{1gan om anknytning av h~ils0- och sjukvfmlslin

jens inriktningar mot operatiunssjukv{ml resp. psykiatrisk vård till påbygg
nadslinjerna i anestesi och intensivvård resp. öppen hmso- och sjukvård 

under innevarande höst skall kunna lösas pil ett för alla parter tillfredsstiil

lande siitt. Därmed blir det möjligt för sjuksköterskor med inriktning mot 

operationssjukvård och psykiatrisk vård att söka angivna påbyggnadslinjer 

fril.n budgetfiret 1987 /88. 
Nuvarandt regler begränsar möjligheten till en långsiktig planering för 

att tillgodose utbildade sjuksköterskors behov av specialutbildning inom 

hälso- och sjukvårdslinjens C-kurser. UH.Ä. kommer att med huvudmän

nen diskutera hur man kan underlätta rekrytering av verksamma sjukskö

terskor till hälso- och sjukvardslinjens C-kurser avseende friimst opera

tionssjukvård. psykiatrisk vård och diagnostisk radiologi. 

U HÄ ansluter sig till huvudmiinnens bedömning att planeringssitua

tionen inom den kommunala högskolan är komplicerad. Samtidigt anser 

UHÄ att den planeringsordning som nu tillämpas inom den kommunala 

högskolan ger goda möjligheter Lill både lång- och kortsiktig planering. 

Effekterna av högskolans planeringsordning är däremot i hög grad beroen

de av det lokala planerings- och bcslutssystemet. 

En förändring av nu gällande planeringsordning löser inte problemet 

med lågt kapacitetsutnyttjande. UHA avser dock att tillsammans med 

huvudmännen överväga vissa förenklingar i nuvarande administrativa ruti

ner. 
För egen del får jag anföra följande. 

Det är glädjande att UHA och utbildningens huvudmän har kommit fram 

till förslag till åtgärder för att komma till rätta med det ökandt antalet 

tomma platser inom den kommunala högskoleutbildningen. Jag är dock 
inte beredd att tillföra ytterligare medel utöver dem som redan utgår till 

utbildningarna. Planeringsramarna för hälso- och sjukviirdslinjen och soci
ala omsorgslinjen kommer utan olägenhet att kunna inrymma de nya 

försöksutbildningarna. Sammantaget kommer då den befintliga kapacite

ten att utnyttjas på bästa vis. Jag delar dock helt UHÄ:s uppfattning att de 

försöksutbildningar som jag nyss har nämnt bör prövas. Jag ser dem som 

ett steg i rätt riktning för att öka rekryteringen till utbildningarna. Jag 

förordar att de planeringsramar som för närvarande gäller för hälso- och 

sjukvårdslinjen och sociala omsorgslinjen bibehålks oförändrade. 

Mina förslag till förändring av nybörjarplatser inom den kommunala 

högskoleutbildningen framgår av följande tabell. 

Fiiriindring lH' nyhörjarplatser 1987188 

Linje 

Hälso- och sjukvårdslinjen 
Hörselvår<lslinjen 
Tandhygienist linjen 
Påbyggnadslinjer i anslutning till 

hälso- och sjukvårds!. 
Påbyggnadslinje i arbetsterapi 
Påbyggnadslinje i sjukgymnastik 

Summa 

1 Antagning vartannat år 

UHÄ 

+188 
+ 1~· 
- 4 

0 
+100 
+ 40 

+340 

Föredraganden 

0 
0 
0 

-95 
() 

0 

-95 
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KompletteranJ(' 11thild11i11R i allmiin lziilso- och .~j11k1·ärd Prop 1986/87: 100 

UHÄ föreslår en oförändrad planeringsram på påbyggnadslinjer för sjuk- Bil. 10 
sköterskor. Mot hakgrund av det stora antalet tomma platser pf1 utbild-

ningen förordar jag en minskning med 95 platser ( - 356 000 kr.). 

La horat ori e ass i.11e111/inje11 

På uppdrag av regeringen har LIHÄ utrett möjligheterna att göra lahorato

ricassistcntutbildningen mer ' ·iktad mot det tekniska området t. ex. ge

nom en särskild gren eller genom en påbyggnadsutbildning. 

UHÄ har i redovisningen av uppdraget kommit med tvti förslag. dels ett 

med en förlängning med 10 poäng av grundutbildningen, dels ett om 

påbyggnadsuthildning med inriktning mot molekylärbiologi och hioteknik. 

UHÄ bedömer att alternativa fördjupningskurser kan ge samma resultat 

som inriittandet av ytterligare en inriktning inom laboratorieassistentlin

jen. 

UHÄ föreslår att förlängningen genomfors för de studerande som börjar 

utbildningen budget{1ret 1987 /88. Statsbidragskostanderna för en 10 poängs 

förliingning av linjen heräknar U HÄ till 2 168 000 kr. för budgetåret 

1989/90. 

U HA har ocks:l liimnat ett dimensioneringsunderlag och en kostnadsre

dovisning för en forsöksverksamhet med en inriktning mot medicinsk 

bioteknik. Västerbottens läns landstingskommun har i samarbete med 

Uppsala läns landstingskommun förklarat sig intresserad av att påbörja en 

s{1dan försöksvcrksamhet budgetåret 1987/88. Utbildningen innebär ingen 

förlängning men förutsätter tillträdeskrav motsvarande årskurs 3 i mute

matik. fysik och kemi på N- eller T-linjerna i gymnusieskolan eller motsva

rande kunskaper. UHÄ har beräknat kostnaden för försöksutbildningen till 

299 000 kr. budgetåret 1987/88 för 20 nybörjarplatser. 

Behov av påbyggnadsutbildning för laboratorieassistenter. utöver dem 

som finns i cytologi resp. blodgruppsserologi, har funnits en längre tid. 

Sedan den nya grundutbildningen startade år 1982 har behoven av fördju

pade kunskaper inom flera områden ökat. 

UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje om 40 poäng benämnd utbildning i 

molekylärbiologi och bioteknik inrättas budgetåret 1987/88 med start i 

Stockholms läns landstingskommun med 16 nybörjarplatser. Antagningen 

föreslås ske vartannat fir. 

Kostnaden beräknar UHÄ till 119000 kr. budgetåret 1987/88. 

För egen del får jag anföra följande. 

Jag är inte nu beredd att föreslå en generell förlängning av laboratorie

assistentlinjen med 10 poäng. Däremot anser jag att förslaget om en för

söksutbildning med inriktning mot medicinsk bioteknik bör prövas. Finan

sieringen av de föreslagna 20 plutserna bör ske genom en omfördelning av 

platser från andra inriktningar inom laboratorieassistentlinjen. Lokalise

ringen bör ske i enlighet med UHÄ:s förslag. 

Jag anser att en ny påbyggnadslinje inom området molekylärbiologi och 

bioteknik är intressant. Jag förordar sålunda att en ny påbyggnadslinje i 

anslutning till laboratorieassistentlinjen inrättas fr. o. m. budgetåret 267 



1987/88 med inriktning mot molekylärbiologi och bioteknik. Jag förutsätter 
att den nya påbyggnadslinjcn kan rymmas inom oförändrad planeringsram 
och beräknar därför inte några ytterligare medel för ändamålet. 

Relzahiliteringslinjen, huvudmannaskap m. m. 

Rehabiliteringslinjen bedrivs mc:d både statligt och landstingskommunalt 
huvudmannaskap. 

Min företrädare, statsrådet Hjclm-Wallen. tillkallade den 15 augusti 1985 

en arbetsgrupp för utredning om huvudmannaskapet för sjukgymnastut
bildningen i Stockholm och Lund . 

Enligt direktiven (U 1985: F) skulle utredaren pröva konsekvenserna i 
skilda avseenden som kan följa av en kommunalisering av sjukgymnastut
bildningen i Stockholm och Lund. Särskilt betonades frågor som gäller 
forskningsanknytning. dimensionering av grundutbildning och påbygg
nadsutbildning samt lokalfrågor. En kostnadsanalys med förslag till finan
siering av framlagda förslag skulle även redovisas. 

Arbetsgruppen antog arbetsnamnet HUS och redovisade i augusti 1986 

sina förslag i en rapport med namnet Huvudmannaskapet för sjukgymnast
utbildningcn i Stockholm och Lund. Rapporten har remissbehandlats. 

Utredaren lägger fram två alternativ. Ett alternativ innebär en huvud
mannaskapsförändring. Härvid anser HUS att konsekvenserna av en för
ändring inte lägger hinder i vägen för att genomföra en kommunalisering av 
sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund om vissa åtgärder vidtas 
avseende anknytningen mellan grundläggande utbildning samt forskarut
bildning och forskning. Det andra alternativet innebär att staten även 
fortsättningsvis driver sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund 
men tar ut en ersättning från de studerandes hemortslandsting som mot
svarar den interkommunala ersättningen mellan landstingen. HUS har inte 
framlagt förslag med förord för något av alternativen. 

Av remissvaren framgår att det råder stor enighet om att det statliga 
huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund 
bör bibehållas. Bland dem som tillstyrker ett fortsatt statligt huvudmanna
skap märks UHÄ. Sveriges förenade studentkårer lSFS). Tjänstemännens 
centralorganisation (TCOI och Sveriges akademikers centralorganisation 
(SACO/SR). Som skäl för sina ställningstaganden nämns hl. a. lärarnas 

kompetens och möjligheter till forskning samt samspelet mellan undervis
ning på olika nivåer inom den statliga högskolan. Detta ger. menar flertalet 
remissinstanser, förutsättningar att upprätthålla en hög utbildningskapaci
tet samt ett nära samband mellan grundutbildning, forskarutbildning och 

forskning. 
UHÄ har inhämtat yttranden från bl. a. berörda regionstyrelser, univer

sitet samt landstingskommunala utbildningsnämnder eller motsvarande. 
En klår majoritet av dessa förordar fortsatt statligt huvudmannaskap för 
sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. 

Av inkomna remissvar är det endast Landstingsförbundet (Lf) och 
Landsorganisationen i Sverige (LO) som förordar en kommunalisering 
med hänsyn till att forskningsanknytningen har utvecklats väl även inom 
kommunal högskoleutbildning. 

Prop 1986/87: 100 
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~·· -" · 1mmunalisering av sjukgymnastutbildningarna i Stock

~ ti·-~··.?c_h Lund har va · föremt~l fö_r överväganden i ~era årti?nden. 
Enligt utredaren fungerar utb1ldnmgarna val med bade statligt och kom

munalt huvudmannaskap. Samtid.igt konstateras att det är angeläget att 
förbättra anknytningen mellan grundläggande landstingskommunal hög
skoleutbildning och den forskarutbildning och forskning som enligt hög
skolelagen är en swtlig uppgift. De fögärder som skulle behöva vidtagas i 

Stockholm och Lund vid en kommunalisering av grundutbildningen är 

således principiellt likartade med de som erfordras för nuvarande orter 
med landstingskommunal sjukgymnastutbildning. HUS föreslår bl. a. att 

samverkan mellan den statliga forskarutbildningen och forskningen och 

den landstingskommunala grundutbildningen regleras i lokala överens

kommelser i syfte att ge alla studerande lika chans till forskarutbildning 

och forskning. Några särskilda nya tjänstekonstruktioner för att underlätta 
sambandet mellan utbildning, forskning och vård är enligt utredaren inte 

nödvändigt. 
I rapporten redovisas en samverkansmodell mellan Malmöhus läns 

landstingskommun och universitetet i Lund för att kunna uppnå samord

ning mellan utbildning, forskning och vard när dessa har skilda huvudmän. 
Av bilaga 3 som fogats till rapporten framgår att den skisserade samarbets
organisationen förutsätter att det inom universitetet finns en utbyggd 
forskningsorganisation som har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda 

den kommunala högskolan ett reeellt samarbete. Kostnaderna för en för
stärkning av universitetets resurser uppgår enligt universitetet i Lund till 

3,6 milj. kr. 
Organisationen med statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbild

ningcn innebär att sambandet mellan grundutbildning och forskning blir 
naturligt utan organisatorisk åtskillnad. Vid karolinska institutet och uni

versitetet i Lund har successivt fasta forskningsresurser i medicinsk reha
bilitering resp. sjukgymnastik byggts upp. Vid dessa institutioner bedrivs 
förutom grundutbildning, forskarutbildning och forskning också påbygg
nadsutbildning ot:h forskningsförberedande fördjupningskurser i sjukgym
nastik. Vid universitetet i Lund finns nordens enda professur i sjukgym

nastik inrättad. 
UHÄ:s erfarenheter av den nuvarande ordningen är att skilda huvudmän 

för sjukgymnast ut bildning på olika utbildningsorter inte har medfört några 
organisatoriska eller administrativa problem. Detta gäller även samverkan 
med utbildningen av arbetsterapeuter. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Jag delar utredarens uppfattning att de åtgärder som krävs för att bibe

hålla sambandet mellan grundutbildningen och forskningen och forskarut
bildningen i Lund och Stockholm vid en kommunalisering av den grundläg

gande sjukgymnastutbildningen på dessa orter är likartade för övriga orter 

med landstingskommunal sjukgymnastutbildning. Det ärt. o. m. så att det 
finns skäl att överväga vilka särskilda åtgärder som kan behöva vidtagas 
för hela den kommunala högskolans del till följd av att forskning och 

forskarutbildning endast finns inom den statliga högskolan. Sådana åtgär
der avser liirarnas kompetensutveckling, lärarnas möjligheter till forsk-
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ning. samspelet mellan undervisning på olika nivåer. forskning och kliniskt Prop 1986/87: 100 
arbete. Bil. JO 

Den samvcrkansmodell för universitetet och vårdhögskolan i Lund som 

presenteras i rapporten är enligt min mening intressant. Denna bör kunna 

tjäna som ett exempel p:l hur samverkan mellan statliga och kommunala 

högskoleenheter kan utvecklas. 

Regeringen har mot denna bakgrund i juli 1986 uppdragit åt UH,;\. att 

inkomm~1 med ett kompletterande underlag för regeringens och riksdagens 

fortsatta ställningstagande till hur sambandet utbildning, forskning och 

forskarutbildning skall främjas sitrskilt vad gäller den kommunala högsko

lan. I uppdraget ingår även att klargöra innebörden av begreppet forsk

ningsanknytning. I en delstudie skall härutöver karolinska institutet redo

visa hur en samverkan med vårdhögskolan i Stockholm skall byggas upp i 

detta syfte. Uppdraget skall i sin helhet redovisas den I juli 1988 och 

delstudien avseende karolinska institutet och vårdhögskolan i Stockholm 

den I okltlher 1987. 

En ny oq,:anisation med byte av huvudmannaskap för de här aktuella 

utbildningarna kan medföra extra kostnader om resurserna för forsknings

anknytning skall förbli oförändrade och inte förlora i tempo vad gäller 

fortsatt utveckling. Universitetet i Lund pekar på ett behov av resursför

stärkning om ca 3.6 milj. kr. enbart för Lunds del. Beräkningar avseende 

resursbehovet för karolinska institutets del saknas i nuläget. 

Den nuvarande ori;anisationen av sjukgymnastuthildningen i Stockholm 

och Lund fungerar viil. Jag ser d~trför inga skäl att förändra denna. Jag har 

dessutom noterat att Stockholms läns landstingskommun inte är berett att 

överta ansvaret för huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen vid 

karolinska institutet. Malmö kommuns skolstyrelse förordar i sitt yttrande 

att det även fortsättningsvis skall vara statligt huvudmannaskap för sjuk

gymnastutbildningen i Stockholm och Lund med hänvisning till vad som 

har framkommit i utredningen. 

Mot denna bakgrund anser jag därför att huvudmannaskapet för sjuk

gymnastutbildningarna i Stockholm och Lund tills vidare bör vara statligt. 

Till följd härav bör det även tillsvidare finnas en linjenämnd för vardera 

inriktningen av rehabiliteringslinjen i Lund och Stockholm. Jag avser att 

senare återkomma vad gäller förslag att stärka forskningsanknytningen för 

den del ~tv högskolan som saknar en organisatorisk anknytning till forsk

ning. I anslutning härtill bör slutlig ställning tas till frågan om hur huvud

mannaskapet för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund skall 

lösas. 
Jag övergår nu till vissa ekonomiska frågor. 

Utredaren föreslitr som ett alternativ att staten även i fortsättningen 

bedriver sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund men tar ut en 

ersättning från de studerandes hcmortslandsting som motsvarar <len inter

kommunala ersättningen mellan landstingskommunerna. En sådan åtgärd 

skulle leda till en förstärkning av statens inkomster med ca 14.5 milj. kr. 

Landstingsförbundet motsätter sig dock bestämt ett sådant förslag och 

menar att detta skulle innebära ett allvarligt avsteg från hittills tillämpade 

principer för statlig högskoleutbildning. 270 



Enligt min uppfattning är det dock fråga om en unik situation. Det finns 

inte något annat exempel på att såväl stat som landstingskommun bedriver 

samma slag av högskoleutbildning. Det förhållandet att jag i detta speciella 

fäll inte önskar förändra en väl fungerande organisation kan enligt min 

mening inte anses utgöra hinder för staten att ta ut ersilttning av andra 

utbildningshuvudmän för utbildningen pi1 samma sätt som landstingskom

munala utbildningshuvudmiin gör. 

Jag för..:slår därför att den landstingskommun, till vilken den kommun, 

där en studerande iir kyrkobokförd. hör. skall kunna åläggas att utge 

ersättning till staten för sädan utbildning som anordnas av både staten och 

landstingskommunen. Samma ersättningsskyldighet skall gälla för de kom

muner. som inte ing[tr i någon landstingskommun. En st1dan ersättnings

skyldighet miiste vara grundad i lag. Jag återkommer däri'ör sist under 

detta anslag med förslag till iindring i högskolelagen. 

Statens inkomster till följd av förslaget ( + 14.5 milj. kr. l skall inlevcras 

till inkomsttitt'! pfl statsbudgeten. Det bör ankomma på regeringen att 

utfärda de bestämmelser som erfordras. 

Örebro läns landstingskommun har under budgetåret 1986/87 avvecklat 

sin sjukgymnastutbildning. Riksdagen förutsatte i sin behandling av prop. 

!985/86: llJO (UbU 23. rskr. 298) att platserna skulle kunna omfördela~ till 

andra orter inom den kommunala högskoleutbildningen. En sädan omför

delning har inte varit mö_ilig. Jag föreslår därför att 4 nybörjarplatser 

lokaliseras till karolinska institutet och 4 nybörjarplatser till universitetet i 

Lund. Jag beräknar medel för ändamålet under detta anslag ( + 180 000 kr.) 

för budgetåret 1987/88. Jag kommer i det följande under anslaget D 14. 

Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. att beräkna motsvarand..: 

minskning av medel. 

Tandhygien isrli nje 11 

Regeringen uppdrog åt U HA i samband med prop. 1985/86: I 00 att inkom

ma med förslag dels till åtgiirdcr i syfte att ök<i rekryteringen av studeran

de. dels till dimensionering och lokalisering av linjen under en femi'1rsperi

od. I anslutning härtill skulle UHÄ inkomma med förslag till en försöksut

bildning för tandhygienister mot bakgrund av förslagen i prop. 1984/8.5: 79 

(SOU 12. rskr. 143) med förslag till tandvårdslag m. m. i vad avser tandhy

gienisternas framtida arbetsuppgifter och ställning i tandvårdsorganisa

tionen. UHÄ framhåller i sin redovisning av uppdraget att ämbetet inte nu 

är berett att presentera detaljerade förslag till utbildningsinnehåll. dimen

sionering och lokalisering. mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder 

beträffande efterfrågan p{1 tandhygienister och yrkets framtida arbetsinne

håll. UHA pekar i sammanhanget på vissa regeringsuppdrag till socialsty

relsen och riksförsäkringsverket som kommer att fö betydelse för tandhy

gienisternas stLillning på arbetsmarknaden. 

Istället redovisar UHÄ nf1gra tänkbara utbildningsmodeller. varav den 

ena gäller en tandvårdsassistentutbildning och den andra en modifierad 

tandhygienistulbildning. Tandvårdsassistentmodellen skulle innebära att 

en ny yrkeskategori etableras. som ersätter tandsköterskor och tandhy

gienister. 

Prop 1986/87: 100 
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Den andra modellen som innebär en fördjupning av nuvarande utbild
~ ning skulle medföra en förlängning av utbildningen. Utbildningen föreslås 

't,ygga på allmän behörighet och omfatta ca 2 års högskolestudier. 
Mot bakgrund av dessa två förslag vill jag anföra följande. 
De pågående förändringarna i tandhälsotillstånd och vårdbehov kräver 

enligt Världshälsoorganisationen iWHOJ förnyelse i fråga om utbildning av 
tandvårdspersonal. Viss samutbildning av hela tandvårdslaget (tandläkare. 

tandhygienister, tandsköterskor. tandtekniker) framhålls som värdefullt 
för framtiden. Tandhygienisterna intar en självklar plats i tandvårdslagct. 

En förlängd tandhygicnistutbildning skulle enligt min mening kunna ge 

större förutsättningar att realisera högskolans mål om bl. a. anknytning till 
forskning och också förbereda kir en självständigare yrkesroll. En sådan 
utveckling överensstämmer även med intentionerna i prop. 1984/85: 79 
med förslag till tandvårdslag m. m. ISOU 12, rskr. 143). En försöksverk
samhct med en fördjupad och utökad tandhygicnistutbildning hör därför 

enligt min mening prövas i syfti~ att anpassa utbildningen till kraven på 

tandhygienisternas kompetens. Utredningen för översyn av vissa ansvars
friigor inom hälso- och sjukvården har nyligen i sitt betänkande Behörig

hetsreglering för assisterande tandvårdspersonal (DsS 1986: 10) föreslagit 

att tandhygienister skall legitim<:ras mot bakgrund av sina kvalificerade 

arbetsuppgifter och med hänsyn till att de arbetar under stor självständig

het. 
Jag ser med oro på att utbildningskapaciteten av tandhygienister har 

minskat. lJ nder de två senaste åren hart vå landstingskommuner begärt att 
få avveckla utbildningen. Jag har erfarit att fler framställningar om avveck
ling är att vänta. Det är enligt min mening väsentligt att upprätthålla 

dimensioneringen av tandhygienistlinjen tills dess att större klarhet har 
nfttts beträffande den framtida utformningen av linjen. Jag är därför inte 
beredd att tillstyrka UHÄ:s förslag om en minskning av antalet platser på 

tandhygienistlinjen. 

Mot denna bakgrund är det väsentligt att försöksutbildningen som jag 
nyss har förordat. lokaliseras till en ort som har förutsättningar att genom
föra denna. I Malmöregionen finns ett stort patientunderlag och en kvalifi
cerad lärarstab med erfarenhet av utbildning av tandläkare. tandhygienis

ter. tandsköterskor och tandtekniker. Jag har inhämtat att det här även 
finns en god beredskap för att ändra gällande utbildningsplaner för en 

anpassning till den framtida tandvårdens behov. Det vore därför enligt min 

mening lämpligt att närmare utreda möjligheterna att bl. a. i Malmö genom

föra en ändrad tandhygienistutbildning som ger fördjupade kunskaper 

inom bl. a. betendeevetenskap, medicinsk-odontologiska ämnen och ve

tenskaplig metodik. 

UHA redovisar även förslag om en tandvårdsassistentutbildning. Efter 
vad jag har erfarit pågår försiiksverksamhet på några orter i landet där en 

tandvårdsassistent ersätter tandsköterskan och tandhygienisten. Jag ser 

inget hinder mot att någon landstingskommun, t. ex. Västerbottens läns 

landstingskommun. i anslutning till en ändrad organisation av tandvården 

prövar en sådan utbildningsmodcll. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag att UHA får i 

Prop 1986/87: 100 
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uppdrag att redovisa den närmare utformningen av dessa försöksutbild

ningar vad gäller innehåll, dimensionering och lokalisering. Jag förutsätler 
att dessa kan planeras och genomföras utan ökning av de ekonomiska 
ramar som finns på statsbudgeten för tandhygienistlinjen. Sedan de för
söksverksamheter som jag här har förordat har prövats och utvärderats 
utifrån tandvårdens organisation. kommer det att finnas förutsättningar för 
att senare ta ställning till tandhygienistlinjens framtida utformning. Jag har 
i denna fråga samrått med chefen för socialdepartementet. 

Rege(förändringar 

Det förslag, som jag har lagt fram i detta avsnitt om skyldighet att ersätta 

staten för sådan högskoleutbildning som anordnas av såväl staten som 
landstingskommun. förutsätter en ändring i högskolelagen. 

Jag vill även erinra om att jag inledningsvis under avsnitt Hinder för 
fortsatt utbildning inom högskolan har föreslagit en ändring i högskolela
gen. 

Lagändringen bör träda i kraft den I juli 1987. Det fullständiga förslaget 
till ändring i högskolelagen bör fogas till detta protokoll som bilaga 10.2. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(414073000 - 6023000) = 408050000 kr. 

Hemställan 

fag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att 
I. anta förslag till lag om ändring i högskolelagen (1977: 218), 
2. planeringsramar för budgetåret 1987/88 fastställs i enlighet med 

vad jag har förordat, 
3. psykoterapiutbildningen förändras i enlighet med vad jag har 

förordat, 
4. en påbyggnadsutbildning för laboratorieassistenter, påbygg

nadslinjc i molekylärbiologi och bioteknik, 40 poäng inrättas, 

fr. o. m. budgetåret 1987/88, 
5. till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 408050000 kr, 
dels bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad som har anförts om huvudmannaskapet för 

sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. 

18 Riksdagen /986187. 1 sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Rättelse: S. 273 rad 13-19 texten ändrad. 
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D 11. Utbildning för undervisningsyrken 

1985/86 u tgifl 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

749479706 

799618000 

831523 000 

Reservation 11507305 

Anslaget avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid de 

statliga högskoleenheterna samt personalutbildning för skolväsendets be

hov inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget 

beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn samt för vissa kurser m. m. Medel för kommunal högskoleutbild

ning inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till kommunal 

högskoleutbildning m. m. 

Ans/11g.1:förde/ning 

Högskoleenhet/ändamål m. m. 

Grundläggande högskoleutbildning 
och påbyggnadsutbildning: 

Stockholms högskvleregion 

Högskolan för lärarutbildning 
i Stockholm 
Konstfackskolan 
Musikhögskolan i Stockholm 

Upp<Hila hi)!:skoleregio11 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västcras 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 

Linköpings hiigsko/eregio11 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

Lund/Malmö ht!gskoleregion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 

Giit(•borgs hiii:sko/eregion 

Universitetet i Götehorg 
Högskolan i Karlstad 

Umeå hiigsko/ercgion 

Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 

Ej }i:irdelade medel 

Hemspråkslararutbildning 
Utbildning av instruktörer för 
niiringsliv och förvaltning 
Utbildningsarvode 
Särskilda utbildningsåtgärder 
för vissa lärare m. m. 
Till regeringens disposition 

1986/87 

135 735 000 
4 523 000 

14816000 

42 555000 
8740000 

14184000 
19096000 
29153000 

54 533 000 
19 517000 

89623 000 
5 261 000 

16957000 
17 800000 
23 246000 

108 854000 
25 740000 

64 776000 
25807000 
18037000 

344000 

1626000 
20397 000 

550000 

761870000 

Beräknad ändring 
1987/88 

- 2953000 
+ 478000 
+ 240000 

+ 243 000 
+ 360000 
+ 957000 

736000 
+ 159000 

+ 529000 
970000 

- 1361000 
+ 461000 
- I 002000 
+ 958000 

293000 

170000 
159000 

989000 
+ 173000 
+ 764000 

+ 11000 

+ 53000 
+31581000 

232 000 
+ 2913000 

+31015000 
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Hug>koleenhct/iindamål m. m. 

Personaluthildning för skol
vascndets behov: 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Göteborgs högskoleregion 
Umea högskoleregion 
Till universitets- och 
högskoleamberets disposition 

Summa 

J986i87 

6298000 
8021 ()()() 
4 250000 
7 332 000 
6845 000 
4621000 

381 000 

37748000 

799618000 

Ber;iknad ~mdring 
1987/88 

+ 197000 
45 000 

.;.. m.ooo 
+ 161000 
+ 206000 
+ 135 ()()(I 

+ 14000 

+ 890000 

+31905000 

Prop 1986/87: I 00 
Bil. .IO 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbt:tet <UHÄJ. 

Sammantaget innebär ändringsförslagen i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1.~.J Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

2.1 

, , 

2.3 

2.4 
2.5 

Fiirii11dri111uir a1· anslai:s
tcknisk 11atur 
Överföring fran LIE-anslag 
för utbildning i musik-terapi, 
SMH + 125 
Anslagsomlaggning, bibliotek. 
UL 135 
Överföring av medel för 
metodik.lektorers skoltjänst 
Utbildningsarvode --20 397 
Medel för tjänster >om 
teckentolk, HLS. UU, ULi. 
UL. UG. UUm - I 165 

Summa under 2 -21572 

3 Konsck1'1'nser w· tidigare hcsllll 
3.1 Besparing enligt rcgleringsbrev - 8 144 
3.2 Fritidspedagoglinjen Enl. BP 85 - 169 
3.3 Förskollärarlinjen Enl. Bp 85 430 

Omvandling till tvåsprakig 
utbildning Enl. BP 86 + 64 
Enl. Bp 86 - I 120 

3.4 Hushallslärarlinjen 
Enl. BP 86 - 24 npl 670 

3.5 ldrottsWrarlinjen 
Enl. BP 86 - 60 npl - I 000 

3.6 Industri- och hantverks-
lärarlinjen Enl. BP 85 407 

3. 7 Lågstadidärarlinjen 
Vidareutbildning av mellan
stadielärare till lågstadie-
lärare + 148 
Enl. BP 85 - 96 npl - I 236 

Ändamal/högskolcenhet m. m. 1.~.-' 

3.8 Mellanstadielärarlinjen 
Tillvalskurser i samiska och 

Ko~tnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

tornedalsfinska + 439 
Vidareutbildning av låg-
stadielärare till mellan-
stadielärare 292 
Enl.BP85-276npl - 7718 

3.9 Musiklärarlinjen En!. BP 84 + 436 
Enl. BP 86 Omfördelning av npl 
SMH 218 
HLu + 21X 

3.10 Textillärarlinjen Enl. BP 86 335 
3.11 Amneslärarlinjcrna 

Enl. BP 85 160 p - 45 npl 690 
Enl. BP 85 Omfördelning till 
matematisk-naturvetenskap-
lig linje + 808 
Enl. BP 86 Praktikomläggning + 2 355 
Enl. HP 86 160 p - 60 npl 540 

3.12 Speciallärarlinjen Utbildning för 
särskolans triiningsskola 
Enl. HP 86 - 24 npl 386 
Utb. för hörselskadade 122 
Utb. för döva 41 

3. 13 Långtidsförordnade handledare - 5 112 
3.14 Siirskilda utbildningsatgärder 550 

Summa under 3 -24 712 
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.Ä.ndami11/högskolcenhct m. m. 1.2.' Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

4 
4.1 

4.2 

B11di:ctfi!r.1/ag 
Barnav[irdslärarlinjen 
- 4npl lJ lJ I 09' 
Bildliirarlinjen 

Ändamål/högskoleenhet m. m. '-'·' 

4.11 Yårdlärarlinjen 
-104npl HLS. UlJ. lJLi. 
UL. UG. UlJm 

4.12 Ämneslärarlinjerna 

Kostnad 
budgetaret 
1987/88 
(tkr.) 

- 2254 

- 48 npl KF. UUm I 364* -535 npl 160 p HLS. Ull. ULi, 
4.3 Förskollärarlinjen lJL. UG, HKs. UUm - 6098• 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

+ 132 npl HLS. UG -+ 2344 
H ushållslärarlinjen 
- 72 npl Ull. UG. UUm - 2587* 
ldrottslärarlinjen 
-94nplHLS.HÖ - 2351* 
Industri- och hantverks-
lärarlinjen 
Flyglärarutbildning 
+ 12 npl HLS + 561 
Tekniklärarutbildning - 18 npl, 
HY, HS/H 351* 
Lågstadielärarlinjen 
- 24 npl UG 854* 
Mellanstadielärarlinjen 
-456 npl HLS. HF/B, ULi. HJ, 
UL. HKr. HV. UG, HKs. 
UUm. HLu. HS/H -16690* 
Musiklärarlinjen 
-16 npl ettämnes SMH 827* 
-32 npl tvåämnes UL. UG. 
HLu - 1440* 
Textillärarlinjen 
-48 npl ettämnes Ull, UG, 
UUm 1~8* 

-12 npl tvåämnes UG 372* 

-45 npl 40 p HLS. UU, ULi. 
UL. UG, UUm 

4.13 Lärarlinjen för jordbruk, 
skogsbruk och trädgårds
skötsel - 12 npl Ull 
Komp!. för skogslärare UU 

4.14 Särskilda utbildningsätgärder 
för vissa lärare m. m. 
Industri- och hantverks
liirarutbildning 

4.15 Engångsanvisning 
Forth. lärarutb. utv. arh. 
Didaktiskt utv. arbete 
Bibehållande av utbudet av 
enstaka kurser 

4.16 Biblioteksresurser 

Summa under 4 

Varav på "reformlinjer". 
ovan angivna med • 

- 2880 

348 
+ 220 

-t 1840 
+35 271 
(28 546) 
(4125) 

(2600l 
+ 270 

+ 233 

-37671 

1 HLS=högskolan för lärarutbildning i Stockholm. KF=konstfackskolan, SMH=musikhögskolan i Stock
holm, UU=universitetet i Uppsala, HF/B=högskolan i Falun/Borlänge, HÖ= högskolan i Örebro. ULi=uni
versitetet i Linköping. HJ =högskolan i Jönköping, UL=universitetet i Lund, HKr=högskolan i Kristianstad, 
HV=högskulan i Växjö. UG=universitetet i Göteborg, HKs=högskolan i Karlstad. UUm=universitctet i 
Umeå, HLu=högskolan i Luleå. HS/H=högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
2 npl= nybörjarplatser 
3 BP= budgetproposition 

UHÄ hemställer att 
1. en påbyggnadslinjc i musikterapi omfattande grundkurs 20 poäng och 

fortsättningskurs 20 poäng inrättas fr. o. m. budgetåret 1987/88, 

2. planeringsramar fastställs i. enlighet med vad som förordas i anslags

framställningen. 
3. under ett reservationsanslag D 11. Utbildning för undervisningsyrken 

anvisas 753 567 000 kr. med ovan angiven fördelning på anslagsposter. 

Örebro kommun har inkommit med skrivelse om utbildning av lärare 

och övrig personal för arbete bland döva och hörselskadade elever i 
Örebro. 276 



Föredragandens överväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvud
sak i enlighet med vad U HÄ har föreslagit. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i det följande. 

Inledningsvis vill jag erinra om att riksdagen vid 1985/86 års riksmöte 
(prop. 1985/86: 113. UbU '27. rskr. 356) beslöt att godkänna vissa riktlinjer 

avst:ende begränsning av antagningen till vissa lärarutbildningar inför läs

året 1987/88. Begränsningen skall enligt beslutet göras på klasslärarlin

jcrna. på vissa av ämneslärarlinjerna samt inom de praktisk-estetiska ut

bildningarna. Genom den begränsade antagningen skapas utrymme för 

utvecklings- och fortbildningsinsatser inför starten av den nya lärarutbild

ningen. Jag återkommer senare i mitt anförande till begränsningens omfatt

ning pil de olika linjerna. Jag kommer i det följande dessutom att förorda en 

minskning av antalet nybörjarplatser på lärarlinjen för jordbruk, skogsbruk 

och trädgårdgårdsskötsel ( -12). pil speciallärarlinjen f-100) samt på vård
lärarlinjen (-48). För tekniklärarutbildningen kommer jag att förorda en 

minskning med 18 nybörjarplatser. Jag kommer att föreslå att utbildnings
arvode skall utgå till studerande på industri- och hantverksliirarlinjen. 

Jag övergår nu till att behandla vissa utbildningslinjer inom sektorn samt 

frågor rörande personalutbildning för skolväsendets behov. 

/nduJtri- och lwnf\·crksliirarlinjl'n samt handels- och /.:.ontorsliirarlinjen 

Riksdagen beslöt vid 1985/86 års riksmötet (Ub U 1985/86: 24. rskr. 299) att 

hos regeringen begära att det i budgetpropositionen för budgetåret 1987/88 

skulle läggas fram förslag om att återinföra utbildningsarvodet fr. o. m. 

läsåret 1987/88 för studerande på industri- och hantverkslärarutbildningen. 

Jag förordar därför att utbildningsarvode skall utgå till studerande på 

industri- och hantverkslärarlinjen fr. o. m. den I juli 1987. Utbildningsar
vode bör utgå med belopp motsvarande lön enligt LI: 0 under utbildnings
tiden, dock inte under ferietid.Jag avser att senare återkomma till regering
en med förslag till bestämmelser av denna innebörd. Under' an slagsposten 
Utbildningsarvode beräknar jag mc:del härför ( + 31 000 000 kr.). 

UHÄ beslutar. efter samråd med skolöverstyrelsen (SÖ), näringslivets 
branschorganisationer och berörda högskolcc.nhcter dels inom vilka stu
dievägar som utbildningen skall anordnas. dels om dimensioneringen av 
dessa olika studievägar. Avsikten med att återinföra utbildningsarvodet är 
att förbättra lärarsituationen inom de yrkesområden som i dag har svårt att 

rekrytera behöriga lärare. Därför bör de platser inom utbildningen som är 

avsedda för dessa yrkcsområdcn inte besättas av sökande från andra 

yrkesområden. där tillgången på behöriga lärare är god. Enligt min mening 
bör ev. outnyttjade platser i stället användas för decentraliserad utbildning 

eller halvfartsutbildning inom bristyrkesområdcn. 
Inom den av riksdagen beslutade plant:ringsramen för innevarande bud

getår har regeringen, för att minska bristen på behöriga lärare. beslutat om 

en försöksverksamhet med utbildning i kombination med lärartjänstgöring. 
Utbildningen anordnas för ca I 00 studerande inom ämnen med stor brist på 

Prop 1986/87: I 00 
Bil. 10 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för undervisningsyrken budgetåret 1987/88 

Prop 1986/87: I 00 
Bil. 10 

Utbildningslinje/poäng HLS Konst-SMH Upp- Eskils- Falun/ Giivle/ OrcbroLin- Jön- Lund/ 
fack sala tuna/ Bor- Sand- köping köping Malmö 

Västerås länge viken 

Barna vård~lärarlinjen. 120 1211 

Bildlärarlinjen, 120 24 
Folkhögskollärarlinjen. 40 75 
Fritidspedagoglinjen, 100 184 60 36 30 72 60 60 96 
Förskollärarlinjen. 100 798 126 102 144 120 168 120 270 
Handels- och kontors-

lärarlinjen. 40 36 24 
Hemspråkslärarlinjen. 80 120 36 
Hushållsfararlinjen. I 20 12 
ldruttslärarlinjen. 120 69 60' 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen. 40 148 124 
Lågstadielärarlinjen. I 00 T2:' 24 24 24 24 24 
Mellanstadielärarlinjen. l 20 30 
Musiklärarlinjen. 160 52 30 48 
Slöjdlärarlinjen, 40 96' 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen. 120 30 60 
Textillärarlinjen. 120 12 
Y årdlärarlinjen, 60 96 48 32 T2 
Amneslärarlinjcrna. 

160-180 72 60 45 57 
Ämneslärarlinjerna, 40 50 15 15 25 
Lärarlinjen för jordbruk. 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel 10

• 20 T2 
Speciallärarlinjen 10 , 20- 100 2868 48 24 48 24 247x 
Pedagogik/metodiklärar-

linjen 10
• 20 18 

1 Härav avser minst 50 platser 50-poängsutbildning. 
2 Härav avser minst 550 platser 50-poängsutbildning och minst 167 platser i Stockholm. Eskilstuna/Västerås. 

Linköping. Lund. Växjö och Göteborg utbildning för tvåspråkiga studerande. 
3 Hära\I a\lser :'>O platser tviiämnesutbildning. 
4 Härav avser 24 platser tv{1ämnesuthildning. 
' Härav avser 24 platser särskild utbildning för sökande med finska som modersmål. 
" Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 80 platser avser tvåämnesut-

bildning. varav 16 i Stockholm. 16 i Lund, 16 i Göteborg samt 16 i Luleå. 
7 Härav avser 12 platser särskild utbildning för sökande med finska som modersmål. 
8 Härav avser 50 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng. gren I. 
9 Härav avser 30 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng. gren 1. 

10 Påbyggnadslinje. 
11 Flerämnesutbildning. 
12 Ettämnesutbildning. 
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Prop 1986/87: HlO 
Bil. 10 

Utbildningslinje/poäng Halm- Kal- Kris- Växjö Göte- Karl- Umeå Luleå Sunds- Sum-
stad mar tian- borg 'tad vall/ ma 

stad Härnö-
sand 

Barnavårdslärarlinjen. 120 12 12 36 
Bildlärarlinjen. 120 24 48 
Folkhögskollärarlinjen, 40 75 
Fritidspedagoglinjen. 100 10 30 60 84 60 36 30 928 1 

Förskollärarlinjen, 100 60 120 138 120 240 120 120 120 120 3006' 
Handels- och kontors-

lararlinjen. 40 24 24 108 
Hcmspråkslärarlinjen, 80 36 192 
Hu~h•lllslärarlinjen. 120 12 12 11 36 
ldrottslärarlinjen. 120 129 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen, 40 120 78 36 506 
Lågstadielärarlinjen. 100 24 24 24 247 24 24 24 24 384 
Mellanstadielärarlinjen. 120 30 60 
Musiklärarlinjen. 160 46 40 2166 

Slöjdlärarlinjen. 40 96 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen. 120 60 150 
Textillärarlinjen, 120 24" 12 48 
Vårdlärarlinjen. 60 96 48 392 
Ämneslararlinjerna. 

160-180 76 20 40 370 
Ämneslärarlinjerna, 40 40 10 155 
Lärarlinjen för jordbruk, 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel. 20 72 

Speciallärarlinjen. 20-100 2358 2039 1 115 
Pedagogik/metodiklärar-

linjen. 20 12 30 
Summa 8152 
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behöriga lärare. Utbildning har startat i Stockholms och Östergötlands län 
höstterminen 1986 och planeras starta vårterminen 1987 bl. a. i Koppar
bergs och Skaraborgs län. 

Tekniklärarutbildning anordnas vid högskolan i Växjö med 60 nybörjar

platser och högskolan i Sundsvall/Härnösand med 30 nybörjarplatser. Den 

nya grundskollärarutbildningen kommer att medföra att antagningen till 

tekniklärarutbildningen upphör den I juli 1988 eftersom utbildning i teknik 
bl: a. kommer att ingå i speciali.seringen i naturorienterande ämnen. Ett 
antal platser är innevarande budgetår vakanta till följd av ett minskat antal 

behöriga sökande. UHÄ föreslår en minskning av antalet nybörjarplatser 
med 12 vid högskolan i Yiixjö och 6 vid högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Klasslärarlinjerna 

Riksdagens nyss nämnda beslut om antagningen budgetåret 1987 /88 inne
bär att till lågstadielärarlinjen skall antagning göras vid i princip alla hög

skoleenheter med sådan utbildning. CHÄ:s förslag innebär inga föränd
ringar i förhållande till dimensioneringen innevarande budgetår utom vad 

avser planeringsramen vid universitetet i Göteborg. Under de senaste bud

getåren har inte alla platser där inom den särskilda utbildningen för finska 
studerande varit utnyttjade. UHÄ föreslår därför en minskning med 24 

nybörjarplatser på lågstadielärarlinjen. varav hälften inom den särskilda 

utbildningen för sökande med finska som modersmål. Jag biträder UHÄ:s 
förslag. 

Planeringsramen för mellanstadielärarlinjen är innevarande budgetår 516 
nybörjarplatser. För mellanstadielärarlinjens del innebär riksdagens beslut 

att antagning skall göras endast vid högskolorna i Gävle/Sandviken och 
Kalmar. Jag biträder UHÄ: s förslag av denna innebörd. 

Lärarlinjen för jordhruk, skogshruk och trädgårdsskötsel 

Planeringsramen för lärarlinjen för jordbruk, skogsbruk och trädgårdssköt

sel är innevarande budgetår 84 nybörjarplatser.Enligt SÖ:s bedömning har 
behovet av lärare inom dessa områden minskat. UHÄ föreslår att antalet 

nybörjarplatser minskas med 12. Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Praktisk-estetiska utbildninRar 

För att skapa utrymme för utvecklings- och fortbildningsinsatser i anslut

ning till genomförandet av den nya grundskollärarutbildningen föreslår 

UHÄ en begränsad antagning till barnavårdslärarlinjen (-4 nybörjar

platser). bildlärarlinjen (-48 nybörjarplatser). hushållslärarlinjen ( - 72 ny
börjarplatser), idrottslärarlinjen (-94 nybörjarplatser), musiklärarlinjen 

( -48 nybörjarplatser). textillärarlinjen (-60 nybörjarplatser). Med hänsyn 

till det minskade behovet av lärare inom vissa områden och till behovet av 

utvecklings- och fortbildningsinsatser biträder jag UHÄ:s förslag till mins

kad dimensionering för de här angivna linjerna med undantag för idrotts
lärarlinjen. För denna linje förordar jag en minskning med 82 nybörjar
platser. 
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~1/liirarlinjen 
En översyn av specialundervisningen och speciallärarutbildningen har 

gjorts innevarande budgetår. Den är redovisad i rapporten Specialpedago

gik i skola och lärarutbildning (DsU 1986: 13). Frågan bereds för närvaran

de inom regeringskansliet. 

Enligt uppgift från UHÄ är platser på speciallärarlinjen gren I. I -20 

poäng, obesatta. Jag förordar därför att antalet nybörjarplatser på denna 

utbildning minskas med 25 vid HLS samt med 25 vid vart och ett av 

universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. 

Fr. o. m. budgetåret 1985/86 anordnar högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm (HLS) fortbildning av lärare och övrig personal inom den 

gymnasiala utbildningen i Örebro för döva och hörselskadade elever. Be

hovet av detta slags fortbildning är stort. Jag har beaktat detta vid min 

medelsberäkning för HLS. 

Vårdliirarlinjcn 

Planeringsramen för vårdlärarlinjen är innevarande budgetår 440 nybörjar

platser. Enligt SÖ: s bedömning är det årliga examinationsbehovet under 

den kommande fem-årsperioden ca 300 vårdlärare per år. SÖ anger dock 

en viss osäkerhet i beräkningen. Inom utbildningen har ca 60 platser varit 

outnyttjade såväl höstterminen I 985 som vårterminen 1986. UHÄ föreslår 

att planeringsramen minskas med 104 nybörjarplatser. Landstingsförbun

det är tveksamt till en så kraftig dimensioneringsminskning. En så låg 

antagning kommer, enligt förbundet, inte att svara mot hälso- och sjuk

vårdens framtida behov. Landstingsförbundet anser vidare att en större 

del. än för närvarande, av utbildningen bör ges i decentraliserad form. 

Enligt min mening bör ramen minskas med endast 48 nybörjarplatser. 

För att underlätta för studerande att genomgå utbildningen och därmed 

också bättre svara mot utbildningsbehovet i skilda delar av landet utgår jag 
frän att utbildningen decentraliseras ytterligare. 

Ämnesliirarlin}t'rna 

Riksdagens nyssnämnda beslut innebär att antagning skall göras endast till 

matematisk-naturvetenskaplig ämneslärarlinje och till praktisk-pedagogisk 

kurs. U HÄ föreslår att antagningen begränsas till 370 nybörjarplatser på 

matematisk-naturvetenskaplig ämneslärarlinje och till 155 nybörjarplatser 
på praktisk-pedagogisk kurs. 

Genom den begränsade antagningen till den språkvetenskapliga och den 

historisk-samhällsvetenskapliga ämneslärarlinjen skulle en stor del av de 

resurser som nu bär upp utbudet av kurser inom det humanistiska området 

bortfalla. Många kurser inom detta område anordnas innevarande budget
år med såväl linje- som kursstuderande. 
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De högskoleenheter som innevarande budgetår har medel för sådana 
kurser inom ämneslärarutbildningen bör. enligt min mening, svara för att 
berörda ämnen erhåller resurser budgetåret 1987/88 för upprätthållande av 
kursutbud och medverkan i utvecklings- och fortbildningsinsatser inför 
reformen. Det är enligt min mening mycket väsentligt att ett utbud av 
kurser kan upprätthållas inom framför allt det humanistiska området. Jag 
har vid min mcdelsberäkning tagit hänsyn härtill. 

Grundsko//ärarlinjl'n 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med en redovisning till 
riksdagen för det huvudsakliga innehållet i den nya grundskollärarutbild
ningen. I det sammanhanget avser jag också att återkomma till frågan om 
utbildningen av gymnasiclärare i teoretiska ämnen. 

Den begränsning av antagningen. som jag i det föregående redogjort för, 
innebär att resurser tillfälligt frigörs för planerings- och utvecklingsarbete 
samt för fortbildningsinsatser i anslutning till den nya utbildningen. UHÄ 
har översiktligt redovisat vilka insatser inom olika områden som planeras. 
Jag noterar med tillfredställelse att resurser kan avsättas för didaktiskt 
utvccklingsarbete inom alla områden i lärarutbildningen. För egen del vill 
jag understryka vikten av att arbetet med genomförandet av den nya 
utbildningen intensifieras inom alla berörda områden och verksamheter. 
Den nya utbildningen innebär förändringar som ställer stora krav på enga
gemang och samarbete mellan olika verksamhetsföreträdare. Den omfat
tande satsning som nu görs i form av resurser för arbetet ser jag som 
nödvändig för att uppnå ett gott resultat. 

I samband härmed ställs också stora krav på ledningsorganisationen 
inom berörda högskoleenheter. Den metod som tillämpas för att skapa fria 
resurser för planerings- och utvecklingsarbete samt för fortbildning av 
lärarutbildare innebär att en viss omfördelning av resurser mellan olika 
områden måste bli aktuell om arbetet skall bli effektivt och fortbildningen 
omfattat. ex. alla lärarutbildare som skall deltaga i den nya utbildningen. 
Även kommande budgetår kommer resurser att kunna frigöras. Om omför
delning mellan anslag eller enheter skall kunna göras måste förslag läggas 
fram i anslagsframställningarna för aktuella budgetår. För budgetåret 
1987/88 har jag beräknat vissa medel till regeringens disposition för särskil
da insatser (2 500 000 kr.). Jag avser senare att återkomma till regeringen 
med förslag att ge UHÄ ett särskilt uppdrag att biträda högskolemyndighe
terna när det gäller fortbildningsinsatserna för högskolans personal. 

Personalutbildning för sko/väsendets behov 

Under anslaget B 8. Fortbildning m. m. har statsrådet Göransson berört 
den översyn av fortbildningens organisation som görs inom utbildningsde
partementet. 1 avvaktan på den fortsatta beredningen av frågan anser jag 
att inriktningen av fortbildningen för skolväsendets personal i huvudsak 
bör vara densamma som innevarande budgetår. 

Statsrådet Göransson har tidigare i dag, under anslaget B 8. Fortbildning 
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m. m .. redogjort för den fortbildning som avses anordnas för lärare vid 

skolor som skall delta i den skolförlagda delen av den nya grundskollärar

utbildningen. Jag har beräknat medel för kurskostnader härför under an
slagsposten för resp. högskola. 

ÖrriRa frå,;or 

Jag räknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationalise
ring inom högskolans administrativu verks;imhet. Jag h;ir dä1för beräknat 

en minskning av ifrågavarande anslag med 749000 kr. 

Jag beräknar medel för avslutande av kompletteringsutbildning av syo
funktionärer under anslagsposten Särskilda utbildningsåtgärder för vissa 

lärare m. m. 
Medel för täckande av lönekostnader för tre ordinarie lärnre som tjänst

gjort inom förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna vid universitetet 

i Uppsala har beräknats under anslagsposten Universitetet i Uppsala. 

Medel för täckande av lönekostnader för två ordinarie lärare som tjänst
gjort inom motsvarande utbildningar i Borås har beräknats under anslags

posten Till regeringens disposition. 
Medel för handledare vid högskolan i Växjö, högskolan i Kristianstad, 

högskolan i Falun/Borlänge och högskolan i Sundsvall/Härnösand har 

beräknats under anslagsposten för resp. högskoleenhet. 

Universitetet i Lund har besluta! om en ny finansieringsmodell för 
universitetsbiblioteket, som får till följd en annan fördelning av kostna
derna för biblioteket mellan statsbudgetens anslag än den som nu gäller. 
Jag har beaktat detta vid beräkningen av detta anslag ( -135 000 kr.). Jag 
har vidare beaktat omfördelning av medel från delta anslag dels till IX 

Huvudtiteln ( -59000 kr.) Studenthälsovård. dels till anslaget D 12. Utbild
ning för kultur- och informationsyrken avseende resurser för tjänster som 
teckentolk (-1 165 000 kr.). 

Under anslaget D 8. Utbildning för tekniska yrken har jag tidigare i dag 
förordat överföring av en tjänst från högskolan i Örebro till universitetet i 

Uppsala. Jag har vid min medelsberäkning för högskolan i Örebro beaktat 

detta. 
Statsrådet Göransson har tidigare i dag förordat att medel för lärarutbil

dares tjänstgöring i gymnasieskolan beräknas under anslaget B 19. Bidrag 
till driften av gymnasieskolan. Jag har vid min medelsberäkning beaktat 
detta och beräknar motsvarande minskning under förevarande anslag 
(-1 800000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(799618000 + 31905000=)831523000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat, 
2. till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1987/88 

anvisa ett rcservationsanslag av 831 523 000 kr. 
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~D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

187691482 
208936000 
222 120000 

Reservation 7 995088 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa
tionsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdcpartcmcn
tets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel for allmänna 
utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. 

AnslaR.~fördelnint; 

Högskoleenhet/ändamål m. m. 1986187 Beräknad ändring 
1987/88 

Stockholms hägskoleregion 
Universitetet i Stockholm 15 702 000 + 1940000 
Gemensamt för de konstnärliga 

högskolorna 509000 + urnoo 
Danshögskolan 4 555 000 + 228000 
Dramatiska institutet 17010000 + 991000 
Grafiska institutet och institutet 

för högre kommunikations- och 
reklamutbildning 3308000 + 207000 

Konstfackskolan 19557000 + I 398000 
Konsthögskolan 10996000 + 1034000 
Operahögskolan i Stockholm 3 265 000 + 230000 
Musikhögskolan i Stockholm 15 629000 + 575000 
Teaterhögskolan i Stockholm 5 591 000 + 145000 

Uppsala höRskoleregion 
Universitetet i Uppsala 16575000 + 935000 
Högskolan i Örebro I 704000 + 50000 

Linkiipings höRskolere{lion 
Universitetet i Linköping 2 882 000 + 125 000 

L1md!Malmö hägskolercgion 
Universitetet i Lund 23 544000 + 962000 
Högskolan i Kalmar 3195000 + 156000 
Högskolan i Växjö 1680000 + 178 000 

Götchorgs hiigskoleregion 
Universitetet i Göteborg 41380000 + 1655 000 
Högskolan i Borås 14 737 000 + 488000 
Högskolan i Karlstad 1796000 + 56000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 3 251 000 + 1348000 
Högskolan i Luleå 394000 + 407000 

Antagningskostnader för vissa 
konstnärliga utbildningar 226000 + 8000 

Utbildning i .n·enska för vissa 
inrandrarc 1450000 + 50000 

llt11ift 208936000 +13184000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoldimbetet 

<UHÄJ. 
Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamal/högskoleenhct m. m. '-' Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m.1.' Kostnad 
budgetåret budgetåret 
1987/88 1987/88 
(tkr. I (tkr. I 

2 Förändringar m· anslaxs- 3.5 Danslinjen DH + 96 
rcknisk 11awr 3.6 Konstfackskolans linjer + 202 

2.1 An slagsomläggning '3.7 Kyrkomusikerlinjen HLu + 394 
bibliotek UL + 135 3.8 Linjen för fri konst UUm +l 015 , , Resurser för tjänster 3.9 Designlinjen U U m + 268 
som teckentolk US + 30 3.10 Rcstaureringskonst KH + 290 

+ 160 3.11 Hebyggclseantik \'arisk 
+ 120 linje UG -r 183 
+ 45 Summa under 3.2-3.11 .,. 3 333 
+ 115 
+ 120 S11mma 1111der 3 +1891 
+ 175 4 B11dxe(fiirslaRel 
+ 160 4.1 Förstärkning humaniora-
+ 325 utbudet +1800 
+ 250 4.2 Per capita-förstärkning 
+ 135 kulturvetarlinjen + 995 ---
+1635 4.3 Professur i textilkonst UG + 400 

S11mma 1111dC'r 2 + 1770 4.4 Linjen för fri konst l! U m + 300 
4.5 Gästlärarmedverkan i bihlio-

3 Konsehenser a1· ridigare hes/111 tckarieutbildningcn HB + 100 
3.1 Besparingar enligt 4.8 Nya platser påbyggnads-

reglcringsbrev 1986/87 linjen i musik UL -r 100 
Universitetet i Stockholm - 126 4.9 Nya platser grafiska 
Danshögskolan 15 linjen GI/IHR + 130 
Dramatiska institutet 60 4.10 Professur i regi Dl + 200 
Grafiska institutet och 4.11 Professur i komposition U L + 300 
institutet för högre kom- 4.12 Professur i scenisk 
munikations- och reklam- gestalning Tl-1 + 300 
utbildning 10 4.13 Elevproduktioner i scenisk 
Konst fackskolan 50 utbildning UG. TH, CL, OH + 395 
Konsthögskolan 40 4.20 Kurser i svenska för finska 
Musikhögskol<m i Stockholm 48 studerande + 240 
Operahögskol<1n i Stockholm 10 4.21 Per capita-förstärkning 
Teaterhögskolan i Stockholm 20 konstfackskolans utbild-
Universitetet i Uppsala - 328 ningslinjer KF + 150 
Högskolan i Örebro 10 4.27 Förstärkt statsbidrag till 
Universitetet i Lund - 330 SAMI SMH + 50 
Universitetet i Göteborg 211 4.28 Tolk- och översättarinsti-
Högsk0lan i Borås 58 tutet US 4- 144 
Högskolan i Karlstad 6 4.30 Biblioteksresurser + 170 
Universitetet i Umeå - 120 S11mma under 4 +5 894 

Summa under 3.1 -1442 
Summa under punkterna 2-4 +9555 

3.2 Religionsvetenskapliga 
linjen UU. UL + 320 

3.3 Kyrkomusikerlinjen SM 1-1. U L + 182 
3.4 Konservatorslinjen UG + 383 

1 US=universitctet i Stockholm. DH =danshögskolan. KF=konstfackskolan. KH =konsthögskolan. 
SMH=musikhögskolan i St0ckholm. lJlJ=universitetet i Uppsala, CL=universitetet i Lund, UG=universi
tetet i Göteborg, UUm=universitetet i Umeå. HLu=högskolan i Luleå. 
2 npl=nybörjarplatser. 
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UHÄ hemställer att Prop 1986/87: 100 
I. beslut fattas att kulturvetarlinjen fr. o. m. 1987/88 skall omfatta 140 Bil. 10 

poäng, 

2. en tjänst som professor i textilkonst inrättas vid universitetet i Göte

borg den 1 juli 1987, 

3. en tjänst som professor i målning inrättas vid universitetet i Umeå 
den 1 juli 1987, 

4. en tjänst som professor i skulptur inrättas vid universitetet i Umeå 

den 1 juli 1987. 

5. en tjänst som professor i grafik inrättas vid universitetet i Umeå den I 

juli 1987, 

6. en tjänst som professor i regi inrättas vid dramatiska institutet den I 
juli 1987, 

7. en tjänst som professor i komposition inrättas vid universitetet i Lund 

den I juli 1987. 

8. en tjänst som professor i sl:enisk gestaltning inrättas vid teaterhög

skolan i Stockholm den I juli 1987, 

9. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i koreografi vid 

danshögskolan den 1 juli 1988, 

JO. beslut fattas om inrättande: av en tjänst som professor i scenisk 
gestaltning vid universitetet i Göteborg den I juli 1988 med samtidig 
indragning av en halv adjunktstjänst i samma ämne, 

11. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i skulptur vid 
universitetet i Göteborg den 1 juli 1988, 

12. beslut fattas om inrättande av en allmän utbildningslinje, informa

tionslinjen, om 120 poäng vid högskolorna i Örebro, Växjö, Karlstad, 

Jönköping och Sundsvall/Härnösand den I juli 1988, 

13. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i scenisk 
gestaltning vid universitetet i Lund den I juli 1989 med samtidig indragning 

av en halv adjunktstjänst. 
14. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i musikdrama

tisk scengestaltning vid operahögskolan i Stockholm den 1 juli 1989, 

15. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i material
kunskap vid konsthögskolan den 1 juli 1989 med högskolelektorn Björn 
Hall ström som förste innehavare, 

16. planeringsramar fastställs i enlighet med vad UHÄ förordat, 

17. beslut fattas om inrättande av en tjänst som professor i musikpeda

gogik vid musikhögskolan i Stockholm den I juli 1988, 

18. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe

ten som UHÄ i övrigt redovisat godkänns, 

19. under reservationsanslaget D 12. Utbildning för kultur- och informa

tions yrken för budgetåret 1987/88 anvisas 218491000 kr. 

UHÄ har i skrivelse den 14 november 1986 redovisat ett uppdrag röran

de utländska lektorer i främmande språk. 
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Planeringsramar för sektorn för ur bildning för kultur- och informalionsyrken b11dgeUlre1 !987/88 

Utt-ildningslinjC":.pttang ShKk- llppsala Orcbn..1 Link.opmgi Lund/ Vcl.xjl) Gtllt"hl1rg Bods Karl- l.lme!t 
~tad 

Lule~ Summa 

al Allmiinprakriska medielinjen, 40 
Bcbyggclseanlikvariska linjen. 120 
Bibliolekarielinjen. 40/80 
Danslinjen. 40/60/120 
Designlinjen, 170 
Fo!ograflinjen, 120 
Grafiska linjen. 40/80 
Journalisllinjen. 80 
Konservarorslinjen. 120 
Konsthanrverkslinjen, 170 
Kyrkomu-.ikerlinjen. 160 
Linjen för fri konst. 200 
Linjen för bild och miljö, 200 
Linjen för grafisk design och illustralion, 170 
Linjen för industridesign. 170 
Linjen för inredningsarkitektur. 170 
Linjen för texlil konst och formgivning. 170 
Linjen för tredimensionell gestaltning, 170 
J\fedielinjen för film/TV. 
radio och rcaler. 80/ 120 
Mimlinjen, 120 
Musikdramaliska linjen. 40/140 
Musikerlinjen, 80/160 
Reklam- och kommunikationslinjen, 60 
Skådespclarlinjcn, 40/140 
Konslhögskolans arkirckrurskola, 40* 
Dokumen1alistu1bildning, 20* 
Piibyggnadsutbildning i musik 80/160* 
Restaureringskonst. 40* 

hulm 

!61 

27 2 

40~ 

120 

9• 
30'' 

100'! 
2.1' 

... 

11 7 

.w• 
50' 
20" 
26~ 

64 
12" 

Norrkl1r1ng Malrno 

6 

3212 

16 14 

2 

20 

35 10 

20 
20 

120 
10 
15 10 

6 
12 

8'' 
J6" 

8 

2 

220 11 

6 
12 

30 

16 
20 

220 
27 
35 
20 
<iO 

240 
10 
15 
27 
54 

100 

23 

19 
127 
50 
44 
26 
30 
10 
12 

b) Kulturverarlinjen. 120 
Religionsvetenskapliga linjen. 140 
Plancringsram för linjer enligt h.1 

Summa 

(180) (60) ()()) (45) 175) <JO) (30) <301 00) (510) 
(380) 
890 

(23()) <150) 
180 290 30 45 225 30 30 30 30 

1 Dramatiska institutet. Antagningen lill vissa studicmriktnin~<tr mnm medielinjen ar pcriodi-
5erad. R<iknal over tre år ')kall meJielinjen <1mfatta i genomi;;nitt 56 å.rsi;;tudicplatscr per år. 

~ Danshogsk1..1lan. Raknat ovcr en period om tre år o;kall dans.linjen i gcnom.;:,,nitt omfatta ()7 
_ års~tudieplo:itser per c\r. 
' Grafiskci institutet och mslitutct for högre kommunikations- och reklamutbiJJning. Inom andra 
åri;;kur~en finns 2.5 platser. 

4 Musikhdg':ikolan i S11..)i..:kholm. 8 av platserna på mu~ikerlinjcn avser 80-poängsvariant. 
~ Konstfal.·ks.kolan. 
t• Konsthögskolan. 
7 Operahlig'ikl)lan i Stt)1..·kht)lm. Räknat över en perioJ l)m In: och ett halvt år skall musikdrama

tiska linjen omfatta i genomsmit~ I :\rsstudicr!:user per år. 

2075 

8 Teaterhögskulan i Stockholm. R;.:1kna1 over en pcrit)d om tn: 01.:h ctl halvt år skall ':ikådC"spelar-
linjC"n ornfana i genom.;;nirr 50 iirsc;rudiepbrscr per är. 

°"' Antagning vart tredje å.r. 
10 Planeringsram för dec;ignlinjcn lH.:h kon~th<1ntvt"rl\slinjcn uppg:.lr till sammanl;::1gt 50. 
11 IO civ platc;erna avser 40-poangs\'ariant. 
I:! 2 av platserna av':ier 80-poi-ingsvariant. 
Il (i av platserna avser 80-poangsvarianl. 
14 Räknat Over en period t)m lrc och elt halv! år skall sk:'tdespelarlinjcn i gt"nom~mtt 1.m1fa1ta .in 

:Jrs~ludieplatser per år. 
15 Kaknat over en period um tre ol.·h etl h.il\"l ilr .;,kall mu.;;1kdramat1~k.a linjen i genl)msnitt l1mfa11a 

18 årsstudieplatser per :ir. 

to ..__, -·.., - ,-._ 
:__ ~ 
0 

'° oc 
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---00 
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Föredragandens överväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet 
med vad universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) har föreslagit. 

Jag räknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali
sering inom högskolans administrativa verksamhet. Jag har härför beräk
nat en minskning av detta anslag med 200000 kr. 

Mina förslag till nybörjarplatser framgår av planeringsramstabellen. 
Därvid anges planeringsramcn per linje och högskoleenhet (a) eller per 
sektor och högskoleenhet (b) tillsammans med beräkningsunderlag i form 
av beräknad antagning per linje och högskoleenhet inom parentes. 

Tjänster som utländsk lektor 

Regeringen gav i november 1985 UHÄ i uppdrag att kartlägga befintliga 
tjänster som utländsk lektor och att - efter samråd med Svenska institutet 
- föreslå de åtgärder som kartläggningen påkallade. 

Med överlämnande av en rapport från den arbetsgrupp som har genom
fört kartläggningen har UHÄ i skrivelse den 6 november 1986 föreslagit att 
gällande förteckning över de s. k. stamlektoraten i främmande språk upp
hävs, att ett minimiantal fasta tjänster som utländsk lektor - s. k. stamlek
torat - vid vissa högskoleenheter fastställs av regeringen samt att resurser 
beräknas för två tjänster som utländsk lektor. en i ungerska vid universite
tet i Uppsala och en i arabiska vid universitetet i Lund budgetåret 1987 /88. 

Som UHÄ har framhållit är det av nationellt intresse att säkra språkut
bildningens kvalitet. I denna strävan utgör medverkan av utländska lekto
rer ett värdefullt medel. Det internationella kulturutbytet är en väsentlig 
aspekt på språkutbildningen. Betydelsen av detta utbyte talar enligt 
UHÄ:s mening för att fler tjänster som utländsk lektor kommer till. Men 
även de befintliga tjänsterna kan behöva omprövas vartefter de blir lediga. 
UHÄ betonar också behovet av rörliga resurser som gör temporära insat
ser möjliga. 

UHÄ framhåller att en praktisk lösning av frågor som rör tjänsterna som 
utländsk lektor skulle vara att UHÄ till sig knyter en samrådsgrupp som 
består av företrädare för universiteten, Svenska institutet m. fl .. särskilt de 
ansvariga för den svenska exporten. 

För egen del vill jag framhålla att de frågor det här gäller är av den arten 

att de i de flesta fall bör handläggas av högskolemyndigheterna. För att det 

skall bli möjligt att få den överblick över frågorna som behövs kan inrättan
de av en samrådsgrupp, som UHÄ har föreslagit, vara en god lösning. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag i frågan. 

Dcsig11lif1ic11 

Enligt riksdagens beslut vid 1985/86 års riksmöte (prop. 1985/86: I 00 bil. 
10. Ubu 25. rskr 300) skall design linjen om 170 poäng och med 12 nybörjar
platser förläggas till universitetet i Umeå budgetåret 1988/89. UHÄ har i en 
anmälan redovisat den fortsatta planeringen av linjen. Mot bakgrund av en 

Pro p 1986/8 7: 100 
Bil. I 0 
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kartläggning av behov av utbildning i landet och förutsättningarna vid 
universitetet. föreslås att linjen får en inriktning mot miljö och produkt. i 
första hand för vårdområdet. Det ankommer på högskoleenheterna att 
planera och genomföra utbildningen. Jag har i det föregående tagit upp 

medel för vissa planeringskostnader för linjen som en konsekvens av 

nämnda beslut. 

Samman.förande ai· vissa lit!ieanknurna kurser med allmiin 

utbild11i11gslinje 

De sceniska utbildningarna disponerar resurser inom delta anslag för kom
plctteringsutbildning för etablerade skådespelare som saknar grundutbild
ning. Kompletteringsutbildningen har hittills betecknats som linjeanknuten 
kurs. I praktiken fungerar den som en avkortad grundutbildning. som 
bygger på tidigare erfarenhet av skådespelaryrket. UHÄ foresfär att kom
pletteringsutbildningen i fortsättningen skall utgöra en variant av skåde
spelarlinjen resp. musikdramatiska linjen, och utbildningsplatserna föras 
samman i de planeringsramar som anges för linjerna. Den föreslagna 
ändringen skall bl. a. göra det lättare att anpassa resurserna till skiftningar i 
arbetsmarknadsbehov och sökandefrekvenser. Jag biträder förslaget och 
har beaktat förändringen vid mina förslag i planeringsramstabellen. 

Vid danshögskolan har under en följd av år anordnats en särskild fort
bildning av danspedagoger om 60 poäng samt en särskild vidareutbildning 
om 40 poäng av yrkesdansare till danspedagoger. Utbildningarna har be
kostats från detta anslag och betraktats som avkortade grundutbildningar 
till danspedagogyrket. De har varit anpassade till de studerandes tidigare 
erfarenheter som danspedagog resp. yrkesdansare. Utbildningarna har 
utbildningsorganisatoriskt integrerats i den danspedagogiska inriktningen 
inom danslinjen, dock utan formell anknytning. UHÄ föreslår att de båda 
utbildningarna formellt skall tillhöra linjen genom att ingå som varianter av 
dess danspedagoginriktning. Ökningen av antalet nybörjarplatser blir sam
manlagt 8. Jag biträder förslaget. 

De nu framlagda förslagen förutsätts inte förändra antalet årsstudie
platser vid de berörda högskoleenheterna. 

Ändrad studiestart vid Teaterhögskolan i Srock/zolm 

UHÄ har med eget yttrande överlämnat en skrivelse från teaterhögskolan i 
Stockholm av innebörd att antagningen av studerande får flyttas från vår
till hösttermin fr. o. m. vårterminen 1987 samt att de resurser som friställs 
genom att antalet årsstudieplatser temporärt minskar, får användas bl. a. 
för att inrätta ytterligare utbildningsplatser inom kompletteringsutbildning
en. Ändrad studiestart motiveras bl. a. av att man därigenom åstadkommer 
en bättre anpassning av utbildningen till teatrarnas säsongsplanering, vil
ket kan underlätta arbetet för teaterhögskolan att anskaffa kvalificerade 

praktikplatser. 
Ändringen medför också att de studerande kommer att avsluta sina 

studier vid en tidpunkt på året som är lämpligare än for närvarande i 

19 Rihdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 

Rä11else: S. 293 under Lokala utbildningslinjer Skall sia 231, 373, 160. 270, 325, 305 
S. 294 rad 22 Står: Malmfälten (+1000000 kr.) Rättat till: Malmfälten 
(+I 500000 kr. l 

Prop 1986/87: 100 
Bil. JO 

289 



förhållande till teatrarnas säsongstart. varigenom inträdet på arbetsmark- Prop 1986/87: 100 

naden underlättas. Bil. I 0 

Regeringen har medgivit att studiestarten ändras på det sätt som har 

föreslagits och att inom ramen för friställda medel ytterligare tre årsstudie

platser får finnas för kompletteringsutbildning. Vidare har regeringen före

skrivit all av de medel som budgetåret 1986/87 har anvisats under anslaget 

D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken. anslagsposten IO. 

Teaterhögskolan i Stockholm, 50 000 kr. inte får tas i anspråk utan rege

ringens medgivande. För budgetiiret 1987/88 har jag beräknat en motsva

rande minskning av anslaget (-50000 kr.). 

Ö1-riga frågor 

I den särskilda proposition om forskning m. m. som för närvarande bereds 

inom regeringskansliet avser jag att även behandla UHÄ:s förslag rörande 

tjänster som professor inom det konstnärliga området. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1984/85: 57, UbU 9. 
rskr. 115) har regeringen beslutat att en tjänst som professor i vardera 

industridesign resp. grafisk design och illustration skall finnas vid konst

fackskolan fr. o. m. den I juli 1986. Jag beräknar nu ett medelstillskott 

(+120000 kr.). 

Högskolan skall svara för att studerande som på grund av handikapp har 

svårigheter att tillgodogöra sig utbildning i normal takt erhåller stöd. Hög

skoleenheterna avsätter medel för detta ändamål. Det finns emellertid en 

grupp handikappade som av andra orsaker än ekonomiska ofta får svårig

heter att fullfölja sina studier, nämligen döva med teckenspråk som första 

språk. En av orsakerna är den stora bristen på teckentolkar i hela landet. 

Ett sätt att lösa problemet är enligt UHÄ:s mening att på någon eller några 
högskoleorter åstadkomma en så gynnsam miljö för döva, att orten/orterna 

i fråga framstår som det självklara och attraktiva alternativet vid valet av 

utbildningsort. Grundläggande för detta är enligt UHÄ en garanterad till

gång till kvalificerade tolkar. 

UHÄ anser att skälen att koncentrera resurserna till Stockholm över

väger. 

För egen del anser jag att det är angeläget att stödåtgärderna för döva 

studerande kan lösas på ett bättre sätt än för närvarande. Jag beräknar 

därför medel för sådana åtgärder under detta anslag. anslagsposten till 

universitetet i Stockholm, i enlighet med UHÄ:s förslag ( + 1635 000 kr.). 

Motsvarande medel har för innevarande budgetår anvisats under de skilda 

sektorsanslagen. 

Universitetet i Lund har beslutat om en ny finansieringsmodell för 

universitetsbiblioteket. som får till följd en annan fördelning av kostna

derna för biblioteket mellan statsbudgetens anslag än den som nu gäller. 

Jag har beaktat detta vid beräkningen av detta anslag ( + 135 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(208 936 000 + 13 184 000 =) 222 120 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Uthildningfi>r kultur- och it!fimnatiunsyrken för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 222 120 000 kr. 

D 13. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

384000438 
404 514 ()()() 

421110000 

Reservation 10509500 

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjer 

samt enstaka kurser vid de statliga hög.'>koleenhelerna inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbild

ning. För sii.dan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från ansla

get. Från anslaget utgår även statsbidrag till Stockholms Musikpedago

giska Institut. 

Anslag~jårdclning 

Högskoleregion m. m. 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
GötebNgs högskoleregion 
Umd högskoleregion 
Långdistansundervisning 
Till regeringens disposition 

1986i87 

99725 000 
85 336000 
18926000 
71946000 
81766000 
45025 000 

832 000 
9580110 

404514000 

Beriiknad ändring 
1987/88 

+ 3158000 
+ 3372000 
+ 1187000 
+ 1654000 
+ 2457000 
+ 3742000 
+ 26000 
-+ I 000000 

+16596000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Prop 1986/87: I 00 
Bil. 10 

Ändamäl!högskoleenhet m. m. '-' 

2 Fiiriindringar a1• a11slags-
1t'k11isk natur 

2.1 Medel för verkstadsingen
jtir>linjen, 80 p, allmän 

Kostnad 
budgetåret 
19({7/88 
Okr. l 

uthildningslinjc. 30 ~ip. H K 600 
, , Förct<1gsingcnjörslinjcn. 

100 p, allmän uthildnings-
linjc 48 åp, HH %0 

2.3 Meuel för turismlinjen. 
80 p, allmän uthilunings- .. 
linje. IOO äp. HF/B, HK. HOs - 1250 

2.4 Medel för piihyggnadslinje 
i musikterapi, 20 p. 3 åp. SMH - 125 

Summa under 2 

3 

3.1 

3.2 

Konsck1"<·nser a1· ri
Jigare he.1/111 
Besparing enligt reglcrings
brev 
Medel för 320 platser på 
kortare allmiinna tekniska 
utbildningslinjer 

- 2935 

- 4444 

- 5 748 

Ändamålihögskolccnhct m. m. 1.' 

3.3 Meuel for 20 platser pii 
hebyggclseantik vari ska 
linjen. 120 p, UG 

Summa 1111der 3 

4 /}11dg1•(fi'irslage1 
4.1 Okade per capitaresurscr 

for humanistiska och sam
hiillsvctenskapliga enstaka 
kurser. SHR, L!HR. LiHR. 
L!MHR. GHR. UmHR 

4.2 Ökade resurser for fortbild
ning och vidareutbildning, 
UHR, LiHR. UMHR. GHR, 
UmHR 

4.J Lokal linje, HH. LiMHR 

S11111ma undn4 

Summa punkterna 2-4 

Kostnad 
budget<lrct 
1987/88 
(tkr.) 

183 

-10375 

+ 4600 

+ 3400 
+ 375 

+ 8375 

4935 

1 SMH=' Musikhögskolan i Stockholm, HF/B=högskolan i Falun/Borlänge. HH=högskolan i Halmstad. 
HK=högskolan i Kalmar. UG=universitetet i Göteborg. HÖ-,=högskolan i Östersund, SHR=Stockholms 
högskoleregion. U H R = Uppsala högskoleregion. Li H R =Linköpings hög'>kolercgion. LIM H R = LundiMalmö 
hö_gskolt:rcgion, G H R =Göteborgs högskoleregilin. U mH R = U mcii högskole.: region. 
'Ap~:irsstudicplatser. 

UHÄ hemställer att 
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe

ten som redovisats fastställs. 
2. den för budgetåret 1986/87 fastställda förteckningen över ämnesom

råden med s. k. garanterat basutbud avseende grundläggande högskoleut

bildning fastställes att gälla även budgetåret 1987/88. 
3. kapaciteten för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser 

fastställs enligt UHÄ:s förslag samt 
4. under ett reservationsanslag D 13. Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser anvisas 399 579 000 kr. med angiven fördelning pa anslags

poster. 

Föredragandens i>vcrvägandcn 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvudsak 

i enlighet med UHÄ:s förslag. 

Jag räknar med att det skall vara möjligt att bedriva en fortsatt rationali

sering inom högskolans administrativa verksamhet. .Tag har hiirför beräk

nat en minskning av detta anslag med 376000 kr. 292 



De planeringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 
jag har räknat med framgår av följande tabell. 

Lokala Individuella Enstaka 
uthildnings- utbildnings- kurser 
linjer linjer 

Högskole- Planeringsramar Plancringsramar Årsstudie-
region platser 

Stockholm 231 200 9373 
Uppsala 373 160 7 300 
Linköping 160 40 1101 
Lund/Malmö 270 160 7283 
Göteborg 325 160 6858 
Umeå 305 80 3094 
Långdistans-
utbildning 200 

Jag har tidigare i inledningen under rubriken Samverkan inom ingenjörs
utbildning tagit upp frågan om hur den framtida ingenjörsutbildningen på 
mellannivå bör organiseras. Jag framhöll där att påbyggnadsutbildning på 
årskurs 4 på gymnasieskolans tekniska linje bör anordnas i högskolan. 
Vidare föreslog jag att årskurs 4 jämte påbyggnadsutbildningen på sikt 
skall ersättas av tvååriga ingenjörslinjer i högskolan. I det sammanhanget 
strök jag under vikten av att påbyggnadsutbildningen anordnas i nära 
samarbete mellan gymnasieskolan och högskolan och att gymnasieskolans 
lärare, lokaler och utrustning utnyttjas i möjligaste mån. 

För nästa budgetår har jag beräknat medel för påbyggnadsutbildning av 
nyss angivet slag. Utbildningen bör i första hand anordnas i några av de län 
som ansökt att få bedriva försöksverksamhet med ett femte år på gymna
sieskolans tekniska linje. 

Jag har tidigare förordat att de lokala turismlinjerna vid högskoleenhe
terna i Falun/Borlänge, Kalmar och Östersund omvandlas till en allmän 
utbildningslinje. Medel för dessa lokala linjer har under innevarande bud
getår anvisats under detta anslag. Jag beräknar en minskning av anslaget 
med 1250000 kr. Motsvarande ökning beräknas under anslaget D 9. Ut
bildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. 

I 1986 års budgetproposition föreslog jag att ett antal lokala linjer inom 
det tekniska området skulle omvandlas till allmänna utbildningslinjer. 
Riksdagen hade intet att erinra (prop. 1985/86: 100 bil. 10. UbU 21, rskr. 
269). Medel för andra året av dessa linjer har under innevarande budgetår 
anvisats under detta anslag. Vid min beräkning av medelsbehovet för 

genomförande av årskurs 2 på data- och elektroniklinjen i Linköping har 
jag tagit hänsyn till att den tidigare lokala linjen inom området endast har 
haft antagning vartannat år. Jag beräknar en minskning av anslaget med 
5 229 000 kr. Motsvarande ökning beräknas under anslaget D 8. Utbildning 
för tekniska yrken. 

Jag har tidigare föreslagit att medel för utveckling och försöksvis drift av 
överbryggande kurser och påbyggnadsutbildning förs över till detta anslag 
( + 3 230 000 kr.). Motsvarande minskning har beräknats under anslaget 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

293 



D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. Av dessa medel avser 
860 000 kr. medel för fördjupningskurser i arbetsterapi och sjukgymnastik 
med 215000 kr. vid vardera karolinska institutet och universiteten i Lund, 
Göteborg och Umeå. 

Jag har beräknat medel för ett förhöjt bidrag till Stockholms Musikpeda
gogiska Institut till följd av höjda hyreskostnader ( + 350 000 kr.). 

I förordning 1982-06-17 !UHA-FS 1982: 40) har regeringen meddelat 
bestämmelser om bidrag till studerande för vissa kostnader i samband med 
studieresor och studiepraktik inom och utom landet. Samtliga i förordning
en ingående belopp fastställdes år 1979 och någon justering av beloppens 
storlek har därefter inte skett. UHA framhåller att resebidrag bör. efter 
skälighetsprövning, kunna utgå även i andra fall än sådana som nu regleras 
i förordningen. Jag instämmer i ämbetets bedömning och anser att frågan 
om medgivande av sådana bidrag bör lösas på lokal nivå. Jag förutsätter att 
UHA och riksrevisionsverket i samråd beslutar om beloppens storlek. Jag 
avser att senare återkomma till regeringen i frågan. 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare beräknar jag medel för 
lokala linjer - framför allt sådana som bygger på gymnasieskolans T-linje 
- och kurser i första hand vid de små högskolorna samt i form av decentra
liserad utbildning (+9800000 kr.) Inom denna ram har jag beräknat medel 
för lokala linjer vid högskolan i Östersund ( +800000 kr.) och Falun/Bor
länge ( + 1000000 kr.), för utbildning i Malmfälten ( + 1 500000 kr.) och för 
utbildning på Gotland ( +800000 kr.). Jag beräknar också vissa medel till 
regeringens disposition (+I 000 000 kr.). 

Jag beräknar anslaget till 421 110000 kr. Härav bör 1958000 kr. ställas 
till regeringens disposition. Jag räknar med att från denna anslagspost 
liksom för närvarande skall bekostas utbildning för svenska studerande vid 
Konservatorsskolen i Köpenhamn. Det är nu naturligt att medlen också 
hör kunna användas för påbyggnadsutbildning inom skilda konservators
områden. 

Hemställan 

Jag hemställer, att regeringen föreslår riksdagen att 
1. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Lokala och individuella linjer och enstaka kurser för bud
getåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 421 110000 kr. 

D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

166426053 
193532000 
183 949000 

Reservation 31167777 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 
for utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskeskolor och 
bidrag till Ericastiftclsen, Handelshögskolan i Stockholm. musiklärarut

bildning i Arvika och Stiftelsen Edsbergs Musikinstitul 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Frågor om dimensionering och lokalisering m. m. av utbildning inom 
kommunal högskoleutbildning redovisas under resp. scktorsanslag. 

Anslagsfärdelning 

Yrkcsutbildningssektorer m. m. 

Administrativa. ekonomiska 
och sociala yrken 

Vårdyrken 
Bidrag till Ericastiftelsen 
Bidrag till Handelshögskolan 
MusikHirarutbildning i Arvika 
Stiftelsen Edsbergs 

Musikinstitut 
Till regeringens disposition 

1986/87 

17 523 000 
1425000001 

3157000 
13 768000 
13 758000 

1700000 
1126000 

193532000 

1 Beloppet motsvarar 80% av bidragsunderlaget. 

Beräknad 
ändring 
1987/88 

+ 470000 
-11680000 1 

+ 108000 
+ I 095000 
+ 435 000 

+ 56000 
67000 

9583000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
UHÄ avger inte anslagsframställning för Handelshögskolan eller Stiftel

sen Edsbergs Musikinstitut. 
Ändringsförslagen fördelade på ändamål innebär följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

3 Kmuehl'nser ar 1idigare 
besfu1 

3.1 Avveckling av de särskilda 
statsbidragen till labora-
torieassistent- och tand-
hygienistutbildningen 

3.2 Laboratorieassistent linjen 
Minskat antal npl år 3 

3.3 Sociala omsorgslinjen 
Minskat antal npl år 3 

3.4 Hörselvårdslinjen 
Antagning vartannat år 

3.5 Rehabiliteringslinjen 
Ökat antal npl år 3 

Summa under 3 

' Npl=nybörjarplatser. 

Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

-4711 

- 568 

53 

+ 180 

+ 478 

-4674 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4 Budgetförslag 
4.1 l:fälso- och sjukvårdslinjen 

Okad planeringsram 
4.2 Tandhygienistlinjen 

Minskad planeringsram 
4.3 Påbyggnadslinjen i arbets-

t_erapi 
Okat antal npl 

4.4 Påbyggnadslinjen i sjuk-
gymnastik 
Okat antal npl 

4.5 Stödundervisning i matematik 
och kemi 

Summa under 4 

Summa punkterna 3-4 

Kostnad 
budgetåret 
1987/88 
(tkr.) 

+1428 

45 

+ 748 

+ 299 

+ 500 

+2930 

-1744 
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'"' UHÄ hemställer att 
I. planerings ramar för budgetåret 1987 /88 fastställs i enlighet med 

UHÄ:s förslag. 
2. under reservationsan:;faget D 14. Bidrag till kommunal högsko

leutbildning m. m. för budgetåret 1987/88 anvisas 176 320 000 kr. 

med ovan angiven fördelning pii anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Jag har bcräl;.nat konsekvenserna i huvudsak i enlighet med UHÄ: s för

slag. 
Jag beräknar under anslaget medel för bidrag till allmänna utbildnings

linjer och påbyggnadslinjer inom kommunal högskoleutbildning. Bidrag till 

övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget D 13. Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser. I fråga om utbildningens dimensio

nering och lokalisering m. m. hänvisar jag till vad jag har anfört under resp. 

scktorsanslag. Min medelsbcräkning under förevarande anslag utgår i hu

vudsak från de planeringsramar som jag där har angett för ifragavarande 

utbildningar. 

Sektorn fiir utbildning f"iir administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

Genom beslut dc::n 3 april 1986 har regeringen uppdragit åt UHÄ att vidtaga 

vissa åtgärder i anslutning till inrättande av en ny allmän utbildningslinje 
inom den statliga högskolan på ADB-området. Uppdraget innebär i korthet 

att ADB-linjen avvecklas inom den kommunala högskolan och överförs till 

gymnasieskolan eller den statliga högskolan. Vid flera högskoleorter har 

redan aktiviteter i denna riktning igångsatts på högskoleenheternas egna 
initiativ. Jag förutsätter att UHÄ initierar sådana diskussioner på de orter 

där man ännu inte har börjat bearbeta överföringsfrågan. Uppdraget skall 

vara slutfört senast den I januari 1990. Mot denna bakgrund finner jag nu 

inte anledning att föreslå några förändringar av ADB-linjens dimensione

ring eller lokalisering. 

Sektorn .fiJr uthildning fiir undervisningsyrken 

Jag beräknar medel för musiklärarutbildning i Arvika med 14 251 000 kr. 

Enskilda uthildningar 

Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut 

Musikskolan Edsberg har ombildats till en stiftelse i enlighet med riksda

gens ställningstagande <UbU 19~:4/85: 32. rskr. 376). Sveriges Riksradio 

AB, Institutet för rikskonserter och Musikaliska akademin bildade i enlig

het härmed Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut. 

Regeringen har fastställt stadgarna för musikinstitutet den 17 april 1986. 

Stiftelsen Eds bergs Musikinstitut har begärt 2 264 000 kr. för budgetåret 

Prop 1986/87: 100 
Bil. JO 
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1987/88. vilket är en ökning med 564000 kr. jämfört med innevarande Prop 1986/87: 100 

budgetår. Bil. I 0 

Jag beräknar bidraget till Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut med 

I 756 000 kr. för nästa budgetår. 

Ericastiftelsen 

Jag beräknar bidraget för nästa budgetår till Ericastiftelsen med 

3 265 000 kr. 

Handelshögskolan 

Bidraget till Handelshögskolan i Stockholm beräknar jag för nästa budget

är till sammanlagt 14 863 000 kr.. varav 13016 000 kr. som preliminärbidrag 

för 1987/88 och 259000 kr. som slutreglering av statsbidraget för budget

året 1984/85 enligt gällande avtal (jfr prop. 1978/79: 15, UhU 13. UbU 

1982/83: 25. rskr. 291 ). I beloppet ingår även medel för utbildningsbidrag 

för doktorander med I 588 000 kr. 

Sektorn för utbildning för 1·årdyrkcn 

Jag har tidigare under anslaget D 10. Utbildning för vårdyrken behandlat 

resursutnyttjandet inom den kommunala högskolan. Antalet icke utnytt

jade platser är betydande även för budgetåret 1985/86. Med anledning av 

att stora reservationer har uppstått på anslaget förordar jag att anslagsni

vån sänks med 9,4 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Trots att det finns 

behov av att öka antalet utbildningsplatser inom vissa linjer har jag mot 

denna bakgrund inte för avsikt att föreslil några större förändringar inom 

anslaget. De försöksutbildningar som jag föreslår skall komma igång får 

finansieras inom gällande ramar. 

Fr. o. m. budgetåret 1987/88 skall de s. k. förstärkningsmedlen till schab
lonbidragen, som till och med budgetåret 1986/87 har fördelats av UHÄ. 

inräknas i schablonbidragen. De olika statsbidragsgrupperna uppgår där

med till följande belopp budgetåret 1987/88 (avser 80 procent av bidragsbe

loppen) per årsstudieplats och linje. 
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Grupp I 

Hälso- och sjukvånJslinjen 
Sociala omsorgslinjen 
Påhyggnadslin.ie för 

sjuksköterskor 
Påbyggnadslinje i 

blodgruppsserologi 

Grupp 2 

Hörselvårdslinjen 
Tandhygienistlinjen 
Påbyggnadslinje i klinisk 

cytologi 

Grupp3 
Påbyggnadslinje i ortoptik 
Rehabiliteringslinjen 
Pabyggnadslinje för reha-

biliteringslinjen 
Laboratorieassistentlinjen 
Ortopedtekniska linjen 

Bidra!! <kr.) per ar. 
linje och srudemndc 

7 857 

11605 

15 365 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till 
(193 532 000 - 9 583 000= J 183 949 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om medclsberäkningen inom 

sektorn för vårdyrken, 
2. till Bidrag till kommunal hö,:;skvleutbi/dninR m. m. för budget

året 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 183 949000 kr. 

Prop 1986/87: I 00 
Bil. 10 
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D 15 Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt 
vissa andra forskningsändamål 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under uthildningsdeparte

mentets huvudtitel uppförda följande anslag som avser forskning och fors

karutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsändamål: 
Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konst

närligt utvecklingsarbete. 

Humanistiska fakulteterna. 

Teologiska fakulteterna. 

Juridiska fakulteterna. 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna. 

Medicinska fakulteterna, 

Odontologiska fakulteterna, 
Farmaceutiska fakulteten, 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

Tekniska fakulteterna. 
Temaorienterad forskning, 

Kungl. biblioteket, 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål, 

Forskningsrådsnämnden. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

Medicinska forskningsrådet, 
Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m., 

Nationell halvledarforskning, 
Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, 

Europeisk forskningssamverkan, 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
F örvaltni ngskostnader, 

Materiel m. m. 
Kiruna geofysiska institut, 
Institutet för internationell ekonomi, 
Vissa bidrag till forskningsverksamhet, 
Bidrag till EISCAT Scientific Association. 

Mcdclsanvisningen under dessa anslag uppgår innevarande budgetår till 
2 902 141 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om 
inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med 
sikte på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under 

våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ett anslag förs upp 

med för de angivna ändamålen oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till ForskninR och 
forskarutbildning inom lzöRskolan samt vissa andraforskningsända
mål för budgetåret 1987 /88 beräkna ett anslag av 2 902 141 000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 
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E. STUDIESTÖD M. M. 

Inledning 

Studiemedel 

Stu<liemedelskommitten <U 1985: 09) beräknas i höst lägga fram förslag om 

ett reformerat studiemedelssystem. Debatten kring denna friiga har varit 

intensiv under de senaste åren, och från många håll har krav rests på 

omedelbara åtgärder redan innan kommitten har slutfort sitt arbete och 

statsmakterna fatt tillfälle att ta ställning till <le samlade förslagen. 

En av de mest uppmärksammade fragorna har varit det förhållandet att 

makes inkomst och förmögenhet räknas in i avgiftsunderlaget vid återbe

talning av studiemedel. Därför kan i en hel del fall den som själv saknar 

eller har låg inkomst få betala studiemedelsavgift därför att maken/makan 

har god ekonomi. Bl. a. kriivdes i motioner till förra årets riksmöte att 

denna s. k. äktamakeprövning omedelbart skulle avskaffas. Riksdagens 

beslut blev emellertid att hos regeringen begära att studiemcdclskommit

ten skulle rn i uppdrag att framlägga förslag om att denna s. k. iiktamake

prövning skulle slopas. Regeringen har givit kommitten tilläggsdirektiv i 

enlighet med riksdagens beslut <Dir. 1986: 26) och därvid också uppdragit 

åt kommitten att redovisa konsekvenserna av en sådan förändring samt att 

ta ställning till hur angelägen den är i förhållande till övriga förslag till 
förändringar som lämnas av kommitten. 

Studieme<lclskommitten har nyligen presenterat ett bakgrundsmaterial i 

frågan i promemorian <Os U 1986: 15) M.akeprövning vid återbetalning av 

studiemedel. Promemorian innehåller inga förslag från kommitten. Den 

n:dovisar juridiska aspekter och argument för och emot ett bibehållande av 

makeprövningen. Det framgär därav att frågan är av stor betydelse för den 
principiella synen på studiemedlen. Promemorian redovisar också olika 

beräkningar av den inkomstminskning som uppstår för statsverket om 

äktamakeprövningen slopas. Resultaten av dessa beräkningar skiftar bero

ende av utgångspunkter - exempelvis av om bedömningen görs på kort 

eller lång sikt - men ostridigt synes vara att ett slopande av äktamake

prövningen skulle medföra en in<äktsminskning för stalsverket redan år 
J 988 om ca 300 milj. kr. om de återbetalningsskyldiga utnyttjar sin rätt till 

uppskov i samma utsträckning som hittills. 

Riksdagens och regeringens beslut om tilläggsdirektiv till studiemcdeh

kommittcn syftade till att få till siånd en noggrann utredning kring frågan 

om äktamakeprövningen vid återbetalning av studiemedel. Kommittens 

promemoria visar på frågans dimensioner, men den kan enligt min mening 

inte ensam utgöra tillräckligt underlag för ett beslut. Detta har heller inte 

varit kommittens syfte med promemorian. 

Studiemedclskommitten kommer under innevarande år att redovisa ett 

samlat förslag till ett framtida studiemedelssystem. Frågan om äktamake

prövningen är av stor betydelse i flera avseenden. Den har viktiga juridiska 

aspekter och den har enligt min mening stor betydelse för den principiella 

synen på hur de studerandes levnadskostnader skall finansieras och på 

vem som till slut skall svara för finansieringen. Som framgår av promemo-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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rian har fdgan också avsevärda omedelbara ekonomiska konsekvenser för Prop. 1986/87: IOO 

stats verket. Jag anser diirför att det skulle vara synnerligen obetänksamt Bil. I 0 

att bryta ut frågan om äktamakeprövningen ur det sammanhang där den 

hör hemma for ett ställningstag<inde i siirskild ordning. Remissinstanser. 

regering och riksdag bör fo tillfalk att i ett sammanhang pröva studieme

dclskommittcns samlade förslag. Det finns därför enligt min mening över 

huvud taget ingen anledning att nu fatta beslut som skulle ändra grundläg-

gande principer i studiemedelssystemet. 

fä en punkt anser jag likväl att det finns anledning till justering av 

reglerna. För närvarande räknas i avgiftsunderlaget in 401/(· av makes 

inkomst under 20000 kr. och för inkomster över denna gräns ett högre 

procenttal. Gränstalet 20000 kr. har gällt sedan studiemedelssystemet 

infördes. Jag anser att detta griinstal bör höjas till 60000 kr. Detta är 

niirmast ett återställamk av griinstalet till dess ursprungliga reala viirde. 

Jag återkommer till frågan i det följande. 

Studichjälp 

I budgetpropositionen 1986 uttryckte jag oro över tendenserna till ökad 

social selektion i rekryteringen till den högre utbildningen. Jag p[ipekade 

därvid att skevheterna i rekryteringen grundlades redan i de underliggande 

skolstadierna. Det finns diirfor anledning att särskilt uppmärksamma stu

diehjälpens roll. 
Riksdagen beslutade förra aret på regeringens förslag om betydande 

höjningar av studiehjälpen. Studiebidraget har höjts från 400 till 485 kr. per 

månad. Även det extra tillägget höjdes. Studiebidraget och det extra tilläg

get utgår nu för årets alla m{rnadcr i stället för som tidigare enbart unda 

studietiden. Inackordcringstillägget höjdes väsentligt. Dessa åtgärder sam

mantagna innebär mycket v~isentliga ekonomiska förbättringar för familjer 

med barn i gymnasieskolan samtidigt som statens kostnader för studiehjälp 

har ökat med uppemot 60%. 
Fortfarande finns det emellertid familjer för vilka det innebär ekonomis

ka probkm att låta ungdomarna gii i gymnasieskolan. Det kan t. ex. gälla 
om familjeekonomin är svag och om ungdomarna måste bo inackorderade 

för att kunna gii i gymnasieskolan. Jag återkommer därför i det följande 

med förslag till ytterligare höjningar av ina.:korderingstillägget. 

Vuxenstudiestöd 

Deltagande i studiecirkel brukar bara kräva några timmar i veckan och 

äger till helt övervägande del rum på fritid. I de fall cirkeln är förlagd till 

arbetstid kan timstudiestöd beviljas under vi~sa förutsiittningar. Timstu

diestödet - liksom dagstudiestödet vid korta folkhögskolekurser - utgör 

viss ersättning för inkomstbortfall och det kan uppga till flera tusen kronor 

under ett :ir. Aven om det normalt inte spelar någon avgörande roll för 

deltagarens försörjning iir det alltså inte oväsentligt för den enskilde. Det 

har stor betydelse som stimulans till utbildning för dem som mfiste bedriva 

studierna p[i arbetstid Llch som inte kan göra det på arbetsgivarens bekost- 301 



nad. Jag kommer i det följande au föreslå en sammanslagning av tim- och 
dagstudiestödet till ett enhetligt korttidsstudiestöd. 

Också grunduthildning för vuxna (grundvux) och grundutbildning i 
svenska för invandrare (grund-sfi) skall hedrivas på deltid. men som regel 

med betydligt fler timmar per vecka än vad som är normalt i en studiecir
kel. Den övre gränsen är i princip 15 undervisningstimmar i veckan. Alla 

deltagare i dessa utbildningar har rätt till studiestöd. som också det utgår 
som ersättning med vissa belopp per timme. Inte heller detta studiestöd är 
avsett att täcka deltagarnas försörjning, utan skall ge viss ersättning för 
inkomsthortfall och ge stimulans att delta i utbildningen. 

Det särskilda vuxenstudiestödet (SVUX) är avsett för vuxna som stude

rar under längre perioder på minst halvtid. De allra flesta som får SVUX 

studerar emellertid p[i heltid. SVUX är till sin storlek knutet till utbild

ningsbidraget i arbetsmarknadsutbildningen. men en del av beloppet består 
av återbetalningspliktiga studiemedel. Å andra sidan innehåller SVUX en 

bidragsdel som är flera gånger större iin den som ingår i studiemedlen. Den 
som far SVUX behöver alltså inte skuldsätta sig i tillnärmelsevis samma 
utsträckning som den som är hänvisad till studiemedel. 

SVUX konstruerades med avsikten att det skulle bli det normala stu
diestödet för vuxna på nivåer motsvarande grundskolans högstadium och 
gymnasieskolan. De allra flesta ungdomar går numera igenom en gymna
sieskoluthildning och de allra flesta kan fullfölja den utan att behöva 
skuldsätta sig. Inte minst mot denna bakgrund är det synnerligen olyckligt 
att vuxna, som ju på grund av sin ålder har kortare tid på sig för att 

återbetala studieskulderna. i stor utsträckning måste finansiera sina studier 

på dessa nivåer med studiemedel. 

Under 1984/85 fick ungefär 30000 personer i gymnasieskolan. komvux 

och folkhögskolan SVUX för någon del av läsåret, men inte mindre än 
omkring 60000 studerande över 20 år i dessa skolformer fick försörja sig 
med studiemedel. Av dessa senare fanns ca 22000 i komvux och ca 6000 i 

folkhögskola. Det vanligaste vuxenstudiestödet är alltså inte SVUX utan 
studiemedel. och detta medför att flertalet av dem som vuxenstuderar på 
heltid ådrar sig studieskulder. ofta betydande sådana, för att få en utbild
ning som ungdomar normalt skaffar sig utan att ha några studieskulder alls. 

Det finns exempel på personer som i vuxen ålder ådragit sig studieskul
der om ca 100000 kr. för vad som motsvarar en grundskoleutbildning och 

samma belopp för motsvarigheten till en gymnasieskolutbildning. Exemp

len är inte vanliga, men det måste betecknas som mycket allvarligt att det 

överhuvudtaget förekommer fall av detta slag. Den mest önskvärda lös

ningen vore naturligt vis att kraftigt förbättra möjligheten att erhålla 

SVUX. så att alla som i vuxen ålder önskar studera på heltid på de aktuella 

utbildningsnivåerna kunde göra det med begränsad skuldsättning. 

Jag kommer i det följande att föreslå, att väsentliga ökningar görs av de 

medel som anslås för SVUX. Som en följd av mina förslag bör det vara 

möjligt för ytterligare ca 4200 vuxenstuderande att få SVUX. 

Ökningen av antalet SVUX bör i första hand användas för studerande på 

grundskolenivå i komvux och på motsvarande nivå i folkhögskola. Som en 

jämförelse kan nämnas, att 1984/85 var det ca 5000 vuxna som försörjde 
sig på studiemedel under studier på grundskolenivå i komvux. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Det är emellertid en realistisk bedömning, att antalet SVUX under Prop. 1986/87: 100 
överskådlig tid inte kommer att räcka till för alla vuxna som önskar studera Bil. I 0 

pa heltid. Bland annat av detta skäl måste man överväga att sätta en övre 

gräns för hur lång tid en person skall kunna få erhålla SVUX. Jag är inte 

beredd att i dag lämna något förslag på denna punkt. Jag avser att i stället 

senare återkomma till regeringen med förslag om hur denna fråga skall 

beredas. I sammanhanget vill jag emellertid hänvisa till vad jag tidigare har 

anfört under inledningen till littera C. 

E I. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

72825231 

82807000 

83888000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen ( 1978: 500) 

med instruktion för centrala studiestödsnämnden central förvaltningsmyn

dighet för ärenden om studiesocial verksamhet och därmed sammanhäng

ande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är chefsmyndighet för sex studiemedelsnämnder och 24 vuxcn

uthih.lningsnämnder. CSN: s delegation för utländska studerande handläg

ger vissa frågor rörande utländska studerandes principiella rätt till svenskt 

studiestöd. 
Studiemedelsnämnderna (SMN) handhar ärenden om studiemedel. För 

studiemedclsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1965:745, ändrad 

senast 1986: 42 och 392). 

Vuxenuthildningsnämnderna (VUNJ handhar ärenden om vuxenstudie

stöd, timersättning och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplat

ser. För vuxcnutbildningsnämnderna gäller en särskild instruktion 

( 1975:394. ändrad senast 1986:41och672). 

Centrala studicstöd.rniimndcn, studicmedclsniimnderna och 

1 ·11x en ut hi Id ni n g s nii m nd e rna 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
Lokalkostnader 
Engtmgsanvisning -

rabatterbjudande 
Övergång till månadsut

betalning 
Inkomster från återbe

talnings verksamheten 
Anslag enligt stats

hudgeten 

1986/87 

94279000 
6928000 

2600000 

2500000 

23500000 

82807000 

Heriiknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+6833000 
+ 948000 

-2600000 

-2500000 

-1600000 

+1081000 
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35000000 kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och Prop.1986/87: 100 

information om vuxenstudiestöden och täcks av medel från vuxenutbild- Bil. 10 

ningsavgiften. 

Centralll studiestödsnämnden 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 3 734800 kr. 

2. För verksamheten vid CSN, SMN och VUN har CSN i en särskild 

rapport den 21 mars 1986 hemställt om medel enligt huvudalternativ för 

budgetperioden 1987 /88 t. o. m. I 989/90. I denna anslagsframstiillning gör 

CSN en kompletterande hemställan enligt nedan. 

3. CSN föresfo att de studielån med statlig kreditgaranti som överförts 

till riksbankens regionkontor i Örebro frän övriga banker skall överföras 

till centrala studiestödsnämnden. 

4. CSN föreslår att myndigheten för administration av studielån med 

statlig garanti tillförs medel under anslaget E I. med 200000 kr. avseende 

utvecklingskostnader under 1987/88. För löpande driftkostnader begärs 

120000 kr. 

5. CSN föreslår att myndigheten får ersättning för uppflyttning av perso

nal i tjänstetidsklass med totalt 1198000 kr. under treårsperioden varav 

568000 kr. för 1987/88. 

6. CSN föreslår att myndigheten får ersättning för den prisökning med 

1500000 kr. som DAFA DATA AB aviserar för 1987/88 avseende dator

driftkostnader. 

7. CSN föreslår att myndigheten med hänvisning till att myndighetens 

kostnadsandel för programvaror vid servicebyräer ej får bekostas ur data

maskinfonden. anvisas medel med 1800000 kr. 1987/88 att återbetalas 

under efterföljande åttaårsperiod. 

8. CSN föreslår att 4 * förordningen med instruktion för studiemedels

niirnnderna ändras så att Gotlands län får tillhöra verksamhetsområdet för 

studiernedclsniimnden i Stockholm. 
9. CSN föreslf\r att myndigheten medges rätt att överskrida anslaget E I. 

med medel motsvarande den faktiska merkostnaden för att servicebyrå

verksamheten vid DAFA DATA AB momsbeläggs. 

10. CSN föreslår att myndigheten får återkomma med slutligt medelsbc

hov för utvccklingskostnaderna samt de löpande driftskostnaderna för 

timersättning vid grundvux och svenska för invandrare. månadsutbetal

ning av studiemedel samt förändrade utbetalningsrutiner för studiehjiilpen. 

I I. CSN föreslår att myndigheten får återkomma med preciserat mcdcls

bchov för administrationen i de fall beslut fattas om att överföra ärend1.:n 

om bidrag till kontakttnlkutbilclning och de s. k. utbildningsarvodena till 

CSN. 

Fiircdragandcns övcrvägandrn 

Centrala studiestödsnämnden (C°SN) ing{1r enligt direktiv utfärdade av 

regeringen den 10 oktober 1985 i den särskilda försöksverksamheten med 

treåriga budgetramar för vissa myndigheter. Enligt direktiven skulle CSN 304 



redovisa en siirskild rapport med ett prdimin;1rt huvudförslag för hela 

myndighctsanslaget för budgeti1ren 1987/88-1989/90 senast den I april 

1986. 

CSN: s rapport innch{iller en resultatanalys for perioden 1981 /82-

1985/86 ~amt fllrslag lH11 inriktning for planeringsperioden 1987/88-

1989190. Rapporten innehiiller L)cksii ett prcliminlirt budgetförslag. en an

~lag,översikt och dt:t hcr;iknade finansiella utrymmet för hudgetperioden. 

I hilageform redovisas hl. a. en detaljerad rcsultatanlys med produktivi

tetsutvecklingen. personalutvccklingen samt utvecklingsinsatser L)Ch ef

fekter under den senaste femiirsperioden. Vidare redovisas ADB-strategin 

för de ~tt1diesoci<tla rnyndighetern;1. samverkan med andra myndigheter 

samt hehtwet av dawrkraft för perioden efter den I _juli 1989. 

Av resultatanalysen framg{ir att CS'." bedrivit etl frarng~mgsrikt utveck

lings- och effektivitetsarbete under de senaste {iren. Produktivitetsutveck

lingen. mcd de i cK.h for sig osllkra m~ttt som tinns att tillgll. ~ir mycket god. 

lvkn framför allt har myndigheten kunnat iika sin effektivitet och trot:; 

ökade lircmkvolymer uppnf1tt upp-.1;illda hesparingsm[d utan att behöva ge 

avkall p~i servicem[dt:n. Tvärtom har. bl.a. genom ett ökat utnyttjande av 

datorkraft. ~ervicen genti.;mot de studerande kunnat förbiittras. 

cs~ har inlett L'.lt s:1marbete i informationsfoigor med bl. a. skolöversty

reben ( SÖ). universikh- och högskoh:;imbetet ( U HA) samt statistiska 

ci.;ntralbyr·iln (SCl3). som kommer att följas upp under den kommandi.; 

trei"irspcriodcn. En samverkan mellan myndigheterna bör kunna leda till 

ett effektivare uppgiftsinsamlande och ett hiittre utnyttjande av de resurser 

som anviinds för olika registrerings- och statistikiindamiil. Delresultat har 

rt:dan uppn;itts genom ett samutnyttjande mellan SÖ. SCB och CSN niir 

det giiller de uppgifter rörande elever i gymna~ieskolan. som finns i stu

diestiidt:t~ inforrmtions.-,yslem (STIS>. 
I sin anslagsframstlillning for budgeti1ret 1987/88 har CSN n[1got revide

ra! det siffermaterial SLlm preliminärt prest:nterades i den siirskilda rappor

tt:n. 
Jag godtar den allrn;inna inriktningl·n a\· CSN:-. verksamht:l >it som den 

pre-.entera~ i rapporten och l"lirordar att den liigg~ till grund för myndighe
tens arbete under pbnt:ringsperioden. 

Vidare godtar jag CSN: s huvudfi\rslag for tre itr med en tot;1I real 

minskning av utgifterna med ~ r; undn trdro;pc:rioden fördelade med ca 
J.(\:i'i vardera :'lret. hlr budgcti1ret 1987188 inncb;ir del en minskning a\· 

myndighetens ~idministrativa resur~n med I 600000 kr.. fördelade med 

I 2~0000 kr. p;i an,laget E 2. Ersiittning till vissa myndigheter för deras 

handliiggning av studiesocialt sti.>d nch mt:d :180000 kr. pi1 förevarande 

anslag . 
.lag ii\'i:rg;i;- nu till att behandla flirvaltning-;li.ostnaderna vid CSN. stu

die medel ~n~imnderna tlC h vuxenut hildning.,niimndern:1. 

Llndt:r forvaltning-.kostn:1dsanslaget har .i~1g gjort lilneLHnriikningar med 

h;in.,vn till triiffade avtal samt seJ\·:111liga pri.,urnriikningar. 

CSN har föreslagit all myndight:tcn '>Kall iiverta bevakningen av ett antal 

iildre Ian med statlig kreditgaranti fr~in Riksbanken i Öri.;bro. För detta 

iwertagande ber;1knar _jag ökade administrativa ko-;tnader om 120000 kr. 

2ll Ribdc1~01 /<J,W1;87. I '<1111!. Xr 1110. Hi/e1gc1 Il.i 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. JO 



samt ett engångsbelopp om 200000 kr. tör systemutveckling. Vissa kostna- Prop. 198fi/87: 100 
der är att betrakta som en investering och hör i1terhetalas med 15000 kr. Bil. I() 
per i'1r under en åtta<lrsperiod fr. o. m. hudgetttrel 1987/88. 

CSN har en omfattande datllrdrift för hanteringen av de olika studieso

ciala stödsystemen. För denna datordrift har CSN ingått ett serviceavtal 
med DAFA DATA AB. Jag har beräknat ökade kostnader för detta servi
ceavtal om 1500000 kr. Jag förordar vidare att CSN får möjlighet att 

investera i ny programvara genom att myndigheten anvisas medel om 
sammanlagt I 800000 kr. Eftersom dessa medel är att betrakta som en 

investering, hör de aterbetalas under en ättai:irs period med 225000 kr. 
:1rligen fr.o.m. hudgetaret 1987/88. Från den I juli 1986 har DAFA ombil

dats till aktieholag och tar ut merdrdesskatt (moms) på sina datortjänster. 

D~i det är mycket sdrt att på förhand heräkna dessa kostnader förordar jag 

att CSN får täcka dem genom ett överskridande pii förvaltningskostnads
anslaget med det helopp som motsvarar de faktiska momskostnaderna. 

Chefen för civildepartementet föreslår senare i dag, som ett led i en ökad 
delegering. att 2.2 milj. kr. från anslaget B 2. under trettonde huvudtiteln 
stiills till CSN: s disposition budgetaret 1987/88. Chefen för civildeparte
mentet har i denna frftga samriltt med mig. 

CSN har under budgetåren 1985/86 och 1986187 haft betydande utveck

lingskostnader samt ökade driftskostnader för de nya rutiner som har 
införts på grund av CSN: s övertagande av utbetalningen av timersättning
en vid svenska för invandrare. månadsutbetalningen av studiemedel samt 

förändrade utbetalningsrutiner för studiehjälpen. De slutliga kostnaderna 
iir ännu ej beräknade och jag avs,;r att, när heräkningarna föreligger, ta upp 

denna fråga i regeringen. 
CSN har föreslagit att Gotlands län i studiemedclshänseende skall föras 

till studiemedelsnämnden i Stockholm i stället för som för närvarande till 
~tudiemedelsnämnden i Lund. Huvudskälet för förslaget är att utbildnings
anordnare i Stockholm ofta anordnar utbildningar på Gotland och att det 
därför är naturligt för studiestödqagare pi1 Gotland att vända sig till studie
medelsnämnden i Stockholm. Jag avser att senare föreslå regeringen en 
ändrad regionsindelning i enlighet med CSN: s förslag. 

Jag förordar ingen ~lndring beträffande det administrativa ansvaret för de 
studiesociala ersättningarna i samband med kontakttolkutbildningen eller 
för utbildningsarvodena vid vissa yrkespedagogiska lärarutbildningar, som 

nu ligger hos SÖ resp. UHA. 
De sammanlagda kostnaderna på förvaltningskostnadsanslaget beräknar 

jag till 96012000 kr. en ökning med 1733000 kr. Lokalkostnaderna beräk

nar jag till 7876000 kr.. en ökning med 948000 kr. Jag beräknar de ökade 

inkomsterna för aviserings- och påminnelseavgifterna till 1600000 kr. 

Jag heräknar vidare kostnaderna för administrationen av vuxenstudie

stöden till 35 000000 kr.. en ökning med 3 300000 kr. Dessa medel hör 

tillföras anslaget av de medel ~om tillfaller statsverket genom inkomsterna 

från vuxenutbildningsavgiften. 
Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga I. avsnittet 

Särskilda fr<l.gorl lämnat förslag om ett nytt system för överi'öring av 

anslagsmedel mellan budgetiir. CSN bör ingå i försöksverksamhcten med 306 



Li' ,.,,, e av an-,''~· cdel fr.o,m, budgetåret IY87/88. Medel för CSN:s Prop.1986/87: 100 
•',,, valtningsutgifter börda 'ör anvisas under ett ramanslag, Bil. I 0 

Hemställan 

Jag hemst:iller att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godk:inna att 35000000 kr. av de medel som tillfaller statsver

kct genom vuxenutbildnin)!savgiften for bud)!et~iret I 987/88 används 

för att delvis linansiera anslaget. 

2. till Centrala st11Jiestiicl.rnii11111de11 m, ni, för budgetåret 1987/88 

anvisa ett ramanslag av 83888000 kr. 

E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning 
av studiesocialt stöd 

1985/86 Utgift 16376071 

198(1/87 Anslag 12520000 

1987/88 Förslag 12885000 

från detta anslag bestrids kostnaderna för portoavgifter och avgifter till 

kronofogdemyndigheter och tingsrätter för viss kravverksamhet. 

Centrala studiestödsnämnden 

I, Centrala studiestödsnämnden !CSN) beräknar medel till post verket för 

portoavgifter med 12235000 kr. under 1987/88, 

2, CSN ber:iknar medel för avgifter till kronofogdemyndigheter och 

tingsrätter för viss kravverksamhet till 650000 kr. för 1987/88, 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Jag beräknar kostnaderna för ersättning till postverket för foljesedelsbun

den post till 12235000 kr.. en ökning med 335000 kr. Sedvanlig prisom

räkning samt en heriikad volymiikning innehiir en kostnadsökning om ca 

1555000 kr,. men frirn denna summa dras en beriiknad besparing p[i 

1220000 kr.. som h:inför sig till en övergång tills. k. B-post. 

Avgilkrna till kronofogdemymligheterna och tingsrätterna beriiknar jag 

till 650000 kr .. en ökning med JOOOO kr. 

Jag hemställer att regeringen föresHir riksdagen 

att till Ersiit111i11i; till l'is.rn 111y11digheterf('ir deras lw11dliigg11i11g m· 

studiesocialt stöd för budgetåret I 9!17/88 anvisa ett förslagsanslag av 

12885000 kL 
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E 3. Stuuiehjiilp m. m. 

1985/86 Utgift 1463 238023 

1986/87 Anslag 1806445000 

1987/88 Förslag 2 O<i5 645 000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt 3 kap. studie~tödsla

gen (1973:349. omtryckt 1981:579. iindrad senast 1986:230. 250. 251 och 

3851 vad avser studiebidrag jiimte tillägg. n.:sek0stnadsi.:rs~ittning. ersätt

ning till svenska ekvcr utomlands för vissa resor. statsbidrag till länstrafik

företagen för gymnasieeleverna:' resor samt äterhetalningspliktiga studie

medel. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsn~imnden (CSN l beräknar rnedelshehovet för budget

<tret 1987/88 till 2068.1 milj. kr. Della :ir 261.7 mil_i.kr. mer iin vad som 

anslagits för 1986/87 vilket i forsla hand beror på att studiebidraget utg~1r 

under [1rets alla m[mader. Hänsyn har då tagits till en förvtintad minskning 

av antalet elever med studichjiilp. 

Pf1 studiehj~ilpsområdct föresbr CSN en relativt kraftig höjning av inaek

orderingstilltigget. När det gäller inkomstgränst:rna fiir det extra tillägget 

föreslår CSN höjningar mobvarande en förviintad inflations- och löneut

veekling. Slutligen föreslår CSN att deltidsstuderande (minst halvtid) skall 

fä rätt till halvtidsstudiehj:ilp. 

För studiebidrag har anvisat<; 1162.9 milj. kr. 1986/87. Med hänsyn till 

aH studiehidragcl ucgår under alla årets m{inader heräknas utgiften for 

1987/88 öka med 294.:i milj. kr. 

För inackorderingstill~igg har anvisats 193.5 milj. kr. 1986/87. CSN bc

rälrnar u\giften 1987/88 till 228.1 milj. kr .. vilke\ ~ir en ökning med 34.6 

milj. kr. beroende pii den föreslagna uppriikningen av tillägget. 

N;ir det g~illcr de\ extra tilbgget föreslår CSN att inkomqgr~inserna höjs 

med 10000 kr. till 55000. 75000 resp. 95000 kr. 

För extra cilliigg har anvisats 100.7 milj. kr. 1986/87. För 1987/88 beriik

nas utgiften efter de av CSN fört:slagna regeländringarna bli 100.8 milj. kr. 

CSN föresbr inga foriindringar av reglerna för rcsekostnadscrsättning 

cill studerande vid statens sktllor för vuxna. För 1986/87 har anvisats 2.8 

milj. kr. För 1987/88 hcriiknas utgiften till samma belopp. 

CSN upprq1ar förslaget att yngre elev som studerar på minst halvtid 

men som inte kommer upp i ht:ltidsstudier skall ha riitt till halv studiehjiilp. 

Förändringen kan förväntas kcb till att ca 1500 elever kommer att fa 
halvtidsstudiehjälp. vilket kan hcriiknas medflira en kostnadsökning pi\ 2.7 
milj. kr. Ucgiftcn är inriiknad i utgiften för studiebidrag ovan. 

För statsbidrag till liinstrafikf"iirctagen för gymnasieelevernas resor har 

budgetårec 1986i87 anvisats 251.7 milj. kr. För 1987/88 föreslår CSN en 

uppri-lkning av anslagsposten med 3.S'T. Ctgiften skulle diirmed öka med 

8.8 milj. kr. Med hiinsyn till dl minskat antal elever med dagliga resor 

minskar emellertid utgiften med 10.8 milj. kr. Den totala utgiften 1987/88 
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beräknas diirmed uppg[i till 249.7 milj. kr.. dvs. en minskning med 2 Prop. 1986/87: 100 
milj.kr. i forh{tll.mde till innevarande fö·:-. an~lag. Bil. 10 

Fi.ir i1terbetalning-;pliktiga studiemedel har anvisats 94.9 milj. kr. 

1986/87. Utgiften 1987/88 beriiknas till h2.8 milj. kr.. vilket iir en minskning 

med 32.1 milj. kr. 

CSN beriiknar det totala medelsbehnvet för an-;Jaget Studie hjälp m. m. 

till 2068.I mil.i.kr. for 1987/88. en ökning med 2fil.7 mil.i. kr. i fiirh:1llande 

till vad som anvisats för 1986/87. 

Föredragandens iivcrvägandcn 

/11f1'd11i11g 

Riksdagen har vid 191'\2/83 ifrs riksmöte utlalat att regeringen bör göra en 

översyn av tilbmpningen av begreppet fosterbarn i de studiesm:iala författ

ningarna. som en konsekvens av all fosterbarnsbegreppet inte förekommer 

i soeialtjiinstlagen (SfU 1982/83: 19. rskr 268). Centrala studiestödsniimn

den tCSN) har i en skrivelse föreslagit att begreppen fosterbarn och foster

föriildrar tas hor! ur de stuclit.:sociala författningarna. Det innebiir dels att 

studiehjälp bt.:talas ut till föräldrarna. om inte särskilda sbl föreligger, dels 

att elevens rätt till extra tillägg och inackorderingstillägg kommer att 

prövas mot föriildrarnas ekonL>mi. CSN hiivdar att avskaffandet av fllster

barnsbegreppet inneb:ir en förenkling av reglerna siiv~il för eleven som för 

de studiesociala myndigheterna. 

Jag anser liksom CSN au foqerbarnsbegrcppet bör slopas ur de studie

sociala bestammeberna. eftersom det ekonomiska ansvaret för barns för

sörjning ligger kvar hos föriildrarna. även om barnet ;1r placerat i familje

hem. Studiehjälpen bör även då utgå till förtildrarna och prövas mot deras 

l!konomi. I de fall d[i eleven är omyndig och det iir olämpligt att utbetalning 

sker till förtildrarna kan studiehjälpen enligt bestämmelserna utbetabs till 

socialniimnd eller annan for alt anviindas till elevens utbildning och uppe

hälle. Mitt förslag förutsätter en ändring ;1v 3 kap. 27 * studiestödslagcn 

( 1973:349). 

Enligt den nya regeringsformen kriivs ett uttryckligt ht.:myndigande för 

att en myndighet skall fa utfärda föreskrifter i en viss fdga. CSN har 

hegfat bemyndigande att utfärda föreskrifter för kraven på studiernas 

omfattning för ri"ilt till studiehjiilp vid kommunal och statlig vuxenutbild

ning. Jag tillstyrker CSN: s förslag dock med ett tillägg. Med hänsyn till att 

studier i reducerad omfattning kan förekomma även i andra skolformer iin i 

komvux och vid statens ~kolor för vuxna bi'ir bemyndigandet omfatta 

samtliga skolformer. Mitt förslag kräver iindring av 3 kap. 4 *studiestöds

lagen. 

St1ulie/Jidmg 

De förstiirkningar av studiebidragen >llm riksdagen har beslutat om under 

1985i86 <irs riksrniitc tprop. 1985/86: 137. SfU 22. rskr 351) medför att 309 



-..........._ belastningen på förevarande anslagspost beriiknas öka under budgetåret 

"'-1987/88 med 386.8 milj. kr. 

Antalet elever med studiehjiilp viintas minska under niista budgetår med 

ca 17000. vilket medför en minskning av belastningen med 92.5 milj. kr. 

Jag iir inte beredd att acceptera CSN: s förslag att elever. som studerar 

pfi minst halvtid. men som inte kommer upp i heltidsstudier skall ha rätt till 

halv studiehjiilp. 

Sammanlagt räknar jag med att utgiften för studiebidrag kommer att öka 

under budgetiiret 1987188 med 294,3 milj. kr. till 1457 .2 milj. kr. 

J 11uck1 ll"llcrin~s I il/äg~ 

Jnackordering~tilliiggens storlek varierar i avståndsklasser efter studieor

tens avstånd från hemorten. CSN har föreslagit ökningar av tilläggens 

storlek i alla avståndsklasserna. Av en jag anser att inackorderingstilliiggen 

bör höjas. dels för att kompensera för prisökningar. dels för att utjämna 

den ekonomiska skillnaden mellan de gymnasieelever som studerar på 

hemorten och de som måste bo inackorderade för att gå på den studieväg 

de valt. I genomsnitt innebiir mitt förslag en höjning med 151:-(. Det lägsta 

tilläggsbeloppet blir enligt mitt förslag 770 kr. och det högsta I 550 kr. 

Förslaget förutsätter en ändring av 3 kap. 7 * studiestödslagcn. 

Jag beräknar kostnaden för inackordcringstilläggen till 218.7 milj. kr. för 

budgetåret 1987/88. Det innebär en ökning med 25,2 milj. kr. 

Extru tillägg 

Extra tillägg utgilr efter behovsprövning med högst 660 och lägst 220 kr. 

per månad. Vid prövningen ta~ hiinsyn till elevens och hans föräldrars 
ekonomiska förhf1llanden. så att det högsta tilläggsbeloppet utgår vid en 
inkomst om högst 45000 kr. och det lägsta vid en inkomst om högst 85000 
kr. Jag avser att föresW att regeringen. för att följa löneutved.lingen. höjer 

inkomstgränserna för extra tillägg med 3000 kr. 

Jag heriiknar kostnaderna för extra tillägg för budgetåret 1987/88 till 7(U 

milj. kr. 

Resd.ost11ad.1·1•rsii1111ing och ersiitt11i11g 1ill lii11strafl~(öre1uge11 fiir 

gy11111asiee/cvern11s n•.rnr 

För resekostnadsersättning till studerande vid statens skolor för vuxna 

räknar jag liksom CSN med oförändrat belopp. dvs. 2.8 milj. kr. 

Ersättningen till li.instrafikföretagen för gymnasieelevernas resor bör 

räknas upp med fem procent med hiinsyn till kostnadsutvecklingen. Det 

sjunkande elevantalet innebiir dock att kostnadsökningen inte blir fullt så 

stor. Jag beräknar ersättningen till liinstrafikförctagen till sammanlagt 

253.9 milj. kr.. vilket innebiir en ökning med 2.2 milj. kr. 

CSN har till regeringen redovisat ett uppdrag att pröva om det finns 

andra siitt iin det nuvarande att tillförsiikra gymnasieeleverna ersiittning 

för deras resekostnader. CSN har i sitt förslag anfört bl. a. att det iir 
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nödvändigt att statsmakterna, innan statsbidragssystemet förändras. preci

serar villkoren för gymnasieelevernas dagliga resnr, samt klargör om an

svaret för verksamheten skall ligga hos staten eller hos kommunerna. CSN 

har vidare anfört att tiden för utredriingsuppdraget varit för kort. Jag anser 

liksom CSN att regeringen och riksdagen hör kunna fa ett bättre underlag. 

om man skjuter pii beslutet om en eventuell fiiriindring till niista hudgetfö·. 

CSN har under de senao;te hudget~1ren fördelat statsbidraget mellan 

lokaltrafikföretagen efter riktlinjer som faststiilldes av riksdagen vid riks

mötet 1982/8~ (prnp. 1982/83: 129. SIU 25. rskr 386l. Fönlelningsprinci

perna upplevs av en del liinstrafikföretag som orättvisa. Jag föreslar att 

regeringen for lämna ett uppdrag till CSN att, efter samdd med Svenska 

lokaltrafikföreningen. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbun

det. göra en fönklning av statsbidraget till lokaltrafikföretagen som grun

dar sig pf1 kostnaden för månadskort i de olika länen samt på antalet 

resande elever i varje liin budgetiiret 1986/87 . 

. 4 terhc tu/ni 11g splik tiga st udic medel 

Studiehjälpens bidrag och tilliigg kan kompletteras med fiterbetalningsplik

tiga studiemedel. Budgetåret 1985/86 minskade antalet beviljade ansök

ningar med :nc,;~ jämfört med föregående budgetår. Jag räknar därför med 

en minskning av anslagsposten med 32.1 milj. kr. Utgiften för återbetal

ningspliktiga studiemedel budget<':iret 1987/88 beräknas bli 62.8 milj. kr. 

Mina försJ,1g till ändringar i studiestödslagen finns samlade under ansla

get E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkiinna vad jag förordat om centrala studiestödsnämndens 

fördelning av statsbidrag till lokaltrafikföretagen. samt 

2. till Swdiehjii/p m.111. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 2065645 000 kr. 

E 4. Studiemedel m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

4273055264 

4 728290000 

4517900000 

Friin anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen 

< 1973:349, omtryckt 1981 :579. iindrad senas! 1986:230. 250. 251 och 385). 

Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. ~amma lag. 

Prnp. 1986/87: 100 
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Centrala studiestiidsnämndcn 

Med oföriindr<Hk regler beriiknar centrala studiestödsnämnden ( CSN) me

delsbehovet for studiemedel under budgetåret 1987/88 till 4322.6 milj. kr., 

vilket är en minskning i förhiillande till anslaget för 1986/87 med 261.4 milj. 

kr.. varav 241.6 milj. kr. avser iiterhetalningspliktiga studiemedel och 19.8 

milj. kr. studiebidrag. M inskningcn föranleds av ett minskat antal studie

medels tagare. 

CSN föreshtr att studer;inde som fullgör milibr repetitionsutbildning 

skall fä bch~illa studiemedel och fa skuldreducering enligt samma regler 

som gtillcr vid sjukd,)m samt att studiemedel skall betalas ut m~inadsvis 

iiven till studerande vid folkhögskolornas fritidsledarlinjer. Nämnden be

giir ocksii bemyndigande att fo utfärda föreskrifter for tillämpningen av 

bestämmelserna i 4 kap. 5. 6. 7 och 25 ~~ studiestödslagen. 

Utgifter för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga 

studiemedel beriiknas till 164. 7 milj. kr. för budgeti'1ret 1987/88. vilket är en 

ökning i forhftllamh: till anvisade medel för 1986/87 med 20.4 milj. kr. 

CSN beräknar det totala medelsbehovet för anslaget Studiemedel m. m. 

till 4487 ,3 milj. kr. under budgetåret 1987/88. vilket innebär en minskning 

med 240,99 milj. kr. i forh{dlande till vad som anvisats för 1986/87. 

Åter/.:rm· och ätcrhl'ta/11i11g 

BetrMfande återbetalning av studiemedel föresl[ir CSN att reglerna ändras 

för hänsynstagande till makes inkomst s~i att griinsen upp till vilken 40 

procent av inkomsten inriiknas i den andra makens avgiftsunderlag höjs 

friln 20000 till 60000 kr. Därigenom beräknas ca 3000 avgiftsskyldiga 

erhålla ncdsiittning helt eller delvis av sin studiemedelsavgift. CSN före

sHr ocks:1 att studerande som har uppburit äterbetalningspliktiga studie

medel i form av studiehjälp inte skall bli ilterbetalningsskyldiga förriin 

under det tredje itrct efter det utbildningen avslutats. För att det skall vara 

smidigare att betala studiemedel~civgiftcrna föresl[1r CSN att det införs fler 

inbctalningstillfällen iin de nuvarande tre. Vidare lämnas förslag som inne

bär att avgiften skall kunna sänl.;as vid exempelvis större avskrivningar. 

För närvarande förkorta~ alltid återhetalningstiden. Om preliminär och 

slutlig avgift skall [itabetalas till den återbetalningsskyldige sker detta i 

dag även om det finns obetalda <iterkrav. D[t det i iivriga fall sker en 

avriikning mot ohetalda avgifter vid aterbctalningar bör en avriikning ske 

iiven i det fall nagon har obetalda återkrav. Till slut föreslar CSN ''ckså att 

riilten att besluta om avskrivning av återstiiende betalningsskyldighct för 

studiemedel och studiclim p<i grund a\ synnerliga skäl öve1iörs till niimn

den. 

Föredragandens Ö\'en·äganden 

Chefen för socialdepartementet har tidigare denna dag föreslagit att beräk

ningarna niir det giiller en rad sociala förmäner skall utg[i friin ett basbelopp 

som fr. o. m. den I juli 1987 förhöjs med 400 kr. utöver vad som följer av 

Prop. 1986/X7: 100 
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g;iJlande her;ikning~regler. D.:nna uppr;ikning blir enligt min mening iiven 

komma de st11derande till godo. rör en studiemedclstagarc som urrbär 

fulla studiemedel utan harntifögg elkr s. k. extra studiemedel inn.:hiir 

detta en försUrkning med ca 580 kL per liis:lr. Mil! förslag k.riiver utfar

dand.: a\· en siirskild lag om ti!Wggshelopp till basbeloppet vid heräkning av 

•;tudi.:medel. 

Fr. o. m. inn.:varande budgetar hetala~ st udiemedlcn ut mänad.wis till 

studerande i gymnasi<!l utbildning. Undantag frirn denna huvudregel g~iller 

emellertid för studerande vid folkhögskol<tnS fritidsledarlinje, vilka i likhet 

med i.ivriga studerande pii högskoleniv;1 for sina studiemedel utbetalade 1vt1 

g<inger per termin. Centrala studiestiidsniimnden !CSN) anser att denna 

ordning medför administrativa na<.:kd.:Iar for si1\·;11 studiemedelsnämnden 

som liirnanstaltcn och förordar uthctalning per m~mad även till dessa 

studerande. Det iir enligt min mening rimligt. inte minst ur de studerandes 

synvinkel. att uthdalningarna görs cft.:r en enhetlig rutin till samtliga 

studerande vid samma skola. Jag tillstyrker därför CSN: s förslag. Det 

ankomm.:r pi1 regeringen att utförda niirmare hestiimmelser hiirom. 

A ven om jag i sak finner sbl för CSN: s förslag om studiemedel under 

militiir repetitions111bildning är jag inte beredd att nu tillstyrka det. Genom

förandet av förslaget kriiver ett relativt niira samarbete mellan CSN. riks

försäkringsvcrket och försvarets civilförvaltning och enligt min uppfatt

ning hehöver förutsiittningarn.-, för detta samarhetc klarhiggas ytterligare . 

. Även vissa konsekvenser när det gäller samordningen mellan dagpenning

en vid repetitionsutbildning och studiemedelssystemet kan behöva bely

sas. Jag avser mot denna hakgrund att föreslå regeringen att uppdra ät 

CSN att i samri1d med de bi1da övriga herörda myndigheterna utforma ett 

mer fullstiindigt förslag i fri1gan. 

Enligt regeringsformen kr:tvs ett uttrvckligt bemyndigande för att en 

myndighet skall fri utfärda föreskrifter i en viss friiga. CSN har heg:irt 

bemyndigande att utnirda föreskrifter i fr{1ga om rätten till studiemedel 

med h:insyn till de studerandes studieresultat. krav p{1 studii;:omfattning för 

rätt till studiemedel pil hel- och deltid vid komvux och statens skolor för 

vuxna samt niir det g:iller prövningen av rätt till~. k. extra studi.:mcdel. Jag 

tillstyrker CSN:s förslag dock med ett tilliigg. Med hiinsyn till att studier i 

reducerad lllnfattning kan förekomma iiven i andra ~kolf"ormcr irn i komvux 

och vid statens skolor för vuxna b'\r bemyndigandet niir del gäller hcdöm

ningen av studiernas omfattning omfatta samtliga skolformer. Mitt rnr~lag 

kr:iver iindring av 4 kap. 5. 6. 7 och 25 ~~studiestöd slagen I 1973: 349). 

Utgiften för särskilt rnxcnstudiestöd i form av [1terhetalning!'pliktiga 

~tudiemedel heriikn<;r jag till \69. 7 milj. kr. 

.lag övcrgar nu till fri1gor om i11crkrav och ~1terbctalning. 

Vid faststi1llande av betalnings,kyldighet for visst iir tas för niirvarande 

h;insyn till 4or.; av makes taxerade inkomst om denna heriiknas uppgå till 

högst 20000 kr. \'id högre makeinkomst tas hiinsyn med ytterligare en 

procentenhet för varje I 000 kr. som inkomsten överstiger 20000 kr. l\taxi

malt riiknas 65 '..·{· av makes inkomst in i det s. k. avgiftsunder!aget. Av 

makeinknmster um 45000 kr. och därutöver beaktas allts{i 65r;,; vid priiv

ningen. 

Prop. 1986/87: 100 
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Niir beriikningsregeln infördes 197.'i svarade inter\'allets övre griins mot Prop. 1986/87: I 00 

en relati\'t normal begynnclseliin för en nyutexaminerad akademiker. I dag Bil. I() 

förekommer knappa"t löner pii dessa niv:ier för personer som arbetar pil 

heltid under hela ;iret. CSN fön:sl[ir mot denna bakgrund att den nedre 

griinsen för hänsynstagande till 4w::;. av makes inkomst höjs frirn :!0000 kr. 

till 60000 kr. En siidan justering motsvarar unge for kostnadsut vecklingen 

sedan 197.'i och innebiir betydande bttnader i hän~ynstagandet till makes 

inkomst. Jag vill i detta sammanhang erinra om all regeringen i enlighet 

med riksdagens beslut har uppdragit al studicmcdclskommitten att lämna 

ett förslag om slopamh: av den s. k. äktamakcprövningcn vid ilterbctalning 

av studiemedel. 

Det iir. enligt min mening. uppenbart att de nuvarande belonpsgränserna 

har fött orimliga effekter vilka har framst[111 som allt mer patagliga med 

åren. I avvaktan p{i studiemedclskommillens förslag i denna fraga tillstyr

ker jag diirför CSN: <. frirslag. Till föl.id av förslaget beriiknar jag ett årligt 

bortfall av studiemedelsavgifter med ca 16 milj. kr. förslaget kräver änd

ring av~ kap. 31 ~ studiestödslag·~n. 

Återbetalningen p~1böi:ias i regt:I under det tredje f1ret efter det år under 

vilket studiestöd senast uppbars. Det huvudsakliga motivet for denna 

generella betalningsfrist är att studiestödstagarna efter slutförd utbildning 

skall hinna få en acceptabelt stabil ekonomi innan aterbetalning krävs. För 

studerande under :!O år i gymnasial utbildning gäller att återbetalningen 

skall påhörjas på det tredje liret efter det ar under vilket han senast uppbar 

återbetalningspliktiga studiemedel. En studerande som under första års

kursen av t!n fyrafirig gymnasielinje uppbär återbetalningspliktiga studie

medel kan alltså bli äterbetalningsskyldig redan under det sista läs:lret trots 

att han crht1llit studiestöd under hela studietiden. Jag anser i likhet med 

CSN att återbetalningen inte bör påbörjas förrän tredje året efter det under 
vilket studiestöd senast uppbars och att detta bör gälla oheroende av 

vilken form av studiestöd som har erhållits. Förslaget kräver ändring av 8 

kap. 2 * studiestödslagen. 
Det är enligt CSN: s uppfattning angcliiget att nämnden i framtiden kan 

erbjuda en förbättrad service vid återhc..:talningen. CSN anser mot denna 

hakgrund att åtcrbetalningssysternet bör föriindras sil att en ökad anpass

ning till den enskildes förhållanden blir möjlig. En minskning av detaljera

de tillämpningsreglcr i ~tudiestödslag och studiestödsförordning bör därför 

eftersträvas. 

Enligt bestämmelse i 8 kap. 62. ~ studiestödslagen skall preliminär och 

kvarstf1ende avgift erläggas vid tre resp. tva tillfällen under iirct. Om den 

preliminiira avgiften är 200 kr. eller diiröver fördelas den pt1 tre inbetal

ningstillfällen. Är avgiften mellan 100 och 200 kr. skall den erliiggas vid två 

tillfällen och är den under 100 kr. vid endast ett tillfälle. Beloppsgränserna 

för när avgiften skall fördelas pil ett eller llera inbetalningstillfällen bör 

enligt CSN: s förslag höjas till 500 resp. :!00 kr. 

CSN anser vidare att ett systern med fler inbetalningstillfallen för preli

miniir och kvarstående avgift bör införas. I ett första skede bör enligt 

niimndcns uppfattning den nuvarande rutinen med tre årliga inbetalning~

tillfällen för prcliminiir avgift ersllttas med ett system med fyra inbetal- 314 



ningstillfällen och om den återbctalningsskyldige sii önskar bör avgiften Prop. 1986/87: I 00 

kunna erl;iggas vid fler iin fyra tillfallen. Enligt CSN:s förslag hör det Bil. 10 
ankomma p{1 regeringen att utforma närmare bestämmelser niir det gäller 

antalet inbetalningstillfallcn. 

Jag är inte beredd att nu tilbtyrka n~igon föriindring av de belopps

griinser som bestiimmer inbetalningarnas antal. men linncr ntimndens för

slag niir det giillcr övcrg~ing till !ler inbctalningstillfallen väl motiverade. 

Det iir enligt min uppfattning av viisentlig bctydebe att [1tcrbetalningssys

temct utformas sZi att individuella iinskemiil om betalningssiitt kan godtas i 

ökad utstriickning. Jag anser det också angeläget ;1tt antalet inbctalnings

tillfallcn under äret utökas. Diirigcnom blir i:1terbctalningen av studicskul

dcnj:imnare fördelad över året vilket i sig är av bdydelsc för den enskildes 

planering av sin ekonomi. Jag tilbtyrkcr diirför i sak CSN: s förslag om 

övergång till fler inbetalningstillfallcn för preliminär avgift. Mitt förslag 

innebär att preliminiir avgift i normalfallet hör erläggas vid fyra arliga 

inbctalningstillfällcn. \1cd hiinsyn till den vikt ;\terbctalningsreglcrna har 

för den enskilde iir det emellertid enligt min uppfattning rimligt att hestiim

melser om prelimin:ir och slutlig avgift iiven i fortsättningen beslutas av 

riksdagen. Förslaget kräver ändring av 8 kap. 62 ~ studicstödslagen. 

Därutöver anser jag att dl:! hör vara möjligt för CSN att i ökad utstriick

ning kunna tillgodose individuella önskcm;\l friin den enskilde. CSN bör 

t. ex. kunna godta mi"inadsvisa inbetalningar genom autogiro eller dylikt. 

Därigenom uppnils inte bara en förbLittrad service utan iivcn en förbättrad 

effektivitet. För att denna ökade flexibilitet skall bli möjlig är det nödvän

digt att CSN rar möjlighet att göra undantag frän huvudbestämmelserna i 

enskilda fall. Med hänsyn till att viss osäkerhet r[ider beträffande den 

förväntade omfattningen av sådana avvikelser och att vissa administrativa 

konsekvenser för närvarande inte är helt klarlagda anser jag det ändamäls

cnligt att denna ordning till en början inte regleras i studiestödslagen. Jag 

avser mot denna bakgrund föreslfi regeringen att införa en tvåårig försöks

\'erksamhet med denna inriktning. Bemyndigande att bedriva försöks verk

samhet finns intagen i 9 kap. 6 * studiestöd slagen. Enligt bestämmelserna i 
den paragrafen fär regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm

mer meddela föreskrifter om fiirsöksverksamhet. Därvid fär avvikelse 

göras frän bestämmelser i lagen.När erfarenheterna därefter utvärderas 

bör det vara möjligt att fä ett fastare grepp om vilka bestämmelser som bör 

permanentas genom reglering i studiestödslagen och i vilka fall beslut kan 

överlätas till regeringen eller CSN. 

Enligt nu gällande regler skall äterbetalningstiden förkortas i det fall 

skulden minskas med ett högn: belopp än vad :->om motsvaras av den årliga 

avgiften. Årsavgiften sätts nämligen i sf\dant fall inte ned. CSN föreslår att 

den ärliga avgiften skall kunna sättas ned om siirskilda skiil föreligger. Jag 

är inte hercdd att nu förorda CSN: s förslag i denna frflga. 

Jag är inte heller beredd att nu tillstyrka CSN: s förslag om att överföra 

prövningen av ansökningar om avskrivning av studieskulder p[t grund av 

synnerliga skäl Mm regeringen till nämnden. 

En återbetalningskyldig som erlagt för mycket i preliminiir eller slutlig 

avgift kan enligt gällande regler fft tillbaka det Ö\'erskjutandc beloppet. 315 



Återhiiring sker dock inte om den iiterbetalningsskyldigt: har oht::talda 

avgifter frtrn nilgot annat ~tr. N<'\gon motsvarande regel som hindrar f1terhti

ring i det fall en iitcrbetalningsskyldig har obetalda ilterkrav finns emeller

tid inte. CSN forcsl[ir att en s~1Jan hegränsning inför~. Jag biträdt:r CSN:s 

förslag. Förslaget kriivcr ändring av 8 kar. 7h ~ studiestödslagen. 

l'vlina förslag till iindringar i ~tudicstödslagen och förslag till lag om 

tilliigi:sbelorp till hashclopret vid her:ikning aY studiemedel m. m. finns 

samlade undt:r anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föresli1r riksdagen att 

I. godkiinna dt:n föriindring av utbctalningsrutinerna fiir studie

mcdt:I som jag har förordat. 

2. till .S111dil'mcdc/ 111. 111. för budgetåret 1987/88 anvisa elt för

slagsanslag av 4517900 000 kr. 

E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1985/86 Utgift 814766348 

1986/87 Anslag 816800000 

1987/88 Förslag 992100000 

Fr[in anslaget bt:slrids utgifter för timstudiestöd. dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5. 6 och 7 kap. 

stuclicstödslagcn ( 1973: 349. omlryekt 1981: 579, ändrad senas! 1986: 230. 

250. 251 och 385). Frän anslaget bt:strid~ ocks~! kostn<1der för statsbidrag 

till uppsökandl! verksamhet på arbetsplatser. 111.111. Ridragshestiimmel

serna ätt:rfinns i förordningen ( 1980:483) om statsbidrag till urpsökandc 

verksamhet ra arbetsplatser. m. m. !ändrad senast 1986: 393 ). Vidare be

'1rids friln anslaget kostnader för bidrag till centrala fackliga organisationer 

för rlanering av urpsökande verksamhet och grundliiggande utbildning av 

rackliga studieorganisatörer samt för information om vuxenstudiestöd 

m.m. 

Frtin anslaget bestrids också utgifter för siirskilt vuxenstudiestiid för 

arhet~lö:-a. lkstiimmeberna återfinns i lagen ( 1983: 1030) om särskilt vux

ensludiestiid för arbetslösa Uindrad senast 1986: 252). 

Utgifterna under anslagt:t tiich genom medel från vuxenutbildningsav

giften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Ct:ntrala studiestödsntimnden ( CSN l bertiknar utrymmet friln vuxenut

bildningsavgiften till vuxenstudiestöd m. m. och till administrationen av 

dessa stöd till 1246 milj.kr. för hudgettiret 1987/88. Av detta belopp 

föresl[!f CSN att I 152 milj. kr. <1vsätts för vuxenstudiestöd. uppsökande 

verksamhet och utbildning av studit:organisatörer m. m., vilket iir en ök

ning med 3)5,::' milj. kr. i J"örhtilbncle till anvisad..: mt:del 1986/87. Nämnden 

Prop. 1986/87: 100 
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f'iin1rdar att resterande vuxcm1thildningsavgiftsmedcl. 94 milj. kr.. endast 
anviinds fiir vuxenstudiebidrag för arbetslösa och f1)r administration av 

vuxenstudiestöd. 
\. CSN föresl~\r al\ mcdkn ri-;·111 vuxenu\bildningsavgil\cn oavkonat 

skall g{i till vu.xenstudiestöden lic.:h dess admini~lration. 

2. Niir d!?t giiller lim- och dag~tudiestöd foresl{1r CSN att timstudiestödd 
och inkomsthidrag.:t siL1ra~ och ers~itts av ett differentierat och inkomstre

laterat stöd. När det g~iller den tekniska lösningen av förslaget liimnar 
niimndcn tvi·1 <iih::rnativ utan att förorda något av dessa. Dösutom förcsliir 
niimnden att urvalsrcglcrna för tim- och dagstudiestöd iindras s:l att vuxen
uthildning~niimnderna far sh)rrc möjligheter att utan detaljreglering göra 
urvalshedömningar med utgångsrunkl i en mfilstyrning. CSN fiireslår att 

internat bidraget höjs från 210 till 220 kr.Idag. Slutligen föresbs att bestäm
melser införs i studiestödsförordningen om att dagstudiestöd kan beviljas 
!"lir deltagare i utbildningar som är högst 14 dagar. Niimnden begär ocks[i 
hcmyndigande all fa utfärda fiircskriftcr fiir tilbmpningen av bcstiimmel
scrna i 6 kelp. 5 ~ studicstöds\agen. För tim- och dagstudiestöd bör enligt 
nämndens mening anvisa~ totalt 315 milj. kr. för hudgetiirct 1987/88. 

3. När det gäller det s;irskilda vuxenstudiestödet föresl[ff CSN att möj

ligheter till samordning m1.:llan biheh[illen lön under studietid och särskilt 
vuxenstudiestiid biir införas. Nämnden begiir bemyndigande att få utfärda 
föreskrifter för tilliimpningen av bestämmelserna i 7 kap. 5 ~ studiestöd sla
gen och 7 kap. 6 b ~ studiestödsförordningen. CSN räknar med 18425 

hclitrsstöd. rn ökning med 3400 stöd. Fiir siirskilt vuxenstudiestöd bör 
därför anvisas 783.5 milj. kr. för budgetf1ret 1987/88. 

4. CSN fiircslilr. niir (kt gäller statsbidrag till uppsiikande verksamh1.:t på 
arhctsplatser. att urvalsreglerna iindras p;1 det sätt som nämnd1.:n föresl~1r 
beträffande tim- och dagstudiestöden. ~iimndcn föreslfa att 39.5 milj. kr. 
anvisas för uppsökande verksamhet p<"i arbetsplatser under budgett1ret 
1987/88. 

5. CSN foresbr att 14 milj. kr. anvisas för planering m. m. av uppsö
kande verksamhet och uthildning av studieorganisatörer samt infllrmation 
11m vuxenstudiestöden för budget[1ret 1987/88. 

6. CSN föresl:'ir en iiversyn av de regler m. m. som rör arbetslösas 
utbildning ,1c:h studicstiid vid sidan av arbetsmarknadsutbildningen. I en 
s<°1da11 ii\·crsyn bör. 1.:nligt niimnden. ockst1 det s;irskilda vuxenstudiestödet 
för arbctsk>sa ing;i. CSN bmnar ff>r niirvarande inget förslag till medelsan
visning för det ..;iirskilda vuxcnstudicstiidet fiir arnctslösa. 

CSN har i en skrivelse den 6 november 1986 föreslagit att giltighetstiden 
fi.>r förordningen om forsöksverksamhet mecl ett friare utnyttjande av 
resurscrn;1 för vuxenstudiestöd och uprsökande verksamhet pt1 arbetsplat

ser förliing' med ett i"ir. 
Svenska samernas riksforbund har i tv;i siir-;kilda skrivel..;er bl.c1. anhill

li1 om att tim- och dagstudiL·stiid ska utg~i för !>tudier i samiska ~om 

h1.:mspr<ik. 
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Föredragandens ÖYenäganden 

V11x1·1111Ibildni11g.rn1 '.l!i/t <' 11 

Vuxenutbildningsavgiften utgör O.nc;.~ av den totala lönesumman. Jag 

beräknar inkomsterna friln vuxcnutbildningsavgifkn till I 100 milj. kr. för 

budgetåret 1987 /88. 

Hiirutöver skall resultatet av slutrcglcringen av vuxenutbildningsavgif

ten för 1985/86 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga summan för 

budget<fret 1987/88. Slutreglcringen beräknas ge ett överskott på 90 milj. 

kr. 

Jag föresl:'ir att 89 milj. kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften 

överförs till anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m. m. 

Vidare förordar jag att anslaget C 7. Bidrag till viss central kurs verksam

het i sin helhet skall finansieras med medel fdn vuxenutbildningsavgiften. 

Kostnaderna härför beräknar jag till 37.2 milj. kr .. en ökning med I.I milj. 

kr. 

Jag förordar att timersiittningen vid grundutbildning för förvärvsarbetan

de vuxna liksom föreg:1ende budgetfar finansieras med medel fr{m vuxenut

bildningsavgiften. Kostnaden hiirför beräknar jag under anslaget E 6. 

Timersättning vid vissa vuxenutbildningar. till 36.7 milj. kr .. en minskning 

med 12,7 milj. kr. 

Kostnaderna för centrala studiestödsnämndens ( CSN) administration av 

stöden uppgår till 35 milj. kr.. en ökning med 3.3 milj. kr. 

Utrymmet för vuxenstudiestiid samt uppsökande verksamhet på arbets

platser blir med h~insyn till nyss niimnda utgifter 992, I milj. kr. 

Särskilt 1·11xe11st11diestiid 

Jag beriiknar att 684.1 milj. kr. av de medel som inflyter fnin vuxenutbild

ningsavgiften kan avsiittas till vuxenstudiebidrag. Jag räknar med att ett 

ökat antal studerande skall kunna få tillg~ing till vuxenstudiestöd under 

budgetiiret 1987 /88. 

Jag ser det som mycket angebgct att kunna skapa ett ökat utrymme för 

särskilda vuxenstudiestöd (SVUXl. CSN framhiillcr i sin anslagsfram

ställning att bifallsprocenten för ansökningar om SV U X under hudgetiiret 

1985/86 var den liigsta hittills, drygt 40C:-1. Samtidigt har regcliindringar och 

heloppshiijningar. som genomförts för utbildningsbidragen i arbetsmark

nadsutbildningen. och som med automatik påverkar vuxenstudiestöden. 

medfört att utrymmet för stöden har minskat ytterligare under innevarande 

budgetår. Vis~a vuxenutbildningsn~imnder tvingas hösten 198fi att avslå 

mer än 9017r av de nya ansökningarna. 

De otillriil:kliga resurserna för vuxenstudiestöd leder. som jag nyss har 

framhiillit i min inledande översikt. till att ett stort antal vuxna. som vill 

liisa p~1 grundskolenivii eller i en gymnasial utbildning iir hänvisade till 

studiemedel. 

En hög skuldsättning redan pli grund- och gymnasieskolenivå kan bli 

mycket betungande för de vuxt~nstuderande. som har en kortare återbe

talningstid iin ungdomsstuderande, och som heller inte alltid kan kompen-
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11• 1'=-., skuld<ittningen · n m:ks;1 nmöjliggöra fortsatta studier p~1 högskole

n1d. 
Det ~ir mot denna b<ikgrund mina förslag till ökade resurser för de 

s~irsi-;ilda vuxenstudiestöden skall ses. Jag förordar att Jet öi-;ade -;tödut

rymmet fördelas sii att det i första hand kommer studerande pt1 grundskole

nivii till del. I övrigt bör medlen fördelas si1 att de regionala skillnader, som 

fortfärande finns vad gäller möjligheterna att fii vuxenstudiestöd. i görli

gaste mån utjiimnas. Jag riiknar med att mina förslag skall leda en bra bit pil 

väg rnot m~det att samtliga ansökningar om vuxenstudiestöd p[1 grundsko

lenivå skall kunna beviljas. 

Jag har i min inledande översikt under littera C uppeh{dlit mig vid frågor 

som rör utbildningsutbudet i komvux och folkhögskolan. Jag betonade att 

det för miinga vuxenstuderande är angeläget all kunna förkorta de förbere

dande studierni.I. framför allt p;\ grundskolcniv~i. men ncksä när det g~iller 

högskoleförberedande studier pa gymnasial nivå. 

De ofta alltför liinga kompetensinriktade studieperioderna i vuxenutbild

ningen innebiir att s{1väl utbildningsresurser spm studiesociala resurser 

utnyttjas på ett mindre rationellt sätt. Men allvarligare är att det innebär 

stora problem för de studerande. Att som vuxen avsta från en förvärvsin

komst och börja studera innebär alltid en uppoffring. Även cl! förmånligt 

studiestöd kan aldrig helt ersätta en inkomst och medför således all den 

studerande under en tid. kanske Oera [1r. mf1ste sänka sin standard avse

värt. Om den vuxenstuderande dessutom mf1ste skulds~i!la sig för stu

dierna. innebiir studieperioden ock~a betydande inteckningar i en framtida 

standardförbättring. 

Det iir både ur samh:illets och individens synpunkt viktigt att alla männi

skor har reella fort- och vidareutbildningsmöjligheter under hela livet. 

Speciellt angcliiget är det att korttidsutbildade vuxna för en andra chans att 

skaffa sig de grundbggande kunskaper man av olika skiil inte fick i ungdo

men. Detta miil ställer stora krav p[1 såväl de vuxenstuderande som pft 

utbildningsanordnarna och gör det ytterst angeläget både att avs;itta re

~urscr och att utnyttja tillgängliga resurser på effektivast möjliga sätt. 

Jag har ocksfi tidigare anvisat vägar för att olika vuxenutbildningsanord

nare pii el! biittre siitt skall kunna anrassa sitt utbildningsutbud till de 

vuxenstuderandes faktiska behov. Genom t. ex. ett ökat utbud av studie

viigar och kurser. framför allt på grundskolenivf1, som kan bedrivas på 

arbetstid. deltid eller fritid, skulle konkurrensen om de tillgängliga vuxen

studiestöden minska. En större andel av de studerande som behöver och 

vill liisa pi1 heltid skulle härigenom fri denna möjlighet. Samtidigt skulle 

ocksti mtinga h.:ltidss!Uderande kunna begriin'\a sina studier till de ämnen 

som de faktiskt behöver eller verkligen vill läsa. 

Jag kommer senare att föreslii vissa förändringar beträffar de nuvarande 

tim- och dagstudiestöden som hör vara iignade all undcrl~itta även iimnes

studier i studiecirkel eller i komvux pä arbetstid. Siidana mer begr;insade 

studier ;~1 deltid kan för miinga. särskilt för de kortutbildade. te sig som ett 

betydligt mer lockande alternativ. iin att i vuxen [ilder börja relativt krii

vande heltidsstudier. 
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Jag är för närvarande inte hercdd att före~hi ni1gra regehtndringar för de Prop. 1986/87: 100 
siirskilda vuxenstudiestöden. men jag finner del angebget att noga folja Bil. I 0 

utvecklingen. niir det giiller striivan att förkorta studietiderna p;'l grundliig-

g;tnde niv~i. 

CSN har föreslagit alt ersiittningen i vuxenstudiestöd skall samordna' 

med hiheh[illen lön fr~lll arbetsgivaren. sii att inte duhbla förm{iner kan 

utg~i. En siidan samordning gjordes tidigare av forsiikringskassorna med 

st0d av riksfön,iikringsverkets kungörelse rn.FFS 1979:41 J. Samordningen 

innebar att vuxenstudiestödet minskades med det belopp som en studeran

de uppbar enligt kollektivavtal eller annat skriftligt avtal eller som liirlings

eller praktikantlön. I lH:h med alt CSN frän den I juli 1986 1t1g över 

utbetalningen a\· vu.\enstudiestlid är riksfiirsiikringsverkets kungörelse 

inte liingre tilliimplig. CSN föresliir diirför all mohvarande besliimmelser 

införs i 7 kap. :!1 ~ studiestöd~lagen (1973:349) . .lag tillstyrker CSN:s 

förslag i delta avseende . 

.lag av~er vidare att senare f(ireslii regeringen att bemyndiga CSN all 

utfonb siirskilda föreskrifter om vilken tlmfattning studier i komvux eller 

~om korrespondensstuJier skall ha for att berättiga till studiestöd. 

Sedan hudgetiiret 1984185 finns siirskild;t medel avsatta för siirskilt vux

cnstudiestiid för arbetslösa (SYUXA). Ca 0,014q. av llinesumman g;ir till 

SYL'XA. Jag räknar med att utrymmet för SYliXA hudgetilret 1987/88 blir 

ca 57 milj. kr.. en ökning med 4 milj. kr. 

fag föreslår i övrigt inga rcgeHindringar betriiffonde det särskilda vuxen

studiestödet. 

K 11rt tids.1111die.1· I iid 

fog förordar att 200 mil.i. kr. av de tillgi1ngliga vuxenuthildningsmeJlen 

avs:itts fi.ir dt korrtidsstudiestöd motsvarande nuvarande tim- och dagstu

diestöd. en uppräkning med 46 milj. kr. Jag förordar i det följande en 

g;mska omfattande reformering av stöden. men rtiknar med att den föror

dade resursiikningen skail medföra all ett ofl.iriindrat antal personer skall 

kunna kl>mma i iitnjutande av korllidsstudiestlid under budget[ircl 1987/88. 

Utvecklingen niir det gäller tim- och dagstudiestöd iir likartad den som 

giiller för särskilt vuxenstudiestöd. Efterfrt1gan iikar lKh bifallsprocenlen 

sjunker i !lllltsvarande mtm. För lim- och dagstudieslöden var ulnyttjamle

graden liinge förh<illandevis J:ig, vilket hade mindre samband med cfterfrii

gan än med praktiska wärighcter att till fullo utnyttja bifallna stöd. En del 

regclför~mdringar har medfört en fi.irbiittring härvidlag. rör timstudiestö

Jen har utnyttjandegraden stigit l'r<in 80% 1981 /8~ till 9Yi. 198:'/86. Dag.

studiötöden har alltid utnyttjats biittre. den liig-.ta siffran pi"i senare i\r var 

I 983/84 dii utnyttjandegraden var 87fl. medan den i dag ligger p{1 iiver 

1ooc;. 
Troh den höga utnyttjandegraden linns det kritik mot qöden. Fran 

frnmfor allt fackligt håll hävdas ;llt stödni\·~111 iir för l~tg för all ge kompen

sation fiir de faktiska inkumstbL>rtfallen. CSN föreslog ocksfa i föregf1ende 

[1rs anslagsframstiillning en kr;1ftig uppriikning av q(idnivfin . .lag anförde 320 



då att jag ville avvakta ett förslag l'ri111 CSN om ett nytt, inkomstrelaterat 

stöd. 

CSN har den 29 augusti 1986 a\'Wmnat sin rapport Bibehållen lön under 

studieledighet rnLUSJ, som en bilaga till <trets anslagsframställning. Ut

redningen är för ni\rvarande förern;ll for en begränsad remissbehandling. 

CSN föresli\r att de nuvarande tim- och dagstudiestöden skall ersättas 

med ett enda. inkomstrelaterat studieqöd för korttidsstudier. När det 

gäller inkomster~ättningens korhtruktion. presenterar CSN två alternativa 

förslag. Enligt det ena utg~ir full lön under studietiden och arbetsgivaren fär 

i efterhand rekvirera ersättning fri"m vuxenutbildningsnämnderna (VUNJ. 

Enligt det andra alternativet for löntagaren ett löneavdrag under studierna 

och får själv rekvirera ersiittning fr<-lll VU N. 

Jag räknar med att fä bl. a. friigan llnl hur ersättningen bör utgå, belyst 

av remissinstanscrna. I avvaktan p;1 di.:11 fortsatta beredningen av fragan är 

·jag inte beredd att nu ta ställning denna del av BLUS- förslaget. 

Däremot anser jag att det finns anledning att redan nu genomföra vi%a 

av de förslag som ing<tr i CSN: ~ utredning och som har ett brett stöd bland 

VUN och de fackliga organisationerna. Jag förordar således att nuvarande 

tim- och dagstudiestöd ersäth av ett nytt. samordnat korttidsstudiestöd. 

Stödet bör vara timrelaterat och kunna utgå under sammanlagt högst 240 

timmar under ett år. Längre sammanhängande studieperioder bör inte få 
överstiga 10 dagar. Vid cirkel studier bi\r korttidsstudiestödet utgå för varje 

timme man förlorar arbetsfort,ii\nst. Vid samverkanskurser på folkhög

skola bör stödet pii samma siitt utgii med högst 8 timmar per dag. Vid 

folkhögskolekurser bör dessutom. p:-1 samma sätt som i dagens system, ett 

internatbidrag utgf1. Förslagen innebiir en bättre kompensation för in

komstbortfallet främst vid folkhög-.kLlfcstudier. Vidare innebär det utöka

de timtalct för det nya stödet störri.: mii,iligheter att inom studiecirkelns ram 

bedriva mer omfattande studier i t. ex. svenska och engelska. Timtalct 

riicker ocksii till att följa en enstaka iimncskurs i komvux. Mina förslag 

förutsätter ändringar i studies:iidslagens I, 5 och 6 kap. Härutöver krävs 

följdändringar i viss :mnan lagstiflning. 

Jag förordar hiirutövcr all ersiittningen för varje timme höjs från nuva

rande 42 kr. till 44 kr. Vidare foresl;ir jag att internat bidraget höjs från 210 

kr. till 220 kr. per dygn. N~ir det giilkr hniikningarna av de kostnader som 

beriittigar till internatbidrag biir regeringen. eller den myndighet regering

en utser. bemyndigas att meddela niinnare föreskrifter. 

CSN har vidare föreslagit att ur\·alsreglerna i studiestödslagen ändras sä 

att YUN fiir större möjlighet att giira en totalbedömning av de sökandes 

behllV av utbildning och stöd. l\.Lirt tidigare utbildning och svii.ra arbctsför

hiillanden skall enligt CSN: s for-, lag fortfarande vara de tyngst vägande 

krit•:rierna vid beJi\mningen. 

Jag !inner att CSN:s fi.ir-,l;1g beu·:itfandc urvalsrcglcrna ligger väl i linje 

med de str~ivanden till f'iirenkling<ir p.;:11 större lokalt och regionalt ansvars

tagande som har kiinnetel·kn~1t de senaste ärcns förändringar p{1 olika 

omri1den. Jag förordar siiledes iindringar i studiestödslagens 5 och 6 kap. 

med innebörden att V UN i sin be\ il_ining av korttidsstudiestöd skall ge 

fon.:triide iit .-.ökande med kurr 1idig;ire utbildning. som har stort behov av 

utbildning och stöd. 

~I Rih.1</agcn /98fJi87. I su111/. ;\"r /tlli. !Ji/ugu /li 
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I Vt.: N: s bedömning av behovet av utbildning och stöd 'kall sjiilvklan 

"'knrt tidigare utbildning och svåra arbetsförhftllanden vara de viktigaste 

kriterierna. l-brutiiver skall nämnderna kunna göra en helhetsbedömning 

av den sökandes sociala och ekonomiska situation. Faktorer som bör 

vägas in i en s[1dan bedömning är t. ex. de förhallandcn som nämnts i 

tidigare lagstiftning och :;om kan utgöra studiehinder. dvs. hemarbete. 

gleshygdsboende och olika slag av handikapp. Vidare hör hilnsyn tas till 

den studerandes ekonomiska förhållanden och försii~iningshörda. utbild

ningens inriktning. arhetsmarknadsförhållanden etc. 

Niir det gäller urvalsprövningen av ansökningar om medel till uppsö

kande verksamhet har C::SN föreslagit vissa ändringar med samma prirn.:i

piella inne hörd som för tim- och dagstudiestöden. Det ankommer på rege

ringen att utfärda s<'1dana bestiimmclser. 

G1'llll'llS1111111w .fi"i/gor 

I 1986 tirs budgetproposition (prop. 1985/86: 100, SfU 14, rskr 1981 förorda

de jag en t vM1rig fiirsöksverksamhet med ett friare resursutnyttjande av 

medlen för tim- och dagstudiestöd m:h uppsökande verksamhet. Det har 

nu visat sig svårt att snabbt komma i g{mg med försöksprojekt och CSN 

hem,ti.iller i nyss niimnda skrivebe till regeringen om en förHingning av 

försöksperioden till utgiingen av juni !989. 

Jag har försti1else för de svårigheter att starta forsöksprujckt. som CSN 

anför i sin skrivelse och förordar i enlighet med CSN:s förslag att försöks

perioden förliings till den )0 juni [')89. 

Under anslaget hör för budgetiiret 1987/88 sammanlagt 992, I milj. kr. tas 

upp. Des'a medel hör fördelas enligt följande uppstiillning: 

Uppsökande verksamhet pa arbetsplatser 
Planering av upp~ökande verksamhet och 
utbildning av ~tudieorganisatörer m. m. 
Korttid sstud iestiid 
Siirskilt vuxenstudiestöd 
Siirskilt vuxenstudiestöd för arhet 'il lisa 

milj. kr. 

)7,0 

14.0 
200,0 
684.1 

57,0 

Summa 992,1 

Jag förordar att anslaget i 'iin helhet skall finansieras med de medd som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

Uppriiw11/c lagji'irslag 

De förslag jag nu har lagt fram kr;tver iindringar i fr~iga om studiestödsla

gen, dels att l kap. 4 *och 6 kap. 9- l l **upphör att giilla. dd.1 att 1 kap. 

I *· 4 kap. 21 *· 5 kap. l -8 **· 6 kap. I. 2 och 4-8 **samt rubrikerna till 5 
och o kap. iindras. dds att det i lagen inför~ en ny paragraf. <i kap. 3 ~. 

Utliver de röriindringar jag hiir har redogjort fi.ir. förordar jag vissa smiirrc 

iindringar av mer redaktionell karaktiir i kap. 5 och 6. 

Prop. 1986/87: IOO 
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P[1 grund av att tim- och dagstudiestöden sammanförs till ett korttius~tu

diestöd. behöver vissa följdimdringar a\' formell natur göras i 17 § semes

terlagen (1977:4801. 4 kap. 9 slagen (1981:6911 om ~ocialavgifter. 37 * 
taxeringslagcn ( 1956:6::!31 och punkt I:! av anvisningarna till 3::! * kommu

nalskattelagen ( 1928:3701. 

En iindring bör :iven göras i 11 kap. 2 ~lagen (!962:3Xll om allmän 

försäkring. Jag har inh;imtat att chefen för arhetsmarknadsdepartementd 

avser att I;igga fram förslag om en lindring som berör samma best;immclse. 

Efter samr{1d har vi funnit det himpligt att han i arbetsmarknadsdeparte

mentets bilaga till denna proposition kigger fram b1!da förslagcn till iinJ

ringar i 11 kap. ::! ~ lagen om allmLin försäkring. 

I enlighet med vad jag har anfört under detta an~lag samt under anslagen 

E 3. StudiehjLilp m. m. samt E 4. Studiemedel m. m. har inom uthildnings

<.kpartementet uppriittats förslag till 

I. Jag om iindrinf! i s!lldiestödslagen. 

, lag om :indring i semesterlagen. 

3. lag om ~mdring i lagen nm sm:ialavgifter. 

4. lag om iindring i caxeringslagen. 

5. lag om ~indring i kommunal skattelagen, 

6. lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel 

m. m. 

Jag har beträffande utformningen av lagförslaget under ::! samrätt med 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet. betrföfande utformningen a\' 

lagförslaget under 3 med chefen för socialdepartementet samt betriiffande 

utformningen av lagförslagen under 4 och .'i med chefen för finansdeparte

mentet. 

Lagförslagen tir av en s~1dan enkel beskaffenhet att det ej iir erforderligt 

att höra lagriidet. 

Förslagen bör fogas till detta protokoll som hilaga 10.2-10.6 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

dels anta förslagen till 

dl'is 

I. lag om :indring i studiestödslagen ( 1973: 349!. 

") lag om :indring i semcsterlagen t 1977:480), 

3. lag om ;indring i lagen t 1981 :6911 om socialavgifter. 

4. lag om Lindring i ta.xeringslagen ( 19.'i6: 623 ), 

.'i. lag om :tndring i kommunalskattelagen ( 19::!8: 370), 

6. lag om tilhiggshelopp till basbeloppet vid beriikning av studie

medel m.m .. 

7. godbnna dl' riktlinjer för företriide mellan behöriga sökande 

till korttidsstudiestöd som jag har förordat. 

8. godkiinna vad jag har förordat om en förHingning av den tv[ifiri

ga försöksverksamhcten mi:d friar.: resursutnyttjande inom vuxcn

st udies tödsomriidet. 

Y. godkiinna att 99::! I 00000 kr. av de medel som tillfaller statsver-

Prop. 1986/87: 100 
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ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987 /88 används Prop. 1986/87: 100 

för att finansiera anslaget, Bil. I O 
10. till Vuxcnstudicstiid m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 992100000 kr. 

E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

55063498 

188500000 

160300000 

från anslaget bestrids utgifter för timersättning vid grundvux och vid 

grundläggande svenskundervisning för invandrare enligt förordningen 

( 1986: 3951 om timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

Centrala studiestödsnämnden 

Med oförändrade regler och belopp beräknar centrala studiestödsnämnden 

!CSN) medels behovet under budgetåret 1987/88 till 171,4 milj. kr., vilket är 

en minskning i förhållande till anvisade medel för 1986/87 med 17.1 milj. 

kr. 

För studerande med inkomstbortfall föreslår CSN en höjning av timer

sättningen från 42 till 44 kr. och för studerande utan inkomstbortfall en 

höjning från 13 till 15 kr. Höjningarna beräknas medföra ett ökat medelshe

hov på 18.3 milj.kr. för 1987/88. 

Det sammanlagda medelsbehovet för 1987/88 blir därför 189.7 milj. kr., 

dvs. en ökning med 1.2 milj. kr. i förhållande till anslaget innevarande år. 

Föredragandens Ö\'en·ägandcn 

Jag förordar att det högre bdoppet i timersättningen för deltagare i grund

utbildning för vuxna (grundvux) och i grundläggande svenskundervisning 

(grund-sfi) höjs från nuvarande ·12 kr. till 44 kr. Det lägre beloppet beräk

nar jag oförändrat till I) kr. 

För timersättningen vid grundvux beräknar jag kostnaderna till 

57200000 kr.. en minskning med 29800000 kr. Minskningen beror på ett 

minskat genom~nittligt antal lektionstimmar per elev i enlighet med cen

trala studiestödsniimndens (CSN) beräkningar samt ett minskat elevantal. 

Jag beräknar kostnaderna för timersättningen vid grund-sfi till samman

lagt 94650000 kr., en ökning med 6850000 kr.. varav 81050000 kr. för 

studerande med den higre ersättningen och 13 600000 kr. för studerande 

med den högre ers~ittningen. 

Som jag tidigare har föreslagit under anslaget C 5. Undervisning för 

invandrare i svenska språket m. m. skall särskilda resurser utg?t för att 

kunna ge tidig<tre invandrare grund-sfi. Jag ber~iknar kostnaderna för den

na grupp till sammanlagt 8 500000 kr. 324 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 36 700000 kr. av de medel som tillfaller stats ver

ket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används 

för att finansiera anslaget. 

2. till limcrsii((ning rid 1·is.1·a rnxenuthildningar för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 160 300000 kr. 

E 7. Kostnader för avskrivning och inlösen av vissa 
studielån med statlig kreditgaranti 1 

1985/86 Utgift 

I 986/87 Anslag 

1987 /88 För~lag 

151365 

100000 

2000000 

1 Anslagets tidigare namn Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 
kreditgaranti. 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 ~lc av 

kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen 

(1961:384) om avskrivning av lån för studier, dels för avskrivning i de fall 

låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer 

som är förbundna med allmäa avskrivning med 25% har upphört enligt 

1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivning

en kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en övergång

stid. 

Centrala studiestödsnämnden 

Äldre studielån med statlig kreditgaranti har sedan 1974. i de fall de inte 

betalats. överförts till riksbankens regionkontor i Örebro för bevakning. 

Riksbanken har i samband med sin egen ändrade inrikning begärt att 

centrala studiestödsnämnden !CSN) skall överta dessa lån. Lån där lånta

garna fullgör sin betalning berörs inte. CSN föreslår att lånen överförs till 

nämnden den l juli 1987. 

CSN beräknar medelsbeloppet för 1987/88 till 2 milj. kr. vilket är en 

höjning med 1.9 milj. kr. För kommande år blir behovet av medel mindre 

än 30000 kr. per år då medel endast krävs för avskrivning och övertagande 

av vissa lån från andra banker. 

CSN beräknar medelsbeloppct för 1986187 till oförändrat 100000 kr. 

Föredragandens iiverväganden 

Den I juli 1987 beräknar centrala studiestödsniimnden (CSN) att totalt ca 

350 lån fortfarande Merstår av det äldre studielån med statlig krcdigarnnti 

som förvaltas av riksbanken. Av dessa uppskattas ca 260 lån vara sådana 

där den statliga kreditgarantin har trätt in. CSN föreslår att det bör ankom-
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ma pii niimndcn att i stiillet för rikshankt:n handha bevakningen i det fall 

den statliga kreditgarantin har infriats. För övt:rtagandet av i första hand 

de aktut:lla l[incn fri'm riksbanken i Örehrn kriivs en tillfällig medclsanvisn

ing med ett bt:lopp om 2 milj. kr. Det innebär en höjning med 1.9 milj. kr. i 

förh;\llande till anvisade medel för innevarande budgetår. För kommande 

[ir uppskattas mcdelshchovet endast till ca 30000 kr. per t1r eftersom medel 

endast krävs för avskrivning och vid inlösen av den statliga kreditgarantin. 

Det iir enligt min mening iinclam:'1benligt att uppgifter som giillcr det 

statliga studieqödct i görligaste man samlas hos CSN. CSN bör i många 

fall kunna samordna sin bevakning av ifrågavarande studielån med bevak

ningen av övriga studieskulder •.H.:h vissa effektivitetsvinster kan därige

nom uppnCts. Jag tillstyrker diirfrir CSN: s förslag. 

llt'mställan 

Jag hems@ler att regeringen föreslår riksdagen att 

till Ko.1·111adN./i>r m·skrirninJ.: och i11fi;.1·e11 ur 1•is.1·a .1'!111/ie/än med 

s1atlig kreditgaranti för budgetliret 1987/88 anvisa ett forslagsanslag 

av 2000000 kr. 

E 8. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /81' Förslag 

11 106455 

78170000 

81507000 

Fran anslaget bestrids kostnader för bidrag till hiilso- och sjukvård för 

högskolestuderande. samt .;tiid till produktion av studielitteratur för syn

skadade högskolestuderande och bidrag fiir reserabattt:r till studerande. 

Tillsynen övt:r studt:randehälsnvården utövas av universitets- och hög

skoleämbetet ( U HA l. Statsbidrag för verksamheten fördelas pt1 berörda 

högskoleenheter enligt bestämmelser som regeringen meddelar i regle

ringsbrev. 
Statsbidrag för synskadades merkostnader för studielitteratur vid hög

skolestudier disponeras av talboks- och punktskriftsbibliotcket <TPB"I. Re

geringen meddelar i regleringsbrt:v hur medlen filr användas. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1985/86: 100, SfU 14. rskr 198) dispone

rar centrala studiestödsnämnden ( CSN) fr. o. m. budgetåret 1986/87 medel 

för rabattering av de studerandes resor. 

Universitets- och högskolciimbetet 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 129. SfU 25. rskr 386) utövas 

tillsynen av studerandehiilsovärden av UHÄ fr.o.m. budgetåret 1984/85. 

Ett nytt statsbiclragssystem har införts fr. o. m. budgetåret 1985/86. Bud

getåret 1986/87 har 6804000 kr. beräknats under anslagsposten för bidrag 

till hälso- och sjukvård för studerande. Regeringen har fördelat beloppet på 

Pror. 1986/87: 100 
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resp. hiigskola med utg~lngspunkt i de riktlinjer som anges i prop. 

19x:u~n: 129. 

Regeringen har den 24 april J 9tifi uprdragit [it UHA att redovisa förslag 

till [itgiirder i syfte att avveckla den studerandehälsov{ird som f. n. bekos

tas friin berörda statliga sektorsanslag. Avvecklingen skall ske niir stude

randesammanslutningen vid berörda högskoleenheter kan erbjud<1 motsva

rande hidsov{ird. De medel som diirigenom frigörs hör enligt UHA samti

digt kunna tillföras anslagsposten för bidrag till hälso- och sjukv~ird för 

högskolestuderande. 

Utöver prisomriikning föresltir UHA inte några förändringar av anslags

posten. 

Talboks- och punktskriftshiblioteket 

Under budgetiiret 19ti5/86 fick totalt 82 synskadade som studerar vid 

hiigskolan sin studielitteratur genom TPB. Detta innebär en ökning med 

nil' studerande jtimfört med budgetåret 1984185. För de närmaste {iren 

förutser TPB en fortsatt likning av antalet synskadade högskolestuderan

de. TPB riiknar ockst1 med en förskjutning friin talböcker till punktskrifts

höcker samt en iikande andel studerande inom fort- och vidareutbildning, 

vilket kräver mer avancerad litteratur. Till följd härav kan genomsnitts

kostnaderna per studerande förviintas öka. För innevarande budgetår har 

riksdagen anvisat totalt 6366000 kr. för de synskadade högskolesstuderan

des kurslitteratur. Sedan budgetåret 1985/86 har riksdagen anvisat medel 

under en re~ervationsvis hetecknad anslagspost. Regeringen har diirutöver 

meddelat vissa hesliimmelser för anslagets disposition. Bestiimmelserna 

innehiir att produktion a\' kurslitteratur för studerande som genomgår 

grundliiggande hög~koleuthildning eller annan utbildning med direkt värde 

för vederbörandes yrkesverksamhet skall prioriteras. TPB föreslär att 

anslagsposten ~1tergär till att vara förslagsvis betecknad och att den av 

regeringen föreskrivna prioriteringen upphör all giilla. 

TPB föresl<'ir \'idare att även riirelsehindrade som hedriver högskolestu

dier skall kunna rn studielitteraturen inläst som talhok och darigcnom 

jiimstiillas med de synskadade högskolestuderande. Kosrnaden för en s[1-

dan utvidgning av målgruppen beräknas till I 000000 kr. 

U ndcr budge1;m:t 1986/87 f{1r TPB beställa sådan produktion av studie

litteratur som förfaller till hetalning under budgetåret 1987/88 med ett 

belopp om högst 2300000 kr. Med hänsyn till motsvarande prishöjningar 

och det förväntade antalet studerande under höstterminen 1988 föreslår 

TPB att denna ram höjs till 280l\OOO kr. att belasta budgetäret 1987/88. 

TPB har därutöver i skrivelse den 6 oktober 1986 hemstiillt om totalt 

5 I 9000 kr. för att bekosta en utredning av hur nya tekniker kan ge synska

dade högskolestuderande tillg{rng till handhöd;er. lexikon och uppslags

böcker. 

Centrala studiestiidsnämnden 

CSN har för innevarande hudgetitr slutit avtal med statensjiirnvägar om en 

förlängning av villkllren som giillt under budgetfiret 1985/86. Utgiften för 
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budgetåret 1986/87 uppgår till 65 milj. kr. Utöver prisomräkning föreslår Prop.1986/87: 100 
CSN inte några förändringar av anslagsposten. Bil. 10 

Föredragandens öven·äganden 

Det statsbidragssystem för studerandehälsovården som har gällt sedan 
budgt:tåret 1985/86 har medfört att så gott som samtliga studerande inom 
den statliga högskolan omfattas av de aktuella förmånerna. Jag räknar med 
att ytterligare medel kommer att kunna tillföras anslaget i den takt som den 
studerandehälsovård som för närvarande bekostas genom vissa sektorsan
slag kan avvecklas. Univen,itet~- och högskoleämbetet (UHA) räknar med 
att inom loppet av innevarande budgetår kunna redovisa sina förslag till 
åtgärder för en sådan överföring till anslaget E 8. Efter prisomräkning 
beräknar jag ett mcdelsbehov av 7077000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Medelsåtgången för produktion av studielitteratur till synskadade uppvi
sar kraftiga variationer mellan budgetåren. För budgetåret 1984/85 över
steg medelsåtgången kraftigt det belopp som hade anvisats medan de 
förbrukade medlen för 1985/86 inte uppgick till den nivå som hade beräk
nats. Med hänvisning till denna osäkerhet i kostnadsberäkningarna har 
medlen för de två senaste budgetåren anvisats över en reservationsvis 
betecknad anslagspost. Mot bakgrund av det senaste årets relativt bety
dande skillnad mellan anvisade och förbrukade medel är jag inte beredd att 
nu förorda en återgång till ett för~.Jagsanslag. 

Med hänvisning till statsfinansiella skäl anser jag det inte finnas anled
ning :Ht ge avkall på de krav pii prioriteringar som hittills har gällt för 
produktion av studielitteratur. Även inför budgetåret 1987 /88 avser jag 
alltså föreslå regeringen vissa kompletterande bestämmelser i denna fråga. 

Främst med hänvisning till att förslag om finansiering inte har lämnats är 
jag inte beredd att biträda talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB:s) 
förslag om att likställa vissa rörelsehindrade med synskadade när det gäller 
de aktuella förmånerna. Mot denna bakgrund är jag inte heller beredd att 
förorda att medel anvisas för den av TPB föreslagna utredningen. 

Med hänsyn till de relativt långa leveranstiderna för den aktuella studie
litteraturen finner jag det lämpligt att TPB ges bemyndigande att beställa 
sådan produktion av litteratur som förfaller till betalning först under bud
getåret 1988/89 med ett belopp av högst 2.8 milj. kr. 

Efter prisomräkning beräknar jag ett medelsbehov av 6180000 kr. för 

budgetåret 1987/88. 

Bidrag till reserabatter för studerande handhas fr. o. m. innevarande 
budgetår av centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN genomför för när

varande i samråd med Sveriges förenade studentkårer en undersökning av 

de studerandes resvanor. Avsikten är att denna undcr,,ökning skall ligga 
till grund för de avtal som CSN avser träffa med det eller de trafikföretag 
som för budgetåret 1987/88 kan erbjuda de för de studerande gynnsammas
te villkoren. Efter prisomräkning beräknar jag ett medelsbehov av 

68250000 kr. för budgetåret 1987/88. 

328 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbihliotc·· 

ket det heställningsbemyndigandc om 2800000 kr. som jag har för
ordat, 

2. till Bidra!-: till vissa studiesociala iindwndl for budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 81507000 kr. 
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F. Kulturvcrksamhet m. m. 

Allmän kulturverksamhet m. m. 

F I. Statens kulturråd 

1985i86 Utgift 
I 986i87 Anslag 
1987/88 Förslag 

16602692 

15660000 

16042000 

Enligt sin instruktion (]974:644. omtryckt 1982:604. iindrad senast 
1986:931) skall statens kulturr[id friimja förverkligandet av mftkn för den 
statliga kulturrolitiken. Rädet hanulägger ärenden om statliga åtgärder 
som rör teater, dans och musik, litteratur och folkbibliokk, konst. museer 
och utsrnllningar samt folkbildning och folkrörelser. Råuet skall varje itr, i 
anslutning till sin anslagsframsUillning, göra en sammanfattande bedöm
ning av utvecklingen inom dessa delar av kulturomr~idet och lämna förslag 
till de åtglirder som kan föranledas av bedömningen. 

Personal 

Anslag 
förvaltningskostnader 

(diirav liim:kostnadcrl 
Lokalkostnader 

Statens kulturråd 

1986/87 

59 

1448~000 
( 99M000J 

1177000 

1.5660000 

Heräknad ~indring 
1987/8!< 

Förcdrngandcn 

of. 

+352000 
!+4)2000) 
+ 30000 

+382000 

För statens kulturr~id tilhirnpas ett tre;trigt huvudförslag för budgctfö-en 
1986/87- 1988/89. För nästa budgctfir föreslås ett uttag med 2 '/·(. ( - 313 000 

kr.}. Ett uttag av huvudförslaget berör främst arbetet med bidragsfördel
ning. utviirdering av bidrag samt information och erfarenhetsutbyte. 

Översyn av statens kulturråds framtida uppgirter 

Regeringen bemyndigade i maj 1985 statsrådet Göransson att tillkalla en 

särskild utn:dare (utredningskonsult Lennart Waara} för att se över statens 

kulturråds framtida uppgifter m. m. 
I november 1985 redovisade utredaren sina allmänna ställningstaganden 

i promemorian <Ds U 1985: 16) Kulturrådets roll, uppgifter och organisa
tion - allmiinna överviigandcn. I budgetpropositionen 1986 lprnp. 
1985/86: 100 bil. 10 s. 382-384) redogjordes för promemorian och konsta
terades all den utgjorde en l~implig grund för översynens fortsatta arbete. 

Betiinkandet <Os L 1986:9) Statens kulturri1d överlämnades i juli 1986. 
En sammanfattning av betänkandet hör fogas till protokollet i detta ärende 
som hilaga IV.9. 
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Betänkandet lv·· , emissbehandlats. En förteckning över remissinstan

, ställning av remissyttrandena hör fogas till protokol

•a JO. 111. 

Föredragandens överväganden 

Ö1·ersr11c11 m· statens k11/111rråd 

1974 års kulturpolitiska beslut lprop. 1974:28. KrU l'.'i. rskr. 248) omfat

tade en allmänt h:tllen beskrivning av samhiillets kulturpolitiska amhitio

ner. Detta hyggde pii ett omfattande utredningsmaterial som dock inte i 

alla avseenden var fullsttindigl eller tillräckligt konkret. Kulturrf1det inriit

tades bl. a. för att medverka till att konkretisera och precisera åtgärder i 

den riktning som angavs i 1974 iirs beslut. Med denna bakgrund gavs 

kulturrfaiel friin början mycket allmiint formulerade uppgifter och en orga

nisation som skulle göra det möjligt att i nära kontakt med kulturlivet 

utforma de delreformer Sllm erfordrades for att fullfölja den nya kulturpoli

tiken. 

Efter hand som olika reformer har genomförts har kuhurrådet tillförts 

nya arbetsuppgifter och rådets roll har gradvis förändrats. Den fortsatta 

utvecklingen av kulturpolitiken har blivit beroende av nya initiativ friln 

regeringens sida bl. a. beroende på att de ekonomiska förutsättningarna 

har för~indrats under 1980-talet. 

Detta har återverkat på inriktningen av kulturr[idets verksamhet. Kul

turrätkt har fått ökad hetydelse som förvaltningsorgan bl. a. genom det 

ökade behovet av att granska och utvärdera de statliga insatserna. I samma 

riktning verkar också rådets ökade uppgifter med att fördela bidrag till 

olika iindamål. vilka har tillkommit dels genom en minskad detaljreglering 

fdin regeringens sida. dels som en följd av det fortskridande reformarbetet. 

I milnga avseenden ställer des~a ändrade uppgifter oeksii ändrade krav 

på rildels berednings- och heslutsfunktioner. Inriktningen av detta har 

också i viss miln redan iindrals. I. ex. berr;iffande budgetarbetet och i fråga 

om den utredande verksamheten. Vissa organisatoriska föriindringar har 

ocksi1 skett. 

För att göra det möjligt alt på etl mera samlat säll bedöma konsekven

serna av de iindrade kraven ptl kulturriidct har ct1 särskilt översynsarbcte 

genomförts. Syftet har harvid varit alt anpassa uppgifter och organisation 

till den ut veckling som ägt rum. 

Vissa preliminiira resultat av della utredningsarbete redovisades i 1986 

iirs budgetproposition lprop. 1985/86: 100 bil. 10. KrU 18. rskr. 192). Jag 

uttalade mig diirvid positivt till de riktlinjer som di! presenterades. 

Ltredaren av statens kul!urd1ds framtida uppgifter har redovisat sina 

förslag i betänkande! (Os U 1986:9) Statens kulturråd. Betänkanden har 

remissbehandlats. 

Det ankommer pil regeringen att ta stiillning till huvuddelen av de förslag 

som redovisas av utredningen. Jag anser det emellertid väsentligt att 

riksdagen för information om de principiella aspekterna p~1 hithörande 

frågor. 
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I den nu föreliggande utredningen görs en systematisk genomgång av 
l.;:ulturd'idets organisation och arbetsuppgifter samt av dess ställning i för
hållande till regeringen. 

Då det gäller kulturrådets roll kan jag mot den bakgrund som berörts i 
det föregående i huvudsak ansluta mig till de preciseringar som görs i 
utredningen. Grundläggande för dessa är att kulturrådet bör ha två huvud
uppgifter. För det första hör kulturrådet vara den centrala myndighet som 
inom kultursektorn har del övergripande ansvaret för att följa utvecklingen 
och ge ett samlat underlag för regeringens kulturpolitik. För det andra har 
kulturrådet det direkta verkställighetsansvaret inom olika delar av kultur
området. I detta avseende är dock kulturrådet en av flera myndigheter med 
likartat ansvar. 

Utredningens behandling av fr{i.gorna om kulturrådets ansvar som cen
tral myndighet har i vissa remissvar föranlett frågor och invändningar. 
Särskilt är det den betoning som ges åt kulturrådets myndighetsroll som 
uppmärksammats. Kulturrådet och vissa andra remissinstanser vill ha en 
starkare markering av kulturrådets uppgift att främja de kulturpolitiska 
målen. 

Det är givetvis varje myndighets uppgift att verka för de mål som ställs 

upp av statsmakterna. Regeringens ansvar är härvid att ange ramar för 
verksamheten. Instruktionsbestämmelser. anslagstilldelning och formella 
uppdrag från regeringen m. m. är de vägar på vilka detta främ!'.t sker. 
Förutsättningarna för myndighet1:ns arbete kan på detta sätt komma att 
skifta till följd av principiella ställningstaganden från regeringens sida. 
Givetvis måste myndigheten alltid utgå från dessa förutsättningar. Samti
digt ingår det i kulturrådets uppgifter att som expertorgan dels utåt infor
mera om kulturpolitiken, dels fasta regeringens uppmärksamhet på de 
aktuella förhållandena inom kulturområdet. 

Utredningen anger följande uppgifter för kulturrådet, nämligen 
- handläggning av anslags- och bidrags~irenden. 
- uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna på kulturområdet. 
- utredningsverksamhct och andra uppdrag av regeringen. 
- information och rådgivning. 

De här angivna formuleringarna för ansvar och uppgifter avviker inte på 
något avgörande sätt från grunderna för det arbete som i dag utförs i 
kulturrådet. Under senare år har en koncentration skett av kulturrådets 
arbete i den riktning som nu närmare preciserats i den föreliggande utred

ningen. Jag kan därför i princip ansluta mig till utredningens förslag. 
I utredningen framförs olika förslag om förenkling av hudgetprocessen. 

Dessa gäller frågor om förenkling av anslagsstrukturen, ökning av de fria 

resurserna till kulturrådets disposition samt förenkling av bidragsregler. 
Det är här fråga om åtgärder som är nära kopplade till frågor om hur man 

på bästa sätt skall uppnå avsedd effekt med de statliga insatserna för 
kulturlivet. Frågor av detta slag är ständigt föremål för uppmärksamhet i 

samhand med det statliga budgetarbetet och ändringar görs successivt. Jag 
är inte nu beredd att utan mer ingående heredning ta ställning till de förslag 

som har förts fram av utredningen. 
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I fråga om organisationen av kulturr[1dets förtroendemannaorgan före

slår utredningen att rådet skall ledas av en styrelse av nuvarande storlek 

med JJ ledamöter. Myndighetschcfen skall ingå i styrelsen men ej vara dess 
ordförande. Styrelsen skall ha det odelade ansvaret för myndighetens 

verksamhet. I första hand skall styrelsen kunna inrikta sitt arbete på 

strategiskt väsentliga frågor. Löpande fri1gor och beslut bör fattas i kans

liorganisationen under rnyndighetschefcns ledning. Ett betydande bcsluts

ansvar för viktiga bidragsärcnden bör dock kunna ligga på styrelsen. 

Med hänsyn till de förskjutningar som skett i verksamheten liksom till 

behovet av enhetlighet och snabbhet i kulturrådets arbete bedöms det inte 

längre föreligga behov av de nuvarande nämnderna. till vilka regeringen 

enligt nuvarande regler utser ett stort antal ledamöter. Kansliets behov av 

särskild sakkunskap bör kunna tillgodoses via de särskilda referensgrup-

perna. 
För egen del vill jag framhälla följande i fråga om beslutsorganisationen 

inom kulturrådet. 
Nämnderna kom till i ett läge då kulturrådets uppgift till stor del ,·ar att 

med utgångspunkt från allmänna riktlinjer utforma förslag till insatser inom 

olika sektorer av kulturlivet. Den breda sakkunskap som kunde samlas i 

nämnderna var då av stort värde. Efter hand som reformer har genomförts 

har planerings- och utredningsuppgifterna alltmer kommit att ersättas av 

bidragsgivning. Denna har krävt ytterligare sakkunskap utöver den som 

nämnderna besitter. varför ett stort antal referens- och arbetsgrupper har 

behövt inrättas. Detta har inneburit att de många svt1ra urvalsfrågor som 

kulturrådet avgör har kunnat handläggas på ett noggrant och grannlaga 

siitt. Samtidigt har bcslutsprocessen blivit mycket arbetskrävande. Det är 

naturligt, som utredningen föreslår, att försöka åstadkomma en förenklad 

handläggningsordning. Jag delar utredningens uppfattning att det bör vara 

möjligt att i framtiden basera förtroendemannaorganisationen på dels en 

styrelse med ett övergripande ansvar. dels referens- och arbetsgrupper 

som tillför arbetet den nödviindiga expertkunskapen pit olika delomrttden. 
Styrelsen får med denna ordning överta en del av de funktioner som 

nämnderna fyllt. Arbets- och referensgruppernas roll och uppgifter kan 

smidigt anpassas till arbetsläget. Det bör ankomma på kulturrådet att 
avgöra vilka grupper som skall finnas och utse ledamöter i dessa. Endast 

styrelsen bör i fortsättningen utses av regeringen. 

Ctredningen har föreslagit en genomgripande förändring av kansliet~ 
organis;ilion. Kulturrådet har i sitt remissvar framfört olika synpunkter på 

förslaget. Enligt min uppfattning :ir det angeläget att kansliet organiseras 

utifrån de förutsättningar som följer av förändringarna i rädets beslutsor

ganisation. Jag avser att fi.ircslii regeringen att uppdra ät kulturrädct att 

utifrån de förutsättningar som redovisats i det förcg~iende och med hiinsyn 

till de intentioner som angetts av översynsutredningen komma in med 

förslag till struktur för kansliet och till den personalorganisation som hör 

finnas inom anslagets ram. 

l~treclningen framhfiller att förslagen rörande kulturradet innebär att 

vissa besparingar blir möjliga i anslaget till kulturrådet. Utredningen anser 

att de belopp som härigenom frigörs bör anviindas som stöd åt utveckling-
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-.............. en på kulturomradet. Storleken av de besparingar som blir möjliga har ej 
prc.::iserats av utredningen. 

För egen del vill jag förorda att en besparing på 200000 kr. görs i 

anslaget for budgctaret 1987/88. Besparingen bör i första hand gå ut över 

resurserna till utredningsverksamhcten. Dessa medel bör anviindas för att 

förbättra statistikför~örjningen pil kulturomriidet. 

Behovet av sådan mcdehförstärkning för kultur- och mediestatistik sam

manhänger med det förslag om förbättring av denna statistik som senare 

denna dag läggs fram av chefen för civildepartementet efter samråd med 

mig. De åtgärder ~om diir redo vi ;as innebiir att medelsbehovet för statis

tiska centralbyri\ns verksamhet under trettonde huvudtiteln ökas med 

200000 kr., vilket belopp bör täckas med den be~paring som nyss redovi

sah. I den fortsatta utvecklingen av kulturstatistiken räknar jag vidare med 

medverkan av statens kulturråd, som cHirvid i första hand bör svara för 

teater- och daföstatistik samt delta i arbetet med statistiken om -;amhällets 

kulturutgifter. 

Anslag shcräkn i ng11 r 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det trdiriga huvudförslag som fastlades inför budgetäret 1986/87. 

Som jag nyss har nämnt i anslutning till mina ställningstaganden till 

kulturrädsutredningen förordar jag att en besparing om 200000 kr. skall tas 

ut på förevarande an!'.lag. Vid min beräkning av anslaget har jag beaktat 

detta. Under anslaget Litteraturstöd har hittills beräknats vissa administra

tiva kostnader i anslutning till fördelningen av utgivningsstödet. Jag har 

räknat med att av dessa kostnader skall 211000 kr. beräknas under före

varande anslag. 

Hemställan 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår rik~dagcn att 
I. ta del av vad jag har anfört i fråga om statens kulturråds 

organisation. 

2. till S1atc11s k11/nirri/dfi..ir budgeltiret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 16042 000 kr. 

F 2. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

14956378 

19946000 

19215000 

Reservation 768876 

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer. som bedriver 

en omfattande kulturverksamhet. dels till statens kulturråd för fördelning 

till olika kulturprojekt inom nrgamsalionslivet m. m. 
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1. Ccntr<1la amati.irorganisationer 
, Centrumbildningar r!i teaterns. 

dan,cn>. musikens. filmens. bild
konstcn' och litti:raturcns omrcidcn 

3. Folkparkernas centr,iJorganisation 
för central service och andra 
gemensamma insatser samt för 
folkriarkernas artistfiirmedling 

4. FolkctS husförcningarnas riksmga
nisation för anordnande a\' bl. a. 
konstutshillningar rn:h s. k. 
kulturhiirnor 

5. Bygdegårdarnas riksförbund for 
ku!turvcrksamhet 

b. Till ku!turrådch dispo;;;ition för 
kulturella iindam:ll 

7. L'I veckling av kulturverk •;amhct 
rå arbetsplatserna 

~- v:·ira giirdar för konst. musik och 
teaterv<:'rksarnhet 

Statens kulturråd 

2 855 000 

3 875 000 

3 485 000 

I 240000 

230000 

6 :!.hl 000 

2 000000 

1994(1000 

Heräknad iindring 
1987/88 

Föredraganden 

K500ll 

.,. I lhOOO 

+ 105000 

+ 37 000 

+ 7000 

-1181000 

+ 100000 

731 000 

Kulturrädet föresliir att varje anslagspost räknas upp med 5r;-; S(>m kom

pensation för pris- och löneökningar. \'ilket motsv<.1rar 998000 kr. lJ nder 

resp. anslagspost redogörs för övriga förslag. 

J. Under anslagsposten till centrala amatiirorganisationer fö
n:sl:!r kulturrildet en anslagshöjning med 600000 kr. för bl. a. organisatio

nernas centrala kurs- och utbildningwerksamhet. Barn- och ungdomsverk

samhet prioriteras. 

2. Kulturnidet fiireslar att anslagsposten till eentrumhildningar 

ökas med 300000 kr. för förstilrkt verksamhet. 

3. 13idraget till Folkparkernas centralorganisation ffPCl 

syftar bl. a. till att göra parkerna mindre kommersiellt banendc. Som ett 

led i utvecklingsarbetet planer.is en fortsatt utbyggnad av barn- och ung

domsverksamheten. Kulturriidet tillstyrker en höjning med 700000 kr. 

4. Bidraget till Folkets hu~föreningarnas riksorganisation 

avser bl. a. konstutstiillningsverksamhet. utbyggnad av s. k. kulturhörnor, 

viss teaterverks<.1mhct samt utveckling av ny kulturverksambet. Kulturrå

det fiiresliir en i'lkning av anslaget med 500000 kr. 

5. Bidraget till Bygdegiirdarnas riksförbund avser hl.a. ökade 

sahningar på tcatcrturneer. utbyggd konst verksamhet samt utbildning av 

kulturansvariga. Kulturrådet tilbtyrker en hiijning a\' anslagsposten med 

~00000 kr. för att gör;1 det möjligt med en fortsatt utbyggnad av Bygdeg~lr

darnas kulturvcrksamhet. 

6. Ur ansbgspostcn Till kulturri1dets disposition utgilr bidrag 

till bl. a. seminarier kring konstnilrligt utvecklingsarbete. samvcrkanspro

jckt (·iver konstområdesgränser sam! stöd till invandrarorganisationers fes-
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tivalcr och turneer av rikskaraktär. Kulturrådet begär en ökning med 

500000 kr. Samtidigt minskas anslagspostcn med 2.3 milj. kr. för den 
genomförda engångssatsningen pii samarbete mellan teater och TV. 

7. Ur anslagsposten Ut vcc k I i ng av k u Itu rve rk sam hc t på ar

bets p I a t ser utgår bidrag för aktiviteter inom bl.a. de s.k. främjandeor
ganisationerna. Kulturr{idet föreslår en ökning av stödet med 4 milj. kr. 

8. V åra gårdar begär under denna anslags post bidrag för Våra går
dars kulturverksamhet. Medel söks för ut!Jildning i utställningsteknik samt 
för vandringsutställningar pft temat folk och bild. Kulturrådet föreslår ett 
bidrag om 200000 kr. 

F örcdragandcns tivcnägandcn 

Till kulturrådets disposition för kulturdla iindamål 

De medel 'iom kulturrådet disponerar för olika kulturella ändamål bör 

minskas med ett belopp om 2.3 milj. kr. som motsvarar innevarande års 
engångsbidrag för samarbete mellan teater och TV. 

Jag föresliir att av de medel kulturrådet disponerar för tillfälliga bidrag 
till museer och utställningar m. m. under anslaget Bidrag till särskilda 
kulturella ändamftl och för film- och videogramproduktion inom museerna 

under anslaget Bidrag till vissa museer bör I milj. kr. beräknas under detta 
anslag under posten till kulturrådets disposition. Denna omföring av medel 
sammanfaller då med förslagen fr~m utredningen (U 1985:06) om översyn 

av statens kulturråd. Av den föreslagna omläggningen följer att det i 
fortsättningen för ankomma pil statens kulturråd att inom ramen för sina 

dispositionsmedel bedöma behovet också av tillfälliga bidrag till museer 
och utställningar samt insatser för museernas film- och videoproduktion. 
För användningen av resterande medel under nämnda anslagsposter avser 
jag att under viiren 1987 ~iterkomma till n.:geringen vid behandlingen av 
museiutredningens förslag. 

Utreckling m· ku/111n·erk.rnmher pä arhetsp/a/sl!ma 

I innevarande ~H"s budget finns upptaget 2 milj. kr. för alt stimulera kultur

verksamhel pi:i arbetsplatser runt om i landet. Aktiviteterna bedrivs i 

samarbete med de fackliga org<misationerna. Det finns anledning att även 

under niista bud),!etår ge stöd till insatser av detta slag. 

Vilra ;:ilrdar 

Våra g[irdar som iir en riksorganisation for nykterhetsrörelsens allmänna 

samlingslokaler ansöker om medel bl. a. för viss utställningsverksamhet. 

Jag beriiknar ett bidrag om 100000 kr. för Våra gftrdars kulturverksamhet 

under en ny anslagspost. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ku/tun•erksamhet inom orf.:anisatiorier m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 19215000 kr. 

F 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

17870282 

11046000 

4485000 

Reservation 821774 

Från detta reservationsanslag, det s. k. kulturmedelsanslaget, utgår bi

drag för skilda ändamål till organisationer och institutioner på kulturområ

det. 

Fördelning m· anslaget budgetåret 1986187 

Ändamål 

1. Stiftelsen Gerlesborgsskolan för verksamheten i Gerlcsborg 

2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum för verksamheten 

3. Baltiska institutet för verksamheten 

4. Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverk
samhcten 

5. Svenska Pennkluhben för gäststipendium till en flykting
författare 

6. Engångsanvisningar till arkiv, kulturminnesvård, museer 
och utställningar 

7. Till regeringens disposition 

Belopp 

500000 

240000 

310000 1 

206000 

70000 

4107000~ 

5613000 

11046000 

1 Härjämte har Baltiska institutet tilldelats 300000 kr. fran anslagsposten 7 för vissa 
lönekostnader. 
2 Därav har 2356000 kr. ställts till statens kulturråds disposition för tillfälliga bidrag 
till museer och utställningar m. m. 

I. Stiftelsen Gerlesborgsskolan begär ett statsbidrag om 
700000 kr. för verksamheten ( +200000 kr.). 

2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum begär ett 
ökat bidrag på grund av höjd lokalhyra m. m. ( +60000 kr.). 

3. Baltiska institutet anhåller att bidraget dels räknas upp med 

5%, dels utökas med lönekostnader för en kanslichef och en konsult 
( + 313500 kr.). 

4. Immigrantinstitutet i Borås hemställer om ett ökat bidrag dels 

för att täcka etl beräknat underskott. dels för viss utökning av verksamhe
ten(+ 244000 kr.). 

5. Svenska Pennklubben begär 75000 kr. för att också år 1987 
kunna dela ut det s. k. Kurt Tucholsky-stipendiet ( + 5000 kr.). 

22 Riksda{!en 1986187. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 

Rättelse: S. 343 Rad 31 Står: anslagsansökningen Rättat till: anslagsökningcn S. 346 
Rad 27 Står: 1986: 861 Rättat till: 1986: 1195 
Rad 28 Står: 24 200 Rättat till: 24 100 Rad 29 Står: I 21 000 Rättat till: 
120500 
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Föredragandens öven·äganden 

Tidigare erhöll Baltiska institutet lönebidrag från arbetsmarknadsverket 
för dels en kanslichef. dels ytterligare fem anställda vid institutet. Bidraget 

till kanslichefens lönekostnader har nu upphört på grund av att tjänstens 
tidigare innehavare avgått med ålderspension. Vidare har antalet övriga 

anställda med lönebidrag minskat från fem till två. Baltiska institutet 

bedriver ett förtjänstfullt arbete för att stärka kontakterna mellan Sverige 

och Baltikum på de kulturella och vetenskapliga områdena. Detta är av 
intresse både från kulturell synpunkt och som ett led i våra internationella 

samarbetssträvanden. För att ge Baltiska institutet möjlighet att upprätt
hålla den löpande verksamheten förordar jag att institutet tilldelas ett 

bidrag från förevarande anslag av 519000 kr.. varav 200000 kr. utgör en 
reell förstärkning. Denna har åstadkommits genom omprioriteringar inom 

statsbudgeten. 
För engångsanvisningar till arkiv och kulturminnesvårdande myndighe

ter beräknar jag sammanlagt 1337000 kr., fördelade på myndigheterna 

riksarkivet, dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, svenskt 
biografiskt lexikon och riksantikavarieämbetet. Jag kommer att närmare 

redovisa ändamålen under resp. myndighets anslag. Som jag tidigare 

nämnt, har jag för nästa budgetår beräknat medlen till statens kulturråds 

disposition för tillfälliga bidrag till museer och utställningar m. m. under 

anslaget Bidrag till kulturverksarnhet inom organisationer m. m. 
Till regeringens disposition bör för nästa budgetåret ställas ett belopp av 

1583000 kr. De dispositionsmedel om 2,7 milj. kr. som innevarande bud

getår funnits reserverade för basutställningar m. m. vid naturhistoriska 
riksmuseet bör tillföras anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för ut
ställningar och samlingar. Härutöver har jag beräknat viss minskning av 
dispositionsmedlen för omfördelning inom kultur- och medieområdet. 

Jag har i övrigt inte räknat med andra förändringar under anslaget än viss 

kompensation för prisutvecklingen. 
Anslaget bör beräknas till 4485000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till särskilda kulturella ändamål för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 4485000 kr. 

F 4. Bidrag till samisk kultur 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

1714518 

2090000 

2193000 

Ur detta anslag kan bidrag utgå till olika former av samisk kulturverk

samhet och till de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 

1976177:80 !s. 116, 122. 128- U2 och 148, KrU 43. rskr. 289) angivna 

riktlinjerna. Medlen disponeras av samefonden och beslut om bidrag fattas 

av samefondens kulturdelegation. 

Prop.1986/87: 100 
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Styrelsen för samefonden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med 340000 kr. för 

nästa hudgetår. Delegationen pekar på hehovet av kompensation för kost

nadsökningar ( + 165 000 kr.) samt behovet av ökade insatser när det gäller 
utgivning av samisk litteratur I+ 175 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Bidraget till samisk kultur fyller en viktig funktion som komplement till det 

stöd som i andra former kan komma det samiska kulturlivet till del. Utöver 
prisomräkning har jag beräknat en ökning av anslaget med 40000 kr. 

Anslaget bör räknas upp med sammanlagt 103000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

anslag av~ 193000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
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Ersättningar och bidrag till konstnärer 

Statens ansvar för utställningsersättning 

Inledning 

I juni 1976 tillkallades efter regeringens bemyndigande en särskild förhand

lare med uppdrag att förhandla med konstnärsorganisationerna om ut
ställningsersättning i samband med utställningar som anordnas av statliga 

institutioner. Denna ersiittning avsåg sådana verk som var i konstnärens 
ägo och av honom ställdes till förfogande för utställningar. 

Mot bakgrund av vad riksdagen anfört vid behandlingen av prop. 

1975176: 135 om den statliga kulturpolitiken ( KrU 35 s. 37-38, rskr. 335) 

uppdrog regeringen samtidigt ~it statens kulturråd att utreda frågan om ett 

statligt stöd för att få principen om utställningsersättning allmänt genom

förd i landet. 

Våren 1978 träffades ett huvudnvtal mellan staten och berörda organisa

tioner om utställningsersättning inom den statliga sektorn. 
Stntens kulturråd avlämnade den 19 juni 1979 rapporten Städ till konst-

11tställni11}is1·erksamhct (Rapport från kulturrådet 1979: 2). 

l rapporten redovisas förslag till statliga insntscr inom de delar av 

kulturområdet som direkt eller indirekt berör konstutställningsverksam
het. Nya typer av statsbidrag föreslås utgå till bl.a. kommuners och 
föreningars offentliga konstutsUillningsverksamhet i syfte att stimulera 
verksamheten och möjliggöra betalning av utställningsersättning. Vidare 

föreslås ökningar av befintliga anslag för utställningsverksamhet och främ

jande av bildkonst. 

Rapporten har remissbehandlats. De flesta remissinstanserna uttalar sitt 
stöd för principen om utställningsersättning och understryker behovet av 

reformer som bidrar till att förbättra kulturarbetarnas situation och bild
konstens ställning. Några instanser anser dock att ett särskilt stöd till 
kommunala konstutställningar är principiellt felaktigt. En återkommande 
invändning mot utredningen är att den eftersträvat att samtidigt lösa frågan 
om utställningsersättning och skapa ett bidragssystem för att stimulera 

konstutställningsverksamhet. 
Konstnärernas riksorganisation (KRO) och Sveriges konstföreningars 

riksförbund (SKRl kom i april 1983 in med ett gemensamt förslag till hur en 

statlig utställningsersättning för utställningar i kommunal och enskild regi 

skulle kunna konstrueras. Förslaget innebar att utställningsersättning skul

le utgå direkt till den utställande konstnären från ett särskilt anslag som 

skulle disponeras av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. 

Statens kulturråd och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar

betsnämnd <KL YS) har yttrat sig över förslaget. Skrivelser i ärendet har 

därefter kommit in från KRO och SKR samt från Föreningen Sveriges 

konsthantverkare och industriformgivare, Föreningen Svenska tecknare 

och Svenska fotografernas förbund. 

Frågan om utställningsersättning har även berörts i särskilda skrivelser 

från Svenska kommunförbundet, Göteborgs kommunstyrelse, SKR. 

KL YS, Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening i Stor-Stockholm 

och från enskilda konstnärer. 
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Föredragandens i)venägandcn 

Jag vill inledningsvis erinra om att frågan om utställningsersättning rör 
enbart sådana verk som är i konstnärens ägo. När det giillcr dessa verk 

tillkommer det konstnären på tvii skilda rättsliga grunder att avgöra om 
han vill låna ut sina verk till en utställning och i st1 fall p<t vilka villkor. 
Sil.lunda förfogar han som varje ägare över sin egendom, men därtill 

kommer att han såsom upphovsman ensam avgör om verket skall få visas 
LJffentligt i den mån det iir fråga om verk som inte tidigare har gjorts 
tillgängligt för allmänheten. 

Konstnärens rätt att kriiva ersättning när de verk som han fortfarande 

äger ställs ut offentligt har heller inte ifrågasatts i de förslag som lagts fram 

i denna fråga. Detta är, finner jag, själva kärnfrågan i diskussionen om 

utställningsersättning. Om man beaktar den rättsliga bakgrunden kan man 

enligt min mening bara komma till en slutsats vad gäller betalningsansva
n:t. Kravet pf1 ersättning skall riktas till den som anordnar utställningen. 
Det är med hänsyn till konstnärens ställning som ägare och upphovsman 
självklart att den som vill arrangera en utställning med verk i konstnärens 

ägo måste träffa överenskommelse med honom om samtliga villkor för 
visningen. Det är varken lämpligt eller påkallat att en tredje part går in och 
påverkar villkoren. 

Staten har för sin del tagit konsekvenserna av det redovisade synsättet 

genom att ingå ett ramavtal med konstnärsorganisationerna om utställ

ningsersättning vid utställningar som anordnas av statliga och vissa stats

understödda organ. Utställningscrsättningen utgör i och med detta en 
oundviklig del av kostnaderna för de statliga institutioner som arrangerar 

eller distribuerar konstutställningar med verk i upphovsmannens ägo. En

ligt vad jag har erfarit ingår utställningsersättning inte sällan i den ekono

miska uppgörelsen med konstnärerna också i samband med konstutställ
ningar i kommunal och enskild regi. Det är angeläget att denna utveckling 
fortsätter. Om dessa frågor har jag fört samtal med företrädare för bl. a. 
Svenska kommunförbundet. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört lägger jag inte fram några förslag 
med anledning av kulturrådets rapport eller de övriga framställningar som 

givits in i frågan om utställningscrsättning. 
Jag anser det dock angeläget att staten ytterligare bidrar till att förbättra 

konstnärernas ekonomiska situation. För detta kan redan etablerade stöd
former användas. Sådana konstverk som köps in av staten kommer ofta en 

stor krets människor till del. Mot bakgrund härav har det - trots att det 

inte finns någon upphovsrättslig grund - ansetts rimligt att i någon form ge 

konstnärerna en större ersättning än den som innefattas i köpeskillingen 

för dessa verk. Så har skett genom inrättande av Sveriges bildkonstnärs

fond. Fonden tillförs årligen ett anslag, den s. k. visningscrsättningen, som 

fördelas mellan yrkesverksamma konstnärer. Jag kommer i det följande att 

föreslå en kraftig förstärkning av visningsersättningen. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om statens ansvar för utställnings

ersättning till konstnärer. 
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F 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

21556000 

22203 000 

32203000 

Från anslaget utgår ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras 

verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på 

annat allmännyttigt sätt (visningsersättning). 

Visningsersättningen utgår i form av ett fast årligt belopp som tillförs 

Sveriges bildkonstnärsfond, inrättad den 1 juli 1982. Fondmedlen 

får användas dels till ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma 

konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet, dels till andra ändamål 

som berör verksamhet inom hildkonstens område. Med fondmedel betalas 

också viss del av konstnärsniimndcns förvaltnings- och lokalkostnader. 

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av en 

styrelse inom konstnärsnämnden, kallad styrelsen för Sveriges hildkonst

närsfond. Styrelsens verksamhet regleras i förordningen (1976:531) med 

instruktion för konstnärsnämndcn (omtryckt 1985:697, ändrad senast 

1986:932) och i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond. 

Konstnärsnämnden 

Styrelsen för Sreriges bildkonstniirsfond anser liksom tidigare att målsätt

ningen måste vara att höja visningsersättningen till samma nivå som biblio

teksersättningen till författarna. Som en första åtgärd hör visningsersätt

ningen räknas upp med minst 4 milj. kr.. bl.a. som kompensation för 

tidigare alltför låga uppräkningar i förhållande till infiationstakten. Som ett 
andra alternativ yrkar fondstyrelsen en ökning till 46 milj. kr., vilket 

motsvarar biblioteksersättningen. Konstniirsnämndt'ns styrelse tillstyrker 
fondstyrelsens förslag om en uppräkning av anslaget med 4 milj. kr.. men 

tar inte ställning till kravet på en höjning till biblioteksersättningens nivå. 

Konstnärsnämndens styrelse förutsätter dock att grunderna för fördelning 

av visningsersättningen kan förbättras. 

Konstnärernas riksorganisation <KRO) har begärt överlägg

ningar i syfte att få fram ett system för hur visningsersättningen skall 

beräknas och ett avtal om förhandlingsrätt. KRO har vidare begärt att få 
utse ytterligare två ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. 

Konstnärliga och 1 i tte rära yrkes utövares samarbets-

n ä m n d har framhållit att en höjning av visningsersättningen bör ses som 

den mest angelägna av de reformer som kulturarbetarnas organisationer 

yrkat inför budgetåret 1987/88. 

Statens kulturråd har i särskild framställning aktualiserat frågan om ett 

årligt verksamhetsbidrag till Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka. 

Föredragandens överväganden 

Vid min anmälan av frågan om utställningsersättning framhöll jag det som 

angeläget att staten ytterligare bidrar till att förbättra konstnärernas ekono-
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mis · -· · "_,,a bör i första hand ske genom en ökning av den 

ollek1;··:_ .1snings~g som utgår från förevarande anslag. Jag anser 

..itl det är inom ramen för denna ersättningsform som de mest konstruktiva 

insatserna kan göras och goda lösningar kan uppnås i samförstånd med 

organisationerna. 

För närvarande uppgår visningsersättningen till drygt 22 milj. kr. Detta 

är en låg ersättningsnivå om man beaktar omfattningen av bild- och form

konstnärernas insatser och deras betydelse för en harmonisk och mänsklig 

offentlig miljö. Jag förordar att visningsersättningen ökas med 10 milj. kr. 

till totalt 32 203 000 kr. för budgetåret l 987/88. 

Visningsersättningen tillförs Sveriges hildkonstnärsfond. Enligt nu gäl

lande regler för fonden har dess styrelse en mycket stor frihet när det gäller 

mcdelsfördelningen. Utan att ifrågasätta fondstyrelsens självständiga ställ

ning finner jag det påkallat att i samband med mitt förslag till anslagsökning 

framföra vissa synpunkter på styrelsens verksamhet. 

Från kulturpolitiska utgångspunkter är det självfallet angeläget att fon

dens medel främst kommer de bild- och formkonstnärer till godo som trots 

värdefulla konstnärliga insatser har svårt att försörja sig på sin konst. 

Sveriges bildkonstnärsfond är till för att ge konstnärer möjlighet till ar

betsro och även i övrigt skapa de förutsättningar som är nödvändiga för 

konstnärlig utveckling. En medelsfördelning på sådana grunder förutsätter 

individuell prövning av de sökandes konstnärliga verksamhet. 

Fondstyrelsen har valt att fördela en stor del av visningsersättningen i 

form av s. k. grundersättning. Denna ersättning är inkomstrelaterad och 

utgår för närvarande med belopp mellan 2260 kr. och 11300 kr. Grund

ersättningssystemet. som för närvarande tillämpas för målare, grafiker, 

skulptörer och textilkonstnärer, har tillkommit efter en lång förberedelse

process inom fondstyrelsen och Konstnärernas riksorganisation (KRO). 

Systemet omfattar mer än 1100 konstnärer. Det får ankomma på fondsty

relsen att bedöma vilka möjligheter som finns att på sikt förändra detta 

system. Inom ramen för den föreslagna anslagsökningen bör det dock 

finnas förutsättningar för insatser av mer koncentrerad natur, som kan 
förväntas ge goda effekter trots begränsade medel. Jag tror att det är en 

fördel om inte alltför stor del av resurserna binds upp i långsiktiga stöd

former. 
Vid sidan av uppgiften att värna om enskilda bild- och formkonstnärer 

har fondstyrelsen möjlighet att tillgodose andra för konstnärlig yrkesutöv

ning angelägna ändamål. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på 

behovet av stöd till Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka för dess 

monumentalatelje, vars inriktning närmast har nationell karaktär. 

För min del fäster jag stor vikt vid att fondmedlen används på ett sätt 

som leder till märkbara förbättringar av enskilda konstnärers situation. Jag 

anser därför att överföringen av den föreslagna medelsökningen till bild

konstnärsfonden bör göras beroende av att en samförståndslösning i för

delningsfrågorna kan uppnås med bl. a. de organisationer som är före

trädda i fondstyrelsen. Jag avser att föra ytterligare diskussioner med 

berörda parter i dessa frågor. 

KRO har åter aktualiserat frågan om ett system för anslagsberäkningen, 
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som knyter an till samhällets faktiska inneha\' av konst. l anslutning härtill 
begärs förhandlingsrätt. De svårigheter kring utformningen av ett sädant 

beräkningssystcm som redovisades i samband med 1982 års beslut om 

införande av visningsersättning (prop. 19~1/82: 100 bil. 12 s. 30-31, KrU 

30 s. 18) är ännu inte lösta. Vidare överväganden måste ske i dessa frågor. 

Efter vad jag har erfarit torde upphovsrättsutrcdningen (Ju 1976: 02) få 
anledning att behandla bl. a. frågorna kring visningscrsättning och liknande 

erslittningar utanför upphovsrättens ram. Jag anser mig därför inte böra 

föregripa det arbete som utredningen kan förväntas göra i frågan. 

KRO utser sex ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. De 

tre övriga företriidda konstnärsorganisationerna utser tillsammans fyra 

ledamöter. Med hänsyn till den balans mellan olika konstnärsgrupper som 

bör råda i fondstyrelsen är jag inte beredd att tillstyrka KRO:s begäran om 

ytterligare två representanter i styrelsen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till VisninRstrsiittning ät bild- och fimnkonstniirer för budget
året 1987/88 anvisa ett ansht.g av 32203000 kr. 

F 6. Bidrag till konstnärer 

l 985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

14806732 

15172000 

15627000 

Reservation 1966544 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen (\ 976: 528) om bidrag till 

konstnärer. Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbi

drag. 
Konstnärsbidrag kan utgå för att ge aktiva konstnärer ekonomisk 

trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnärer för andra ända
mål. t. ex. för resor. Konstnärsbidrag får för närvarande uppgå till högst 

53000 kr. om året för varje mottagare. Det kan utgå till samma konstnär för 

högst fem år i sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och 

bidrag till efterlevande får utgå till> vidare. 
Projektbidrag skall avse millinriktat konstnärligt utvecklingsarbetc 

av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade projekt 

som kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområ

det eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksam

het till nya områden i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författarfond i fråga om dramatiker, författare. översättare och kulturjour

nalister och av konstnärsnämnden i fråga om övriga konstnärer. 

Konstnärsnämnden skall enligt sin instruktion <1976:531. om

tryckt !985:697, ändrad 1986:932), vid sidan av uppgiften att handha 

ärenden om bidrag och ersättningar till konstnärer. hålla sig underrättad 

om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Nämnden skall 

också gemensamt med styrelsen för Sveriges författarfond avge förslag till 

innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. 

Konstnärsnämnden leds av en styrelse. Inom nämnden finns vidare fyra 
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organ för handläggning av ärenden rörande hidrag och ersättningar till 
konstnärer, nämligen styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, arhets
gruppen för upphovsmän på musikområdet. arbe1sgruppen för musiker 
och sångare samt arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer. 

Anslagets fiirdelning hudgetåret 1986187 

l. Bidrag till författare, översättare och kulturjournalister 
2. Bidrag till dramatiker 
3. Bidrag till bild- och formkonstnärer 
4. Bidrag till upphovsmän på musikområdet 
5. Bidrag till scen- och filmkonstnarcr samt musiker och 

sangare 

1 Diirav högst 10000 kr.för administrativa kostnader. 

~ Därav högst 120000 kr.för administrativa kostnader. 

-' Inkl.förvaltnings- och lokalkostnader vid konstniirsnämnden. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

l 1680001 

11700002 

3 157 000 
2086000' 

7 391000' 

15172 000 

Med hänvisning till bidragens urholkning under en följd av år begär styrel

sen en förstärkning av medlen för bidrag till författare, översättare 
och kulturjournalister (+197000 kr.). För att kompensera penning

värdets försämring begärs även uppräkning av medlen för bidrag till dra

mat i ke r (+200000 kr.J. 

Konstnärsnämnden 

I. En uppräkning bör ske med 15 % av bidragsmcdlen till bild- och 
formkonstnärer (+473000 kr.). till upphovsmän på musikom

rådet (+314000 kr.) och till scen- och filmkonstnärersamt mu
siker och sångare ( + 1 109 000 kr. ) som ett första steg för att återställa 
medlens realvärde till nivån vid 1980-talets början. 

2. Sveriges komponistfond, Sveriges musikerfond och Sveriges scen
fond bör inrättas fr. o. m. den I juli 1987. Nämndens arbetsgrupper för 

upphovsmän på musikområdet. för musiker och sångare och för scen- och 

film konstnärer bör fr. o. m. samma datum ombildas till styrelser för resp. 

fonder. 
3. Nämnden upprepar förslagen i sin hösten 1985 ingivna promemoria 

Ersättning för biblioteksmusik. För ändamålet bör Sveriges komponist

fond och Sveriges musikcrfond tillföras 1.6 milj. kr. resp. 0,5 milj. kr. för 

nästa budgetår. 
4. För projektbidrag m. m. på filmområdet bör Sveriges scenfond till

föras I milj. kr. genom omfördelning från anslaget G 2. Filmstöd. 
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Föredragandens överväganden 

~om kompensation för prisutvecklingen bör anslaget räknas upp med 
455000 kr. Det bör ankomma på regeringen att efter hörande av de bidrags
fördelande organen fördela anslagets totalbelopp mellan de olika konst
närsgrupperna. 

Under anslaget Stöd till fonogram och musikalier kommer jag att redovi
sa förslag till åtgärder på not- oc:h fonogramområdena som bl.a. har till 
syfte att öka artisternas och upphovsmännens intäkter av framförda och 
försålda verk. 

I övrigt föranleder de redovisade anslagsframställningarna inga förslag 
från min sida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 15627000 kr. 

F 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

6583702 
5917000 
7606000 

Enligt förordningen ( 1976: 504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 
inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 
hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 
av inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av konst
närsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond eller efter yttrande 
av dessa organ. 

Inkomstgaranti kan per år uppgii till högst fem gånger det basbelopp som 
enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring (omtryckt 1982: 120, ändrad 
senast 1986: 1195) gällde vid kaknderårets ingång. Det för kalenderåret 
1987 fastställda basbeloppet är 24 100 kr. Garantins maximibelopp för år 
1987 uppgår således till 120 500 kr. Detta maximibelopp minskas med 
innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % av årsin

komsten i övrigt. 
Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår 127. Härav avser sju 

garantirum personer som innehaft tidsbegränsade lärartjänster inom högre 

konstnärlig utbildning. 
Konstnärsnämnden föreslår på nytt att 20 garantirum som inte utnyttjas 

på grund av att innehavarna har för hög årsinkomst får användas för att 
utse nya innehavare av inkomstgaranti. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att ytterligare ett garantirum inrättas och beräknar med anled
ning härav en ökning av anslaget med 75000 kr. I övrigt är jag inte beredd 
att tillstyrka konstnärsnämndens förslag till utökning av antalet inkomst
garantier. 
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Härutöver beräknar jag ett ökat medelsbehov med hänsyn till belast

ningen pt1 anslaget under föregående budgetår och basbeloppets höjning . 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inkomstgarantier .fiir konstnärer för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 7 606000 kr. 

F 8. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk 
genom bibliotek m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

44050000 

46439000 1 

51846000 

1Tilläggsbudget I 3185000 kr. 

Gällande bestämmelser om bi b 1 i o te k s c r sättning finns i förord
ningen (1962: 652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979: 394, ändrad 

senast 1986: 936 och 1257). Ersättning utgår för utlåning genom folkbiblio

tek och skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i Sverige 

bosatt upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersättning 
utgår även för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssam
lingar. 

Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel som 
beräknas på grundval av vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. 

Innevarande budgetår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 45 

öre för hemlån och till 180 öre för referensexemplar samt i fråga om 
översatt verk till 22,5 öre för hemlån och till 90 öre för referensexemplar. 

Av fondens medel utbetalas individuell ersättning till författare och över
sättare (författarpenning och översättarpenning). Författarpenningen utgår 
för närvarande med 27 öre för hemlån och 108 öre för referensexemplar. 

Översättarpenningen utgår med 13 .5 öre för hemlån och 54 öre för refe
rensexemplar. För upphovsmän med höga utlåningssiffror gäller vissa 
begränsningar. Styrelsen för Sveriges författarfond kan bestämma att er
sättning till viss upphovsman skall utgå med högre belopp än det statistiskt 
beräknade. Denna möjlighet används för att ge för närvarande ca 200 

upphovsmän s. k. garanterad författarpenning, vilken för innevarande bud
getår av styrelsen har fastställts till 60000 kr. Återstoden av fondens 
medel. den s. k. fria delen, används efter styrelsens bestämmande till 

pensioner, understöd, stipendier och andra för författare, översättare m. fl. 
gemensamma ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i 

form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författar

förbund enligt regler som förbundet fastställer. 

Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beräknats till 
47770000 kr. För talboks- och taltidningsersättningen har anvisats 

I 854 000 kr. 
Mellan regeringen och de upphovsmannaorganisationer som berörs av 

biblioteksersättningen har den 12 september 1985 träffats en överenskom-
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melse om förhandlingar angf1ende biblioteksersättningens grundbelopp. 
Enligt överenskommelsen åtar sig regeringen att som ett led i beredningen 
av sitt förslag till statsbudget förhandla med organisationerna om storleken 
av grundbeloppet för hemlån av originalverk. När avtal träffats skall rege
ringen lägga fram förslag till riksdagen om an slagsberäkning på grundval av 

det avtalade grundbeloppet. 
Regeringen har den 24 april 1986 tr~iffat en överenskommelse med orga

nisationerna om att biblioteksersättningens grundbelopp för hemhin av 
originalverk skall utgöra 45 öre för budgetäret 1986/87 och 48 öre för 

budgetåret 1987 /88. 

Styrelsen för Sveriges förfatlarfond 

Styrelsen förutser att den sammanlagda utltmingen vid folk- och skolbiblio
teken under år 1987 kommer att uppgå till 105 miljoner lån. Antalet refe
rensböcker i folkbiblioteken beräknas till oförändrat 1.3 miljoner volymer. 
Skolornas referensböcker bestäms fr. o. m. budgetåret 1984/85 schablon
mässigt till 20l0'(• av det totala bokbeståndet i skolorna. Styrelsens prognos 
är att skolornas bokbestånd kommer att uppgå till 36 miljoner volymer 
läsåret 1986/87. Prognosen grundar sig på ett medelvärde av det statistiska 
utfallet för de tre senast redovisade läsåren. 

Styrelsen beräknar medelsbehovet för biblioteksersättningen till 
49936800 kr. vid ett grundbelopp av 48 öre per hemlån av originalverk. 

Sveriges författarförbund 

Författarförbundet begär 2 milj. kr. ( + 146000 kr.) för ersättning åt förfat
tare och översättare för utnyttjandet av deras verk i form av talböcker och 
taltidningar. Förbundet har vid beräkningen av medelsbehovct för talboks
ersättning utgått från ett grundbelopp av 3 kr. 40 öre per halvtimme speltid 
för prosaverk i original. För taltidningsersättning begärs ett samlat belopp 
av 77000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med anledning av den av regeringen i april 1986 träffade överenskommel
sen med upphovsmännens organisationer om biblioteksersättningens 

grundbelopp för budgetåren 1986/87 och 1987 /88 har förslag om grund be
lopp för innevarande budgetår avgivits till riksdagen i samband med försla

get om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 (prop. 
1986/87: 25 bil. 6 s. 19-20). Riksdagen har den 9 december 1986 anmält sitt 
beslut i denna fråga <KrU 1986/87: 7, rskr. 55). 

Enligt nämnda överenskommelse skall grundbeloppet för hemlån av 
originalverk fr. o. m. nästa budgetår vara 48 öre. Vid anslagsberäkningen 
har jag följaktligen utgått från grundbeloppen 48 öre för hemlån och 1 kr. 
92 öre för referensexemplar av originalverk samt 24 öre för hemlån och 96 
öre för referensexmp\ar av översatt verk. Som beräkningsgrund har jag 

vidare använt mig av de prognoser för utlåning och referensbokbestånd 
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som redovisats av styrelsen för Sveriges författarfond. Mcdelsbehovet för 

biblioteksersättningen bör med dessa utgångspunkter beräknas till 

49 936 000 kr. 

För talboks- och taltidningsersättning har jag beräknat ett bidrag av 

1910000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om biblioteksersättningens grund

helopp. 

2. till Ersättning ilt fii1fattare m.fl. fiir utlåning a1· deras verk 

genom hihliotek 111. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 5 I 846000 kr. 

F 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3000000 

3000000 

3000000 

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på 

musik.området för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter 

överläggningar med berörda organisationer har medlen för budgetåret 

1986187 fördelats på följande sätt. 

~follagare 

Svenska tomättares internationella musikbyrå (STIM l 

Svenska gruppen av thc lnternational Federation of Producers 
of Phonograms and Videograms (!FPI) 

Nordiska icke-kommersiella fonogramproducenters förening 
!NIFFl 

Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAM!l 

Föredragandens överväganden 

Belopp 1986/87 

I ~00000 

848000 

52000 

900000 

3000000 

Jag förordar att anslagsbeloppet blir oförändrat under nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiillning till rättighetsharnre på musik.området för bud

getåret 1987/88 anvisa ett anslag av 3000000 kr. 
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Teater, dans och musik 

F I 0. Bidrag till Svenska riksteatern 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

117469000 

122610000 
128215000 

Reservation 840000 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 
Till Riksteatern är även länstcate1föreningar knutna. 

Enligt "de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 
som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 
skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes

mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet för rikskonserter, Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med insti
tutioner inom teatern och andra konstområden. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1985/86 framfört 2167 föreställ

ningar. Antalet besök var ca 489000. Riksteaterns utbud bestod av 82 
turneer varav den egna produktionen omfattade 49 program av de totalt 70 
olika program som framfördes under spelåret. 

Statsbidragsberäkning 
Statsbidrag 

varav 
(Bidrag till verksamheten på 

Södra teatern i Stockholm) 
(Bidrag till tcatcrverksamhctcn för 

döva och hörselskadade I 
(Finsk teaterverksamhet) 
(Bidrag till dansverksamheten på 

Cirkus i Stockholm) 

Riksteatern 

1986/87 

122610000 

(4900000) 

(2 925 000) 
(1350000) 

(980000) 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+5605000 

(+ 224000) 

(+ 133000) 
(+ 62000) 

(+ 45000) 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett behov av 3 374000 kr. 

2. Riksteatern begär att anslaget till Riksteatern ökas med 2,2 milj. kr. 

för att kunna genomföra den av riksdagen ( KrU 1986/87: 18) föreslagna 

ökningen av dansverksamheten utan att de mindre spelplatserna drabbas 

av motsvarande neddragningar av sin teaterverksamhet. 

3. För att kunna nå upp till ett utbud om tre produktioner under höst

resp. vårsäsong föreslår Riksteatern medel för ytterligare tre produktioner. 

För detta beräknar Riksteatern en kostnad av 15 milj. kr. 

4. För Södra teatern föreslås ett ökat stöd dels i form av t:tt en-
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gångsbidrag om 823000 kr. och dels 300000 kr. för ökad gästspelsverksam

het. 

5. För finsk teatervcrksamhet föreslås en ökning av 1.5 milj. kr. 

för egen produktion av finsk teater med i Sverige boende professionella 

artister. Vidare föreslås ett ökat stöd om 250000 kr. för finsk amatörteater
verksamhet. 

6. När det gäller dansverksamhel på Cirkus försöker Rikstea

tern avstå från att använda Cirkus för att därmed få verksamheten billi
gare. För att kunna bjuda in betydande dansgrupper krävs - även efter 
samarbete med andra teatrar - ytterligare I, I milj. kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet vill kraftigt understryka att Riksteatern behöver undantas från 

fortsatta besparingar. I avvaktan på att effekterna av det nya statsbidrags

systemet visar sig föreslår kulturrådet en realförstärkning av anslaget med 

I milj. kr. Detta motiveras av det ansvar for danskonstens främjande som 
Riksteatern tagit. 

Föredragandens överväganden 

I 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 400) föreslogs 
förenklingar av den statliga bidragsgivningen till Riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern. Den nya bidragsgivningen innebär att teatrarna får 
statsbidraget utbetalat i sin helhet den 1 juli varje budgetår och att huvud
förslaget inte tillämpas. Vidare gäller att regleringen av inkomster - ut

över statsbidraget - samt regler om utnyttjande av löne- och lokalkost
nader upphört. En utgångspunkt är att den nya bidragskonstruktionen inte 

skall innebära väsentligt förändrade förutsättningar för verksamheten. 

Riksdagen förutsatte (KrU 1985/86: 18) att regeringen noga skulle följa 
utvecklingen då det gäller dels teatrarnas prispolitik, dels de budgetmäs
siga konsekvenserna av det nya bidragssystemet. Vidare förutsattes riks
dagen bli informerad om effekterna av det nya budgetsystemet. 

Det nya bidragssystemet har trätt i kraft den I juli 1986 varför det ännu 
är för tidigt att bedöma effekterna. Jag utgår från att det under hösten 1987 
kommer att finnas bättre möjligheter att bedöma konsekvenserna efter det 
första budgetåret med den nya bidragsgivningen. 

I avvaktan på ett bättre underlag i frågan har jag beräknat att anslaget för 
nästa budgetår bör uppgå till 128215000 kr. 

Under anslaget till Riksteatern finns upptaget ett antal särskilda bidrags

ändamål bl. a. finsk teaterverksamhet. Riksteatern har i anslagsframställ
ningcn föreslagit medel för egen produktion av finsk teater med i Sverige 

boende professionella artister. Detta förslag är enligt min mening intres

sant och i linje med den utbildningsverksamhet som nu inletts vad gäller 
sverigefinska teaterarbetare. Jag avser därför att senare föreslå regeringen 
att uppdra åt Riksteatern att se över den finska teatcrverksamheten och 
föreslå de förändringar som kan vara nödvändiga för att inom ramen för 

tillgängliga resurser möjliggöra en utveckling mot egen produktion av finsk 
teater i Sverige. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till S1·enska riksteatern för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett reservationsanslag av 128 215 000 kr. 

F 11. Bidrag till Operan 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

131606000 
150630000 
154007000 

Reservation 1000000 

Operan bedriver sin verksamhet i aktieholagsform. För verksamheten 
vid teatern giiller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmel
serna om statsbidraget till Operan (KRFS 1977:23). 

Under spelåret 1985/86 gav Operan 317 föreställningar och konserter i 
Operahuset. på Drottningholmsteatcrn och på andra scener samt 6 före
ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 
Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 9. Genomsnitt
ligt har 8111: av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans före
ställningar och turneer uppgick sammanlagt till ca 236000. 

Operan 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av 

16132000kr. 
2. Operan framhåller att teatern för att kunna bedriva en oförändrad 

verksamhet budgetåret 1987 /88 behöver ytterligare ca 16 milj. kr. 

Statens kulturrad 

Kulturrådet anser det angeläget att Operan undantas från ytterligare be
sparingar enligt huvudförslaget. 

föredragandens överväganden 

Under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern har jag redovisat förutsätt
ningarna för anslagsberäkningcn för Riksteatern för budgetåret 1987/88. 

Vad jag där har anfört om möjligheterna att bedöma effekterna av den nya 

statsbidragsberäkningen gäller äv1~n för Operan. 
Beräkningsregierna för sociala avgifter för musiker och sångare har 

ändrats. Operans kostnader har minskat med anledning härav. Vid min 
beräkning av anslaget till Operan har jag tagit hänsyn till detta. 

Jag har beräknat att anslaget till Operan för nästa budgetår bör uppgå till 

154007000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Operan för budgetåret 1987/88 anvisa ett rescrva
tionsanslag av 154007000 kr. 
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F 12. Täckning av vissa kostnader vid Operan, 
Rikskonserter och regionmusiken 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

5037000 1 

10002 

1000 

'Tidigare anslagsbeteckning Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan. 
~Tidigare anslagsbeteckning Täckning av vissa kostnader vid Operan. 

Ur detta anslag får medel utgå för kompensation för Operans skattskyl
dighct m. m. Riksdagen har med anledning av propositionerna 1984/85: I 
(KrU 7. rskr. 53) och 1985/86: 114 (KrU 22. rskr. 330) beslutat om omor
ganisation av regionmusiken och Rikskonserter. En organisationskom
mitte (U 1984: I) planerar genomförandet av omorganisationen. I samband 
med omorganisationen uppstår vissa omställningskostnader. 

}'öredragandens övenäganden 

Som jag anmälde i 1986 års budgetproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 10 s. 
407 och 408) kan kostnadsökningar komma att uppstå till följd av omställ
ning av personal i samband med att omorganisationen av Rikskonserter 
och regionmusiken genomförs. Jag anmälde vidare att kompensation för 

dessa kostnader får ges efter särskild prövning. 
Statsbidraget till Rikskonserter anvisas under ett reservationsanslag. 

som inte kan överskridas. En tekniskt sett lämplig lösning är därför att 
medelsbehovet för omställningskostnader prövas inom ramen för ett för
slagsanslag. som kan överskridas efter regeringens medgivande. Det för
slagsanslag som inrättades budgetåret 1984/85 för täckande av vissa kost
nader vid Operan bör därför ändamålsmässigt vidgas till att även kunna 
utnyttjas för här aktualiserade behov. 

Jag räknar med att regionmusiken och Rikskonserter totalt för omställ
ningskostnader bör få disponera högst 4 milj. kr. efter regeringens pröv
ning. Detta belopp omfattar även de kostnader som uppstår enligt det 
statliga trygghetsavtalet eller motsvarande regler för Rikskonserter. Så
dana omställningskostnader som aktualiseras redan under innevarande 
budgetår måste hanteras genom medgivande till överskridande resp. till
läggsbudget. Även denna prövning bör dock ske inom ramen till det belopp 
som jag har angivit tidigare. De omställningskostnader som kan komma att 
uppstå utöver den nyss nämnda summan måste bäras inom ramen för det 
ordinarie anslaget till regionmusiken och till Rikskonserter. Jag utgår där
för ifrån att styrelserna, som har samma ledamöter, för dessa båda institu

tioner beaktar detta i sin planering av verksamheten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckning av vissa kostnader vid Operan. Rikskonserter och 
regionmusiken för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
1000 kr. 

23 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Rä//e/se: S. 365 Tabellhuvud rad I rättad. Rad 42 Tonsättare 2 utgår 
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F 13. Bidrag till Dramatiska teatern 

1985/86 u tgifr 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

79897000 
86968000 

86fi 75 000 

Reservation 

Dramatiska teatern bedriver ~in verksamhet i aktiebolagsform. För 
verksamheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfär

dade bestämmelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern !KRFS 
1977:22). 

Dramatiska teatern hade under spelåret 1985/86 13 premiärer och gav 
sammanlagt ca 878 föreställningar. inkl. föreställningar på andra än tea
tans egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 261000. 

BeJ;iggningen beräknas till ca 72% vid stora scenen och till i genomsnitl ca 
83 % vid teaterns övriga fasta scener. 

Dramatiska teatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av 
7 478000 kr. 

2. För konstnärlig förnyelse, nya regissörer, ökning av ensemblen. ut
bildning och ökat publikarbete beräknar Dramaten ytterligare I milj. kr. 

3. Dramaten beräknar 1 milj. kr. för helysningsteknisk upprustning. 

4. Till Dramatens 200-års jubileum år 1988 planeras en rad aktiviteter 

som beräknas kosta ca 2 milj. kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att Dramaten bör undantas från fortsatta besparingar 
enligt huvudförslaget eftersom teatern vidtagit de åtgärder som den kan 
mot bakgrund av dess nuvarande uppdrag. 

Effekterna av det nya statsbidragssystcmet bör enligt kulturrådet noga 
belysas och konsekvenserna för de enskilda berörda institutionerna analy
seras. 

Föredragandens överväganden 

Under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern har jag redovisat förutsätt

ningarna för anslagsberäkningen för Riksteatern för budgetåret 1987/88. 

Vad jag där har anfört om möjligheterna att bedöma effekterna av den nya 

statsbidragsberäkningen gäller även för Dramatiska teatern. 

Jag har beräknat att anslaget till Dramatiska teatern för nästa budgetår 

bör uppgå till 86675000 kr. 

Vid min beräkning av bidraget för nästa budgetår har jag beaktat bl. a. 

att Dramatiska teatern budgetåret 1986/87 tillfördes ett engångsbelopp om 

5 milj. kr. som förstärkning av teaterns eget arbete att bygga upp en 
resultatutjämningsfond. För nästa budgetår reduceras statsbidraget med 

motsvarande belopp. Dramatiska teatern har i sin anslagsframställning 
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bl. a. tagit upp frågan om ökade medel för teaterns firande av sitt 200-ärs 
jubileum år 1988. För detta iindamål har jag beräknat ett belopp om 600000 

kr. som en engångssatsning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Dramatiska trntcrn för budget[iret 1987/88 anvi

sa ett rcscrvationsanslag av 86675000 kr. 

F 14. Rikskonsertverksamhet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

54082 900 

53 725 000 

28040000 

Reservation 3 l()() 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att friimja musiklivet 

genom att ge råd och informera i fr[igor om konsertverksamhct och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 

till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utve1:kling. Rik~konserter skall d~irvid ~ärskilt informera om och friimja 
nya tendenser i svenskt musikliv. verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkonsertvcrksamheten. 
Vidare bedriver Rikskonserter produktion och distribution av fonogram. 

Budgetåret 1985/86 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konsertcr till följande antal. nämligen skolmusikaktiviteter 5845, varav 

regionmusiken svarade för l 725. lägerkurser inom ramen för Musik för 

Ungdom 7. interna konserter inkl. interna ungdomskonserter 467. varav 
regionmusiken svarade för 107. och offentliga konserter 1249. varav re

gionmusiken svarade för 343. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsertverksamhet 
2. Musik för Ungdom 
3. Intern konsert verksamhet inom vardanstalter och förenings-

liv m. m. 
4. Offentlig konsert verksamhet 
5. Utlandsverksamhet 
6. Försöksverksamhet med social och pedagogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult och informationsverksamhet 
9. Vidareutbildning av regionmusiker 

10. Artistförmedling 

Centrala musikkommitten (Cemus) 

1986/87 

17195000 
I 350000 

3 91)1)000 
14 850000 
2 800000 
I 150000 
6100000 
5 100000 

330000 
950000 

53725000 

Cemus har i uppdrag att medverka i omorganisationen av Rikskonscrter 

och regionmusiken och förbereda den nya verksamheten. Till Cemus upp
gifter hör också att komma in med anslagsframställning. 

Cemus förslag till budget för Rikskonserter för första hälften av budget
året 1987/88 motsvarar halva anslaget för motsvarande verksamhet under 
budgetåret 1986/87. 
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Rikskonsertcr kommer all avvecklas den 31december1987. I samband Prop.1986/87: 100 
härmed beräknas vissa omställningskostnader som redovisas under ansla- Bil. I 0 
get Bidrag till Svenska rikskonsc!rter. 

Produktionsmedel för fonogram föreslås överföras från statens kulturråd 
till Rikskonserter. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag inte kunnat ta hänsyn till kostnads
ökningen till följd av 1987 års löncavtal samt kostnaderna för förändrade 
sociala avgifter år 1987. Jag avser att återkomma i dessa frågor. 

Riksdagen har med anledning av propositionerna 1984/85: I ( KrU 7, 
rskr. 53) och 1985/86: 114 (KrU 22. rskr. 330) beslutat om omorganisation 
av regionmusiken och Rikskonsertcr. En organisationskommitte (U 

1984: I) planerar genomförandet av omorganisationen. Statens förhand
lingsnämnd har med anledning av riksdagsbeslutet träffat överenskom
melse med Landstingsförbundet om ändrat huvudmannaskap för den re
gionala musikerverksamheten och därefter träffat avtal med berörda lands
tingskommuner och kommuner. Regeringen har för sin del godkänt avta
len. 

Med hänsyn till omorganisationen bör inte huvudförslaget tillämpas vid 
beräkningen av anslaget till Rikskonserter. Kostnadsökning kan komma 
att uppstå till följd av omställning av personal i samband med att den 
beslutade omorganisationen av regionmusiken och Rikskonserter genom
förs. Jag räknar med att kompensation för detta får ges efter särskild 
prövning. Under anslaget Täckning av vissa kostnader vid Operan, Riks
konserter och regionmusiken har jag redovisat utgångspunkterna för denna 
prövning. 

Rikskonserters verksamhet kommer att upphöra den 31december1987. 
Med hänsyn härtill har jag beräknat kostnader under anslaget för ett halvt 
år. Jag föreslår att anslaget uppgår till 28040000 kr. 

Jag hemställer att rege_ringen föreslår riksdagen 
att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 28040000 kr. 

F 15. Regionmusiken 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

113053368 

109841000 
58019000 

Enligt sin instruktion <1973:446, ändrad senast 1986:930) har regionmu
siken uppgifter inom bade det allmänna musiklivet och försvaret. En 
betydande del av regionmusikens insatser i det allmänna musiklivet sker 
inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet disponeras dock 
för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar främst skolkonserter, 
framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter m. m. samt insatser till 
stöd för amatörmusiken. 356 



0 O".-•"".-.",.;,,..,, .. ...,.._ ....... .:.m attar n musikavdelningar fördelade på åtta regioner. Prop. 1986/87: 100 

uvudorten i ·on finns förutom en musikavdelning även ett Bil. 10 
n.:g1onkansli. 

Plan 

lJlgifler 
Kostnader för verksamhden 

Inkomster 
Intäkter för verksamheten 

Nettoutgift 

Centrala musikkornmittcn !Cemus) 

1986/87 

132893000 

23052000 

109841000 

Förslag till 
1987/88 
Hal vårsberäkning 

Förc<lragan<len 

70007000 

11988000 

5!1019000 

(emus har i uppdrag att medverka i omorganisationen av Rikskonserter 

och regionmusiken och förbereda den nya verksamheten. Till Cemus upp

gifter hör också att komma in med anslagsframställning. 

I. Regionmusiken upphör som myndighet den 3 I december 1987 varför 

kostnaderna endast omfattar ett halvt år. 

2. Kostnader för omställningsåtgärder för personalen med anledning av 

omorganisationen av regionmusiken och Rikskonserter beräknas under 

anslaget Bidrag till Svenska rikskonserter. 

3. För regionmusiken föresläs utrustningskostnader för tre musikavdel

ningar som beräknas få nya lokaler ( + 1,5 milj. kr.) 

4. För regionmusiken förcslils kompensation för hyreshöjningar till följd 

av nya lokaler (+5475000 kr.) 

5. I en särskild skrivelse föreslås ytterligare medel motsvarande sex 

tjänster som musiker ( +990000 kr.) 

Ftiredragandcns tivenägandcn 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under anslaget Rikskonscrtvcrksamhet 

rörande den beslutade omorganisationen den I januari 1988 av regionmusi

ken och Rikskonscrter. Jag har vid min beräkning av anslaget till region
musiken utgått från att huvudförslaget inte skall tillämpas. I fråga om de 
kostnader som uppstår till följd av omställning av personal i samband med 

genomförandet av omorganisationen av regionmusiken och Rikskonserter 

räknar jag med att kompensation för detta får ges efter särskild prövning. 

Under anslaget Täckning av vissa kostnader vid Operan. Rikskonserter 

och regionmusik.en har jag redovisat utgångspunkterna för denna pröv

ning. Regionmusikens intäkter bör under tiden den I juli-den 31 december 

1987 öka med 462000 kr. 

Med hänsyn till att regionmusikens verksamhet kommer att upphöra den 

31 december 1987 har jag beräknat kostnader under anslaget för ett halvt 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till l~egionnwsikcn för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 58019000 kr. 

F 16. Bidrag till Svenska rikskonserter 

Nytt anslag (förslag) 21748000 

Riksdagen har med anledning av propositionen 1984/85: 1 ( KrU 7. rskr. 
53) beslutat om omorganisation av regionmusiken och Rikskonsertcr 
fr. o. m. den I januari 1988. Vidare har riksdagen med anledning av prop. 
1985/86: 114 (KrU 22. rskr. 330) beslutat om en ny institution på central 
nivå benämnd Svenska rikskom.erter fr.o.m. den 1januari1988. 

Svenska rikskonserter skall vara en statlig stiftelse. 

Till Svenska rikskonserters huvuduppgifter hör musikpolitiskt. konst

närligt och musikpedagogiskt utvecklingsarbetc, service till landsting, 

kommuner, musikinstitutioner, artister m. m .. internationell kontakt verk

samhet. internationella och nationella produktioner. Vidare skall Svenska 
rikskonserter genom Stockholms blåsarmusik bl. a. svara för musikpro
duktion i Stockholms län samt ge musik inom försvarsmakten. 

Centrala musikkommitten ((emus) har i uppdrag att medverka i genom
förandet av omorganisationen o,:h förbereda den nya verksamheten. 

Cemus 

I. Cemus överlämnade den 18 juni 1986 betänkandet !Os U 1986: 8) 
Samspel med Svenska Rikskonsertcr. En sammanfattning av betänkandet 
bör fogas till protokollet i detta iirende som hilaga 10.11. 

En förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av re
missyttrandena hör bifogas protokollet i detta ärende som bilaga JV.12. 

Skrivelser i ärendet har vidare kommit in från Riksförbundet Sveriges 
kammarmusikarrangörer. Föreningen Svenska tonsättare, Riksförbundet 
Sveriges amatörorkestrar, museichefen Krister Malm, ledningsgruppen för 

musikregionaliscring i Uppsala län. Konstnärliga och litterära yrkesutöva

res samarbetsnämnd och Arbetarnas bildningsförbund <ABFl. 

2. Cemus föreslår för Svenska rikskonscrtcr halva den medelsram som 

riksdagen fastställt (prop. 1985/86: 114, KrU 22, rskr. 330) för institutionen 

för budgetåret 1986/87. Detta belopp föreslås uppräknat till aktuell pris

och lönenivå. Ccmus har vidare beräknat ökade lokalkostnader för Stock

holms blåsarmusik. Produktionsmedlen för fonogram under anslaget Stöd 

till fonogram verksamhet m. m. som nu fördelas av statens kulturråd tillförs 
enligt förslagd detta anslag. Vidare föreslås att särskilda medel tillförs 

anslaget för artistförmedling genom Svenska Konsertbyrån AB. Enligt 

Cemus bör anslaget till Svenska rikskonsertcr för perioden den I januari
den I juli 1988 uppgå till 24544000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Samspel med Svenska Rikskonscrter 

Den I januari 1988 genomförs den omorganisation av regioninusiken och 

Rikskonserter som diskuterats och förberetts sedan slutet av 1970- talet. 
Omorganisationen innebär stora förändringar både på regional och central 
nivå. I stort har dessa förändringar redan godkänts av regering och riks
dag. På central niv[i skall den 1 januari 1988 bildas en ny statlig stiftelse. 

Svenska rikskonserter. Arbetet med att förbereda den nya verksamheten 
pågår. 

Centrala musikkommitten (Ccmus) har i sitt andra betänkande (Os LI 
1986: 8) Samspel med Svenska rikskonserter, lämnat förslag till stadgar för 
den nya stiftelsen. tagit upp M1gor som rör samarbetet mellan Svenska 

rikskonserter och andra organisationer och behandlat stödet till arrangörer 
och frilansmusiker (bil. 10.11 l Betänkandet har remissbehandlats (bil. 
10.12). 

Betänkandet och därmed även remissyttrandena behandlar i huvudsak 
frågor som regeringen eller riksdagen inte har anledning att uttala sig om 
eller ta ställning till. I de flesta fall gäller det frågor som Cemus får samråda 
om och försöka lösa i det pågi1ende organisationsarbetet. I det samman
hanget kan remissinstansernas synpunkter vara värdefulla. För egen del 
kommer jag därför inte att här gå in på alla delar av förslaget utan begrän
sar mig till några frågor av principiellt intresse. Ingen av dessa kräver 
ställningstaganden från riksdagens sida. Jag anser ändå att regeringen bör 
bereda riksdagen tillfälle att ta del av mina synpunkter. 

Förslaget till stadga för den nya stiftelsen bygger i stort på de riktlinjer 
som finns i prop. 1985/86: 114. Det ankommer på regeringen att fastställa 
stadga. 

Några av de områden som ingår i Svenska rikskonserters verksamhet 
har jag anledning att här nämna något om. 

Att tyngdpunkten i Svenska rikskonserters utvecklingsarbete skall vara 
musik verksamhet riktad till nya miljöer och publikgrupper. däribland barn 
och ungdom, bör framg{1 antingen av stadgan eller i annan form. 

Fonogramverksamheten vid Svenska rikskonserter behandlas i samband 
med min anmälan av det statliga fonogramstödet. Jag återkommer till detta 
under anslaget Stöd till fonogram och musikalier samt i samband med 
anslagsberäkningen i det följande. 

Utlandsverksamheten pä musikområdet bedrivs centralt i samverkan 
mellan ett antal myndigheter och organisationer. Både Cemus och remiss
instanscrna anser att ansvarsfördelningen i stort fungerar väl och bör 
bibehållas även sedan Svenska rikskonserter kommit med i samarbetet. 
Jag räknar inte med att några nya statliga resurser skall behöva tillskjutas 
för verksamheten. 

Cemus diskuterar möjligheterna att inom ramen för Svenska rikskon
serters centrala musikproduktion engagera en barockensemble. 1 sig är 
detta en fråga för den nya institutionen, som skall ha frihet att själv 
bestämma på vilket sätt tillgängliga medel för musikproduktion skall an
vändas, särskilt så länge det inte är fråga om en fast barockensemble och 
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ett långvarigt engagemang. En barockensemble som engageras på det sätt 
Cemus föreslår kommer självklart att ha sin främsta anknytning till Drott
ningholmstcatern. 

I flera av remi~syttrandena påpekas att Cemus i frågor om Svenska 

rikskonserters samspel med andra organisationer bara behandlar relationer 

och samverkan på central nivå medan den viktigaste frågan egentligen är 
Svenska rikskonserters kontakter med de nya regionala musikorganen. Jag 
håller med om att detta är den nya stora kontaktytan och att det är en 

huvuduppgift i det pågående organisationsarbetet att praktiskt beskriva 

Svenska rikskonserters roll och uppgifter i det nya musikliv som kommer 
att växa fram ute i landet som en följd av reformen. Det som Cemus i det 
nuvarande skedet av arbetet haft i uppdrag att klargöra har emellertid just 

varit den centrala ansvar.~fördelnin!{en på musikomnldet, dvs. frågor som 

rör samspelet med statens kulturråd. statens musiksamlingar m. n. 
I sitt remissyttrande över förslaget från Cemus framhåller statens kultur

råd att de nya regionala huvudm:innen bl. a. skall redovisa den verksamhet 

som förekommer i regionerna. Jag delar denna uppfattning. En sådan 
redovisning ingår naturligt i den löpande översikt över utvecklingen på 

musikområdet och de samlade insatserna från stat, landsting och kom

muner som kulturrådet har att göra. Därför bör det också vara kulturrådets 
uppgift att bedöma behovet av förändringar när det gäller de olika statliga 

stödformerna. I det arbetet. lik;;om också i det löpande arbetet med bi

dragsgivning på musikområdet, är det enligt min mening självklart att 
kulturrådet drar nytta av den kompetens som kommer att finnas inom 

Svenska rikskonserter och att de båda institutionerna gemensamt kan 

finna former för detta. Jag kan alltså inte biträda förslaget från Cemus att 
Svenska rikskonserter skall vara beredningsorgan inför de årliga förhand

lingarna mellan staten och Land~.tingsförbundet om det statliga bidraget till 
regional musikverksamhet. De årliga förhandlingarna hör inte heller ha 
andra syften än vad som hittills avsetts, dvs. att förhandla om bidragets 
värdebeständighet. Någon real ökning av det nya statliga bidraget till 
regional musikverksamhet är enligt min uppfattning inte aktuell under de 

närmaste åren. 
Cemus för också fram uppfatmingen att landstingen hör kunna ta över 

vissa delar av kulturrådets bidragsgivning. Det gäller framför allt bidrag 

som har samband med stödet till arrangörer och frilansartister. dvs. bidra

gen till arrangerande musikföreningar och till fria grupper. För egen del 

anser jag det befogat, åtminstone till dess vi får mer erfarenhet av hur 

musiklivet kommer att utveckla~ .. att staten behåller ett visst ansvar för att 

stödja arrangörsledet och frilan~;musikerna. Den bidragsgivning som kul

turrådet har hand om är ett av uttrycken för detta ansvar. Därför kan jag 

inte nu biträda förslaget om att bidragen överförs till landstingen. 

De förslag till samverkan mellan Svenska rikskonserter och statens 
musiksamlingar som Cemus lägger fram bör enligt min mening följas. Jag 

tillstyrker alltså att regionmusikens centrala notbibliotek förs över till 

musiksamlingarna. Jag tillstyrker också det föreslagna samarbetet i doku
mentationsfrågor. Medel bör föras över till musiksamlingarna i enlighet 

med Cemus förslag. Jag återkommer till medelsberäkningen i det följande. 
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Cemus föreslår att Stiftelsen Elektro-akustisk musik i Sverige <EMS) 

bör knytas närmare till Svenska rikskonserter. EMS har inga invändningar 
mot principerna i förslaget under förutsättning att EMS får behiilla sin 

självständighet och obundna ställning. Enligt min uppfattning finns det 
anledning att överväga denna fråga. 

För närvarande finansieras verksamheten inom Musik för Ungdom 
<MfUl, svensk sektion av den internationella musikorganisationen Federa

tion lnternationales des Jeunesses Musicales. huvudsakligen av statsmedel 
som utgår från det nuvarande anslaget Rikskonsertverksamhet. Medlems

organisationer i MfU är, förutom nuvarande Rikskonsertcr, Folkbildnings

förbundet och Svenska kommunförbundet. Cemus föreslår att medlemsor

ganisationerna i fortsättningen skall ta del i det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten på lika villkor. Jag anser att Cemus hör fortsätta att verka i 

denna riktning. Det stora musikintresset bland ungdomen bör ge stora 
utvecklingsmöjligheter för en organisation som MflJ. Jag räknar därför 

med att intresset för verksamheten kan breddas. 

Svenska Konsertbyrån AB bedriver sedan den I juli 1985 en treårig 
försöksverksamhet med internationell artistförmedling. Cemus framhåller 
att Konsertbyråns ansvarsområde delvis sammanfaller med Svenska riks
konserters och föreslår därför att Konsertbyråns verksamhet ut värderas 
och dess organisation och ställning bestäms samtidigt med Svenska riks

konserters egen organisation. Jag kan inte tillstyrka förslaget att försöks

verksamheten på detta sätt avbryts i förtid och all utvärderingen tidigare
läggs. Cemus har i en skrivelse den 17 november 1986 hemställt om en 
förlängning av försöks verksamheten till den I juli 1989. Jag återkommer till 

regeringen med förslag när det blir aktuellt att göra den utvärdering som är 

nödvändig för att ta ställning till om och i vilka former verksamheten kan 

fortsätta. 

I ett avsnitt av betänkandet behandlar Cemus stödet till arran1<örer och 

frilansartister. Dessa frågor ingår i uppdraget som Cemus fick efter riksda

gens beslut med anledning av prop. 1984/85: I (KrU 7, rskr. 53). där jag 
framhöll betydelsen av att i reformarbetet uppmärksamma situationen för 
frilansmusikerna liksom behovet av att stärka arrangörsledet. Som framgår 
av betänkandet är detta ett område som består av ett helt komplex av 
frågor, alltifrån nivån på de avgifter som arrangörerna skall betala för 
musikutbudet, arrangörsledets organisation och relationer till den regiona
la producerande musikinstitutionen och övriga producenter, olika tänk
bara former av riktat och/eller generellt arrangörsbidrag i stället för eller 

som komplement till subventionerade produktionspriser, till skapandet av 

en mer jämlik musikarbetsmarknad där frilansmusiker konkurrerar med 
fast anställda musiker på finansiellt mer jämförbara villkor. 

Som Cemus framhåller är detta centrala frågor i den regionala musikpoli

tiken. De finns också med i de musikpolitiska utgångspunkterna för den 
överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet som presentera

des i prop. 1985/86: 114 (KrU 22. rskr. 330). De nya regionala huvudmän
nen har enligt överenskommelsen åtagit sig att särskilt beakta behovet av 

insatser för frilansande musiker och för arrangörsledet. Det Cemus gör i 

sitt betänkande är att bekräfta att huvuddelen av ansvaret för utvecklingen 
på området ligger på regional nivå. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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För egen del är jag mycket tillfredställd med att det regionala ansvaret 
betonas och att de nya huvudmännen är införstådda med att så sker. Jag är 
övertygad om att detta kan betyda förändringar till det bättre både för 
frilansmusikerna och för arrangörsledet. Att huvuddelen av ansvaret läggs 
på regional nivå betyder inte heller att det centrala. statliga ansvaret 
försvinner. Fortfarande ingår i uppgifterna för kulturrådet och Svenska 
rikskonserter att följa utvecklingen och göra insatser av rådgivande och 
kompletterande karaktär. Kulturrådets möjligheter att ge kompletterande 
ekonomiskt stöd till arrangörer och frilansartister kvarstår. Svenska riks
konserter får möjligheter att engagera frilansmusiker i sitt utvecklingsarbe
te eller i kompletterande produktion. Erfarenheterna får sedan utvisa hur 
ansvarsfördelningen fungerar i praktiken och vilket resultat de samlade 

insatserna ger. 
Cemus menar att de arrangörsavgifter som nu tillämpas inom regionmu

siken och Rikskonserter kan höjas. Jag hänvisar till sammanfattningen i 
bil. 10.11. Enligt min mening iir detta en fri'tga för berörda parter att själva 
besluta om. Cemus räknar också med att en överläggning kommer att ske 
före den I januari 1988 om arrangörsavgifterna i den nya organisationen. 

AnslagsberiikninR 

Riksdagen fattade våren 1986 beslut (prop. 1985/86: 114, KrU 22, rskr. 330) 
om att anslaget till Svenska rikskonserter i 1984/85 års pris- och lönenivå 
skulle uppgå till totalt 37 .5 milj. kr. I detta belopp ingick även den del som 
motsvaras av musik för försvaret från försvarsdepartementets huvudtitel. 
För budgetåret 1987/88 har jag m(=d hänsyn till bl. a. pris- och löneomräk
ning beräknat att anslaget för det första halvåret 1988 bör uppgå till 
21 748000 kr. Dessutom bör Svenska rikskonserter tillföras ytterligare 
2244000 kr. från försvarsdepartementets huvudtitel. Jag har i denna fråga 
samrått med försvarsministern. Vid mina anslagsberäkningar har jag tagit 
hänsyn till att 100000 kr.. som en halvårskostnad, överförs till anslaget 
Statens musiksamlingar i samband med överförandet av det centrala not
biblioteket till musiksamlingarna. Vidare har jag tagit hänsyn till att 707000 
kr. som en halvårskostnad tillförs Svenska rikskonserter från anslaget 
Stöd till fonogram och musikalier anslagsposten I. Dessa medel skall 
användas för Svenska rikskonserters fonogramproduktion. Jag hänvisar i 

övrigt i denna fråga till vad jag anför under anslaget Stöd till fonogram och 

musikalier. 
Jag utgår vidare från att samma pensionsregler som hittills gällt för de 

anställda hos Stiftelsen Institutet för rikskonserter skall gälla för persona

len vid Svenska rikskonserter. 
Den behållning som den 31 december 1987 kan finnas kvar under reser

vationsanslaget Rikskonsertverksamhet bör föras över till förevarande 

anslag. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen 

I. dels bereder riksdagen tillfälle all ta del av vad jag har anfört 

om Svenska rikskonserter och om stödet till arrangörer och frilan

sartister. 
2. dels föreslår riksdagen att godkänna att de anställda vid Svens

ka rikskonserter omfatta~ av statens allmänna tjänstepensionsreglc
mente ( 1959:287). 

3. dels föreslår riksdagen att till Bidrag till S1·en.1ka rikskonserter 

för budgetåret 1987i88 anvisa ett reservationsanslag av 21 748000 kr. 

F 17. Bidrag till regional musikverksamhet 

Nytt anslag (förslag) 61500000 

Riksdagen har med anledning av prop. 1984/85: I <KrU 7. rskr. 53). 
beslutat om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter fr. o. m. 

den I januari 1988. Riksdagen har därefter med anledning av prop. 
1985/86: 114 ( KrU 22, rskr. 330) godkänt statens ekonomiska förpliktelser i 

överenskommelsen mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsför
bundet om ändrat huvudmannaskap för den regionala musikvcrksamheten. 

Regeringen har vidare för sin del genom beslut den 23 oktober 1986 

godkänt överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet och de 

avtal som statens förhandlingsnämnd träffat med samtliga landstingskom
muner. utom Stockholms. samt med Gotlands kommun om ändrat huvud
mannaskap för den regionala musik verksamheten. 

Det statliga bidraget till den regionala musikverksamheten skall faststäl

las genom årlig<! förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 
Landstingsförbundet. 

Det statliga bidraget inkl. ersättning för tjänstemusik och högvaktsmusik 
för försvarsmakten för år 1988 skall faställas senast den I oktober 1987. 

Föredragandens oven·äganden 

Statligt bidrag för regional musikverksamhet bör ges i enlighet med den 
överenskommelse som träffats mellan företrädare för staten och landsting
en. Bidragsbeloppet för kalenderåret 1988 kommer alt fastställas under 
hösten 1987 efter förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 

Landstingsförbundet. I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar har 
jag preliminärt beräknat beloppet till 61.5 milj. kr. för tiden den I januari
den 30 juni 1988. Vidare kommer den regionala musikverksamheten att 
tillföras medel från försvarsdepartementets huvudtitel. Medlen för för

svarsmusik har preliminärt beräknats till 4.5 milj. kr. i 1984/85 års pris- och 
lönenivå för tiden den I januari-den 30juni 1988. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regional musikiocrksamhet för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 61500000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
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F 18. Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och 
musikinstitutioner 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

220501728 

228587000 

240470000 

Enligt förordningen ( 1974: 451 I om statsbidrag till teater-. dans- och 
musikinstitutiom:r samt regionala skådebanor får institution, som bedriver 
yrkesmässig teater-, dans- eller musikverksamhet och som uppbär bidrag 
från kommun eller landstingskommun, statsbidrag till kostnader för verk
samheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till sådant. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och för teater-. dans- och 
musikinstitutioner även i form av tilläggsbidrag. Underlaget för be
riikningen av grundhidraget utgörs av det antal grund belopp som varje 
år fastställs för institutionen eller den regionala skådebanan. Enligt beslut 
av regeringen är för närvarande 24 teater- och dansinstitutioner. 10 musik
institutioner och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Grundbe
loppet för teater- och dansinstitutioner är innevarande budgetår 153200 kr. 
och för musikinstitutioner 187800 kr., varav· 11320 kr. resp. 13880 kr. 
avser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner där lönekost
nadspålägg ej skall beräknas är grund be loppet 141 900 kr. resp. 173 900 kr. 
För regionala skådebanor är grundbeloppet preliminärt 141 900 kr. Rege
ringen har bemyndigat statens kulturråd att besluta om fördelningen av 
grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna och 
skådebanorna. Fördelningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de 
tilldelade grundbeloppen. 

Statsbidrag utgår med 55%· av bidragsunderlaget. Till nyinrättade insti
tutioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60% av 
bidragsunderlaget under högst tre år. 

Teater-, dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av väsent
lig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag 
inom ramen för tillgängliga medel. 

För regional teaterverksamhet främst för barn och ungdom utgår under 
förevarande anslag bidrag till Hallands. Skaraborgs och Jämtlands län. 

Under anslaget utgår vidare bidrag till nothyra och bidrag till tonsättare 
m.m. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regionala 
och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala skåde
banor budgetåret 1987/88. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Beslutad för
delning av an
talet grundbe
lopp 1986/87 

Blekingetcatern 29 
Borås stadsteater 51 
Folkteatern i Gävle 35 
Folkteatern i Göteborg 64 
Göteborgs stadsteater 191 
Stora teatern. Göteborg 280 
Helsingborgs stadsteater 68 
Kronobergsteatern 30 
Li.nsteatern i Dalarna 28 
Uinsteatern i Jönköping 26 
Malmö stadsteater 352 
Musikteatern i Värmland 28 
I\ orrbottensteatern 58 
Norrlamlsoperan 36 
Regionteatern i Säffle 12 
Stockholms läns- och skärgårdsteater 10 
Stockholms stadsteater 280 
Upsala stadsteater 80 
Västerbottensteatem 34 
Västernorrlands regionteater 42 
Västmanlands länsteater 35 
Älvsborgs läns barn- och ungdomsteatcr 12 
Örebro länsteater 38.5 
Östergötlands länsteater 154 

1973,5 

Musikinstitutioner 
Stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester 57 
Göteborgs teater- och konsert AB 105.5 
Malmö konserthusstiftelse 85.5 
Hc:lsingborgs konsertförening 56 
Ni.lrrköpings orkesterförening 75.5 
Oskarshamnsensemblen 18 
Stockholms konserthusstiftelse 170.5 
Upplands musikstiftelse 13 
Viisterå~ musiksällskap 19 
Örebro orkesterstiftelse 29 

629 

Regionala skådebanor 
Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 5 
Skådi::banan i Norrbottens län 3 
Stiftelsen Skådebanan i Stockholms län 37 
Skådebanan i Södra regionen, Malmö 5 
Skådebanan i Uppsala län 4 
Skådebanan i Östergötland, Linköping 4 
Skådebanan i Östergötland. Norrköping 4 

62 

1 Varav tre grundbelopp avser anställning av koreografer. 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1987/88 

+28 1 

+10 

+ 5 

I. För pris- och löneomräkning föreslår kulturrådet en ökning med 

11 429000 kr. 
2. För budgetåret 1987/88 föreslås ytterligare 28 nya grundbelopp för 

teater- och dansinstitutioner. Av de begärda grund beloppen föreslås 20 för 
de små institutionerna, tre för koreografer samt fem för en ensemble 
Sundsvall som en del av Västernorrlands regionteater ( + 2285 000 kr. l 

Prop.1986/87: 100 
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3. För regionala skådebanor föreslås ytterligare fem grundbelopp 
(+380000 kr.) 

4. Kulturrådt:t föreslår ytterligare tio grundbelopp för de mindre sym

foniorkestrarna samt en förstärkning av medel för ny svensk musik vilket 
benämns medel för rcpertoarutveckling (+I 500000 kr.). 

5. Jönköpings kommun har ansökt om 13.5 grundbelopp för Jönköpings 
orkester- och kammarmusikförening. 

6. Dansgruppen Vindhäxor har i en skrivelse ansökt om att stiftelsen 

Glashuset skall bli regional teater. Kulturrådet har yttrat sig i frågan. 

Föredragandens öwrväganden 

Under inledningsavsnittet Kulturpolitiska huvudfrågor har jag redovisat 

utvecklingen av stödet till de regionala teater- och dansinstitutionerna 

under den kommande tvåfirsperioden. För att ge kulturrådet möjlighet att 
öka antalet grundbelopp för vissa små regionala teater- och dansinstitu

tioner har jag beräknat ytterligare 15 grundbelopp för sådana institutioner. 
I Västernorrlands län har som en del av regionteatern i Västernorrland 

en ensemble startat sin verksamhet i Sundsvall. För Sundsvallsensemblen 
har jag beräknat ytterligare fem grundbelopp. 

För regional teaterverksamhet har jag vida.re beräknat 237000 kr. för 

Hallands län, '.!39000 kr. för Jämtlands län samt 237000 kr. för Skaraborgs 

län. Dessa tre län tillhör de län som inte har någon egen länsteater. 
Jag är för närvarande inte beredd att föreslå någon förändring av antalet 

grundbelopp för regionala skådebanor eller musikinstitutioner. 

Vid min beräkning av grundbeloppet har jag utgått från ett preliminärt 

beräknat grundbelopp av 153200 kr. för teater- och dansinstitutioner där 

lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnads
pålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundbeloppet 
preliminärt beräknat till 141900 kr. För musikinstitutioner där lönekost
nadspålägg skall beräknas är gruntlbeloppet preliminärt 187 800 kr. och för 
sådana institutioner där sådant pålägg inte skall beräknas preliminärt 

173900 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till rl'Rionala och lokala teater-, dans- och m11si/.:.i11-

stit11tioner för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

240470000 kr. 

F 19. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

28342705 

33675000 

35675000 

Reservation 

Enligt förordningen (I 974: 452) om statsbidrag till teater-, dans- och 

musik verksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår efter beslut av 

statens kulturråd bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verk

samhet i yrkt!smässiga former eller under liknande förhållanden. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Staten~ kulturråd 

I. Kompensation för pris- och löneomräkningar I 684000 kr. 

2. Kulturrådet föreslår en ökning för teater- och dansgrupper om 

2250000 kr. Detta utgör en fortsatt reform för de fria teater- och dansgrup
perna i enlighet med vad som aviserats i prop. 1985/86: 100 (bil. JO s. 412). 

3. För musikgrupperna förcslar kulturrådet ingen ökning under detta 

anslag. I stället föreslås en ökning för arrangerande musikföreningar under 
anslaget Vissa bidrag till teater-. dans- och musik verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

I 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 bil. JO s. 412) föreslog jag 

att stödet till de fria teater- och dansgrupperna vid treårsperiodens slut 

skulle ha uppnått en nivå som kan bli bestående en tid framöver. Budget
året 1986/87 uppgick anslagsökningen för fria teater- och dansgrupper till 5 

milj. kr. För att fortsätta den aviserade ökningen av bidragen till teater
och dansgrupper föreslår jag en ökning med 2 milj. kr. för budgetåret 

1987/88. Anslaget hör därmed för nästa budgetår uppgå till 35675000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra1: till fi'ia teater-, dans- och musikRmpper för budget

året 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 35675000 kr. 

F 20. Bidrag till Musikaliska akademien 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1636999 
1598000 
I 646000 

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 17 juni 1982 
fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademien 
skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musikli
vet. ta initiativ som främjar den svenska mu~ikkulturcn och inom musikens 
områden stödja konstnärligt utvecklingsarbete m. m. 

Musikaliska akademien 

Akademien begär en ökning av anslaget med 479000 kr. bl. a. för utbyggd 

konferens- och kontaktverksamhet. 

Föredragandens Ö\'en·äganden 

Med hänsyn till prisutvecklingen bör anslaget räknas upp med 48000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidra1: till Musikaliska akademien för budgetåret 1987/88 

anvisa ett anslag av I 646000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
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F 2 I. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

10714000 
11021000 
10848000 

I. Stiftelsen Riksskädebanan för 
verksamheten 

2. Stiftelsen Drottningholms teater
museum för föreställningsvcrk
samhcten 

3. Stiftelsen Elektro-akustisk Musik 
i Sverige !EMS! för verksamheten 

4. Stiftelsen lnternationella Vadstena
aka<lemien för kurs- och föreställ
ningsverksamheten 

5. Arrangerande musikföreningar 
6. Svenska tonsättares internationella 

musikbyrå (STi Ml för informations
verks<imhet om svensk musik 

Statens kulturråd 

Reservation 

1986i87 

1244000 

2768000 

2027000 

399000 
3764000 

819000 

11021000 

6508 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredraganden 

+ 37000 

+ 83000 

+361000 

+ 52000 
+ 113000 

-819000 

-173000 

I. Kulturrådet föreslår att anslaget räknas upp med 5 % som kompensa

tion för pris- och löneökningar. Härutöver lägger kulturrådet fram följande 

förslag till förstärkningar. 
2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kulturrådet 

föreslår att bidraget ökas med 300000 kr. för att bibehålla föreställnings
verksamheten på oförändrad nivå. 

3. Stiftelsen Elekro-akustisk Musik Sverige fEMS). 
Kulturrådet föreslår att bidraget ökas med 300000 kr. så att återkommande 

underskott skall kunna undvikas. 
4. Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien. Kul-

turrådet föreslår att bidraget ökas med !00000 kr. så att verksamheten vid 

akademien inte skall behöva skäras ner. 
5. Arrangerande musikföreningar. Kulturrådet föreslår att bi

draget förstärks med I milj. kr. främst för att öka antalet arbetstillfällen för 

frilansmusiker. 

Föredragandens överväganden 

För att upprätthålla verksamheten vid Stiftelsen Ekktro-akustisk Musik i 
Sverige (EMS) har regeringen sedan några år tillbaka. utöver det bidrag 

som anvisats under förevarande anslag, tilldelat stiftelsen årliga bidrag från 

dispositionsmedlen under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Fr. o. m. nästa budgetår bör det samlade stödet till verksamheten vid EMS 

utgå från förevarande anslag. Jag beräknar för detta ändamål en realökning 

Prop.1986/87: 100 
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· ,,laget m•''' ~ '"'~· En \'is-, först;irkning biir :i ven -,ko: av verksam
het<,,, :c1 stiftelsen lntern<1tiunella Vachtena-aka(km1cn. Namnda öknmg

ar av bidragen möjliggörs genom omprioriteringar inum kulwr,ektorn. 

Bidraget till S~·enska tonstittares internationella musikbyr;i tSTIMI för 
informations\erksamhet om svensk musik biir fr.o. m. n{ista hudgct~tr 

hcr(iknas under anslaget Stöd till fonogram och mu~ika!icr. 

;\kel hi"invisning i övrigt till sammanstiillningcn hcmst;illcr jag att rege

ringen fön:sUr riksdagen 
<It\ till Vissu hidrag till lcall'r-. dun.\- uch 11111si/;,1·erksumhc1 för 

hudgetiiret 1':187/88 anvi;,;1 ell rcscn·ationsanslag av 10848000 kr. 

~;) Rik.1d11.~cn !9/i(J!87. I sam/. Nr !00. Bi/ag11 /() 

Pror. 1986/87: lllO 
Bil. I 0 
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Bibliotek 

F 22. Bidrag till folkbibliotek 

1985/86 V tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

16008828 

15526000 

13584000 

Reservation 1691430 

Från anslaget utgår bidrag till folkbiblioteksverksamhct enligt förord

ningen (1985:528) om statsbidrag till folkhibliotek. 

Ändamålen under anslaget framgår av sammanställningen. 

I. Lokal hihlioteksverksamhct 
2. Inköp av litteratur på invandrar- och 

minoritetsspråk 
3. Arbetsplat5bibliotek 
4. Verksamhetsutveckling 
5. Stiftelsen Svenska barnboksinstitutct 
6. Vi,sa g.:mensamma ändamäl i folk .. 

bihlioteken~ verksamhet 

1986/87 

6534000 

2060000 
3090000 
1545000 
1396000 

901000 1 

155260002 

Beräknad ilndring 
1987/88 

Föredraganden 

-2312000 

+ 62000 
+ 93000 
+ 46000 
+ 142000 

+ 27000 

-1942000 

1 I heloppet har inräknats medel till Tornedalcns bibliotek. Kiruna kommun för 
hokhuss i nomt gränsområdet, Sigtunastiftelsens klipparkiv och för bibliotcksverk
samhet bland svenskar i utlandet. 
' Kulturradet får omfördela högst I milj. kr. mellan anslagsposterna 1-4. 

Statens kulturråd 

Kulturrii<lct föreslår att vaijc anslagspost räknas upp med 5 %, som kom

pensation för prisökningar ( + 771000 kr.). 

I. Från anslagsposten Lokal biblioteksverksamhet bör medel 

(- 2350000 kr.I föras över till anslaget Bidrag till regional biblioteksverk

samhet enligt den treårsplan för omfördelning av resurser från lokal till 

regional biblioteksverksamhet som riksdagen antagit våren 1985 (prop. 

1984/85: 141. KrU 21, rskr. 392). I gengäld hegärs en tillfällig förstärkning 

( + 3 766000 kr.) för att kunna genomföra det lokala utvecklingsstödet i 

snabbare takt. 

2. Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet begär full täckning för 

nuvarande personal- och lokalko~tnader samt medel för omvandling av en 

informationssekrctcrartjänst fnln deltids- till hcltidstjänst ( +476000 kr.). 

Kulturrådet föreslår prisomriikning. 

Föredragandens överväganden 

Tredje och sista etappen av den omfördelning från lokalt till regionalt 

biblioteksstöd som riksdagen beslutat om fprop. 1984/85: 141. KrU 21, 

rskr. 392) bör genomföras nästa budgetår. I den delen tillstyrker jag kultur-

Prop.1986/87: IOO 
Bil. 10 
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rådets förslag till föriindring under anslaget. Prop. 1986/87: I 00 

Som en angelägen förstärkning av bidraget till den löpande verksamhe- Bil. 10 

ten vid stiftelsen Svenska barnboksinstitutet har jag beräknat en ökning av 

anslaget med 100000 kr. 

I övrigt har jag inte bcriikn<1t andra foriindringar itn en vi~s uppräkning 

av bidragen med hänsyn till prisutvccklingen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrai.: till ji1/khib/io1ek för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsansJag av 13584000 kr. 

F 23. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

17~48225 

19409000 

22477000 

Bidrag till regional biblioteksverksamhct utgår enligt förordningen 

< 1985: 528) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Underlaget för 'tatsbidrag till kostnader för länsbibliotcken utgör 217 

grundbelopp. Grundbeloppets storlek fastställs årligen av regeringen. In

nevarande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 126500 kr. För verk

samheten vid vai:ie länsbibJiotek beräknas lägst fem grundbelopp. Statsbi

drag utgår med 55%. av grundbeloppen. 

Statsbidragen till lånecentralerna fördelas av statens kulturråd. 

I. Uinsbihliotek 
2. Lånecentraler med depåfunktion 

vid Malmö, Stockholms och L'meå 
stadshibliotek 

Anslag enligt 
stalshudgeten 

Statens kulturråd 

1986187 

l.'i098000 

4800000 

19898000 

19409000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+:!43.'iOOll 

+ 144000 

+2579000 

+3068000 

I. Mot bakgrund av vad som anförts i prop. 1984/85: 141 om litteratur 

och folkbibliotek <KrU 21. rskr. 392), bör stödet till länsbibliotekcn 

ökas med 35 nya grundbclopp. Det beräknade medelsbchovet härför bör 

tillgodoses genom överföring från anslaget Bidrag till folkbibliotek 

( + 2 356000 kr.). H~irtill kommer kompensation för prisökningar ( + 730000 

kr.). 

2. Med h~invisning till p;lg{icnde förhandlingar mellan staten och låne

centralernas viirdkommuner föreslås ingen annan foriindring av bidraget 371 



~till l[1necentralerna iin kompen~ation för prisutvecklingen 1+240000 
kr.). 

Föredragandrns övrnäganden 

Länsbiblioteken bör tillföras 35 nya grundbelopp nästa budgetår. Därmed 

fullföljs den trefrrsplan för omfördelning frän lokalt till regionalt bihlioteks

stöd som riksdagcn har beslutat om fprop. 191.\4/85: 141. KrU 21. rskr. 392!. 

Jag har bcriiknat motsvarandc mcdcbmimkning under an~laget Bidrai:i till 

folkbibliotek. 

Förhandlingar pågiir mellan staten och l~mccentralernas viirdkommuner 

om villkoren för verksamheten. Jag förutsätter att en eventuell uppgiirebe 

inte kommer att innehiira {1caganden utöver nuvarande anslagsniv:i. En 

viss uppriikning bör dock ske med hänsyn cill prisutvecklingen. 

Med hänvisning till det anförda hemsti1lkr jag att regeringen föröliir 

riksdagen 

att till Bidrug till rt'gio1111/ /iih/iuteks1·t'rk.rnmhe1 för budget~lrct 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 22477000 kr. 

Prnp.1986/87: 100 
Bil. 10 



Bild och form 

F 24. Statens konstråd 

1985/86 Utgift 2364554 

J 986/87 Anslag 2513000 

1987/88 Förslag 2622000 

Enligt sin instruktion ( 196'.i: 746, omtryckt 1976: :"02. iindrad senast 

1986:1)33) har statens konstrild till uppgift att genom rörvtirv av konstniir

liga arheten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndighe

ta verka för att konsrniirliga värden införlivas med samhiillsmiljön. 

Rådet skall lämna ~tatliga. kommunala och landstingskommunala myn

digheter samt enskilda per~oner och företag information om förvärv av 

konstniirliga arheten, som iir av betydelse för samhällsmiljön. samt i iivrigt 

om konsten i samh:illsmiljön. 

Personal 

Anslag 
Fiirv a It ni ngsk ost nade r 

!därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Statens konstrad 

1986/87 

7,S 

1901000 
( 1501000) 

612000 

2513000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 124000 kr. 

Beri1knad ändring 
1987/88 

Foredraganden 

of. 

+ 1 nrnoo 
(+ 108000) 
- 9000 

+109000 

2. Riidet föresl[lr att det skall undantas från besparing enligt huvudför

slaget. Om inte detta kan bifallas föreslår rådet att besparingskravet kraf

tigt reduceras. Rådet anhåller i övrigt att fa redovisa besparingar för ett {ir i 

taget. 

3. Ri"idet begiir medel för två nya byrt1as~istenter med halvtidstjiinstgö

ring, varav en för ekonomiadministration och en för katalogisering 

( + 130000 kr. l. Därutöver föreslås ökade medel för bl. a. dokumentation av 

offentliga konst verk för ri1dets diabildsarkiv ( + 200000 kr.). 

4. Anwkt sammanträden med rådet behi.iver ökas (-'- 50000 kr.). 

Stakns kulturråd 

Kulturr[iJt:t föreslar att konstddet undantas frän besparing enligt huvud

förslaget. 

Föredragandens övenägandcn 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987188 har gjorts 

enligt det treåriga huvudförslag och de grunder för beriikningen som fast-

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. I 0 
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lades inför budgetåret 1986/87. Vidare har jag beriiknat en medelstilldel
ning som med 79000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget, varav 

57000 kr. för rf1dets ekonomiadministration. 

Jag hemstiiller att regeringen foresl[ir riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetaret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 2622000 kr. 

F 25. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

27818427 

26520000 

26520000 

Reservation 824511 

Från anslaget bekostas sadana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konst

rfld. Förviirven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till 

olika byggnader. dels stafflikon:>t. skulptur. grafik, konsthantverk m. m. 

Till dessa iindamål har för budgetåret 1986/87 anvisats 23 410000 kr. Ut-

1)vcr beställningar·som är möjliga inom anslagets ram för konstriidet inne

varande budgetår beställa konst int;.ll ett belopp av högst 6.8 milj. kr. for 

betalning under följande budgetår. Under budgetåret 1986/87 har av de 
medel som konstrådet disponerar under anslaget avdelats sammanlagt 

523000 kr. för inköp och bestiillningar hos Föreningen Handarbetets vän

ner. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 3 110000 kr. för 

konstinköp till folkparker. folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorgani

sationernas samlingslokaler. För budgetåret 1986/87 har bidrag utg[1tt med 

I 096000 kr. till Folkparkernas centralorganisation och med 2014000 kr. 
till Samlingslokalorganisationcrnas samarbetskommitte att fördelas mellan 

allmänna samlingslokaler inom Folkets husföreningarnas riksorganisation, 

Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

I. Konstrådet föreslår att anslagsposten för konstnärlig utsmyckning av 

statliga hyggnader bestäms till en procent av byggnadsinvestcringarna för 

budgetaret. 

2. För konstnärlig utsmyckning av befintliga statliga lokaler föreslår 

konstrådet en ökning med 4 milj. kr. 

3. Utöver de bestiillningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet fil bestiilla konst till elt belopp av 8 milj. kr. för betalning under 

följande budget;lf. 

Statens kulturråd 

Rådet förutsätter att medel avsätts även nästkommande budgetår under 

konstrildets del av anslaget för inköp och beställningar hos Föreningen 

Handarbetets vänner. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Föredragandens Ö\'Cnäganden 

Anslaget hör i sin helhet föras upp med 26520000 kr. 

1-ör statens konstriids förviirv har jag heriiknat 23410000 kr. Beloppet 

motsvarar gott rn:h viil en procent av de planerade statliga hyggnadsinves

teringarna under niista budgetiir. Min heriikning bygger på att utsmyck

ningen av lokaler för de affärsdrivande verken - liksom hittills - delvis 

skall bekostas av verken sjiilva. 

Föreningen Handarbetets viinner hör tillförsiikras stöd genom att ett 

visst belopp av de medel för konstinköp som statens konstri1d disponerar 

avsätts för inkiip och beställningar hos Handarbetets viinner. 

Konstrådet bör enligt samma principer som gäller för innevarande hud

get[ir medges att utöver hestiillningar som blir möjliga inom amlagets ram 

beställa konst till ett belopp av högst 6.8 milj. kr. för betalning under 

följande budget:lr. 

Bidraget for konstförviirv till samlingslokaler och folkparker beriiknar 

jag till .3 110000 kr. 

Jag hemstallcr att regeringen föreshlr riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1987/88. 

2. till Fii1Tiin· m· konst Ji"ir statens hyf,:gnadcr m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 26520000 kr. 

F 26. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

1197753 

1207000 

1243000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 

utvecklingen av m[Har-. bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 
den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som 

hör till akademiens vcrksamhctsomriide. 

Akademien för de fria konsterna 

Akademien föresHtr att anslaget höjs med 59000 kr. för kompensation av 
pris- och löneökningar. Därutöver föreslås ett engångsbidrag om 50000 kr. 

för konservering av akademiens tavelsamling. 

Fiiredragandcns Ö\'Cn'äganden 

Anslaget bör föras upp med 124.3000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akademien f("ir de fri11 konsterna för budgetåret 

1987/88 anvisa ett anslag av 1243000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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F 27. Vissa bidrag till bild och form 

t985/86 Utgift 
1986/87 An~lag 

1987/88 Förslag 

7994000 1 

8~79000 

8527000 

Reservation 

1 Tidigare anslagshctcckning Vissa hidrag till bildkonst. 

Fr[in anslaget utgår verksamhetshidrag till vissa organisationer m. Il. 
med uppgifter inom konsthildning och konstförmedling, formgivning m. m. 

!986187 

I. K<mstfr;imjandct 4895000 
2. Sveriges knnstforrningars riksflirbund 1351000 
3. Grafi>ka sälhkapcl :!46000 
4. Föreningen for nutida svenskt silvcr 31000 
s. Fön:nin~en Svensk form I 057000 
6. Föreningen Handarhetets vänner 163000 
7. Kon st hantverks kooperativ 438000 
8. Eskilstuna kommun för 

Svcm.kt barnbildarkiv 98000 

8279000 

Statens kulturråd 

Ber;iknad ändring 
1987/XX 

Föredrn.ganden 

+ 147000 
.J.. 40000 
+ 70()0 
+ 1000 
+ 32000 
+ 5000 
+ 13000 

+ 3000 

+248000 

Kulturrådet föreslår att varje an slagspost räknas upp med 5 r;1. som kom
pensation för automatiska kostnadsökningar. vilket medför ökningar under 
anslaget med sammanlagt 415 000 kr. Rådets förslag i övrigt innebär föl
jande. 

I. Bidraget till Konstfrämjandet hör ökas med 500000 kr. Ökning
en är avsedd för en utveckling av distriktens verksamhet. 

2. Bidraget till Sveriges konstföreningars riksförbund före
slås höjt med 300000 kr. i syfte att konsolidera och ut veckla föreningens 
konstpedagogiska och konsumentupplysande verksamhet. 

3. Bidrnget till Grafiska sällskapet hör räknas upp med 300000 

kr. för att siillskapet skall kunna återbesätta en tjänst som intendent m. m. 
4. Med hänsyn till kraftigt öka<.ie omkostnader för verksamheten före

slås bidraget till Föreningen för nutida svenskt silver höjt med 

10000 kr. 
5. Bidraget till Föreningen Sven~k form föreslås uppräknat med 

300000 kr.. för att förstärka verksamheten på c.:cntral nivå och för att 

föreningen skall kunna lämna ökat stöd till lokalfön·ningarna. i första hand 

till Form/Design Center i Malmö. 
7. Bidraget till konsthantverkskooperativen behöver ökas för 

att ge rådet möjlighet att dels höja de nu utgående bidragen. dels vidga 

kretsen av bidrags mottagande kooperativ. 
8. Bidraget till Svenskt barnbildarkiv hör räknas upp med 

400000 kr. för att garantera arkivets fortbest{md. 

Prop.1986187: 100 
Bil. 10 
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Föreningen Handarb.:tets v;inncr (HVl har anmiilt behov av Prop.1986/87: 100 
ytterligare medd. 60000 kr., för konstn~irligt utwcklingsarbetc. Kulturrii- Bil. 10 
det fi.ircsl;ir att medel h~irför avdela~ av det belopp som årligen avsätt~ 

under statens konstr:1ds fi.irviir~anslag för inköp och bestiillningar hos HV. 

9. Slutligen förcslar kulturr~idet att Skulptörförbundet, vars verk

s~1mhet riidct anser jiimförbar med Grafiska sällskapds. tilldelas ett bidrag 

om 50000 kr. 

Förrdragandms överväganden 

:'vlcd hänvisning till sammanstiillningen föresl;\r jag att anslaget förs upp 

mt:d 8527000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslitr riksdagen 

att till Vissa hidrai: till hi/J och .f;mn för budgctiiret 1987i88 anvisa 

ett n:servationsanslag av 8527000 kr. 
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Arkiv 

F 28. Riksarkivet och landsarkiven 

198.'i/86 l.I tgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

75303261 
75628000 
79045000 

Riksarkivet iir central förvaltningsmyndighct för arkivfrågor och chefs
myndighet för landsarkiven. De sju landsarkivcn i Uppsala. Vadstt:na. 
Visby. Lund. Göteborg. Härnihand och Östersund är regionala arkivmyn
digheter. I arkivmyndigheternas uppgifter ingfir att vara arkivdepåer och 
att understödja forskning. 

Inom Stockholm fullgörs landsarkivfunktioncn av Stockholms stadsar

kiv lKh inom Malmö av Malmö stadsarkiv. 
För riksarkivet giillcr förordningen ( 1977: 553) med instruktion för riks

arkivet Uindrad senast 1986:40 och 937l och för landsarkiven förordningen 
( 196.'i: 743) med instruktion för landsarkiven. 

Personal 

Ansla~ 

lJt~ifler 

Förvallningsko~tnader 
I därav lönekostnader) 

l.okalkostnader 
Riksarkivets niimnd för enskilda arkiv 
Vissa transportkostnader m. m. 
Stockholms stadsarkiv 
Sven~k arkivinf<Jrmation i Ramsek m. m. 
Engi.mgs;mvisning för projektinsats<::r 

Inkomster 

Publikations-. reproduktio11>- och 
kom.ultvcrksawhetcn m. m. 

Nettoutgift 

Riksarkivet 

1986/87 

224 

~6993000 
IJ4 262000) 
32918000 

1120000 
311000 

2753000 
778000 

1300000 

76173000 

54501\1\ 

75628000 

Her~iknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 1893000 
(+17670001 
+1518000 
+ 217000 
+ 12000 
+ 93000 
+ :!Ot.000 
- 500000 

+3439000 

+ 22000 

+3417000 

I. Riksarkivet föreslår att myndigheten med hänvisning till de11 på
gfiende arkivutredningen undantas från besparingar hudgctåret 1987/88 och 
att resursramarna med avseende p{1 huvudförslaget därefter inte fastställs 
för mer än ett budgetår. Riksarkivet har alternativt beriiknat effekten av 

uttaget av ett modifierat huvudförslag för perioden 1987/88-1989190 kon
centrerat till periodens två sista budgetar. Riksarkivet hegär också att 
1986187 års engångsanvisning med 1.3 milj. kr för särskild projekt verksam
het förnyas. men redovisar möjligheten att delvi~ ersiitta mcdelsbortfallet 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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genom att införa vissa avgifter inom riksarkivets och landsarkivens verk

samhet inom statsförvaltningen. 

2. Riksarkiwt hemställer om medel I+ 175000 kr. l för inrättande av en 

biträdande arbetsledartjiinst vid svensk arkivinformation i Ramsele 

(SVARJ. 

3. Riksarkivet föreslfa att medel anslfts till tvf1 nya bidrag till folkrörel

searkivdepiicr ( + 178 000 kr. J. 

4. Riksarkivet hemstiiller att en engilngsanvisning om I 314000 kr. anvi

sas för inredning och utrustning m. m. hos arkivmyndigheterna samt för 

anskaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar. 

Föredragandens övcnäganden 

I lul'lldfiirslagl'l 111. m. 

Regeringen tillsatte år 1985 en s~irskild utredare (U 1985:07) med uppgift 

att göra en samlad översyn av arkivviisendet. I budgetpropositionen 1986 

(prop. 1985/86 bil. I 0 s. 424! anförde jag att riksarkivets myndighetsservice 

borde bedrivas med oförändrade resurser till dess att utredningens sam

lade bedömning av riksarkivets och landsarkivens resursbehov förelåg. 

Någon sådan samlad bedömning har ännu inte kunnat göras. Jag har därför 

inte heller för budgetåret 1987/88 ber~iknat något uttag av medel enligt 

huvudförslaget från riksarkivet. 

Jag har beri'iknat en cngängsanvisning om 800000 kr. för riksarkivets 

fortsatta arbete med myndighetsservice som bedrivits i projektform sedan 

budgetåret 1984/85. Jag har siilunda funnit att resurserna för denna pr~jekt

verksamhet inte pii n{1got avgörande sätt bör förändras innan den kunnat 

utvärderas i sin helhet. Projektverksamheten bör dock säsom riksarkivet 

föreslår delvis kunna finansieras genom avgifter. 

Fot kriirelscarki1 · 

Sedan budget;'irct 1972/73 har medel beräknats under detta anslag för 

bidrag till depfiförestili1darlöner vid folkrörelsearkiv. En utökning av anta

let folkrörelsearkiv som erhåller bidrag inleddes innevarande budgetår. 

Antalet bidragsrum bör ynerligarc ökas och jag har diirför beräknat 178000 

kr. för att riks<trkivets niimnd för enskilda arkiv under nästa budgettu· skall 

kunna lämna bidrag till ytterligare två Hinsdepåer. 

S1·e11sk arkii·i11.fim11atio11 i Ramsde (SVAR) 

Regeringen har innevarande budgetår givit statens kulturråd i uppdrag att 

utreda hur folkbibliotekens ~erviee till släkt- och hembygdsforskare bn 

göras effektivare vad gäller mikrofilmat arkivmaterial. Kulturrådet skall 

därvid särskilt beakta möjligheterna till samverkan med SVAR. Utan 

hinder av att kulturrådet ännu inte redovisat uppdraget. som bör ge ut

gångspunkter för utvecklingen av SVAR:s vcrk~amhet. har jag funnit alt 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 
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ledningsfunktionen vid SVAR bör fLirstiirkas. Jag har därför beriiknat Prop. 1986/87: I 00 
17.:iOOO kr. for detta ändamäl. Bil. 10 

Ko{'inr m· mikr1dil111ade hrkoskrii·ningslwnd/ingar 

Under anslaget Bidrag till siirskih.la kulturella ändamttl har jag beräknat 

medel for en engångsanvisning om 500000 kr. till riksarkivet för bl. a. 

anskaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uiksarkircr och lunJsarkil'en för budget:iret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag om 79045000 kr. 

F 29. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

14696499 

15018000 

15809000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingiir dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivet i 

Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. dialekt-. ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Umdi. svenskt visarkiv. arkivet för ordbok över Sveriges medeltida per

sonnamn samt arkivet för ordbok över Sveriges dialekter. M yndighcten 

har till uppgift att samla in. bevara och publicera material om svenska, 

samiska och finska dialekter och folkminnen samt ortnamn och person

namn i riket. avge yttranden i ärenden om fastställande av ortnamn m. m. 

samt samla in och sammanställa material om svensk vis- och folkmusik 

och den svenska jazzens historia. 

För myndigheten gäller förordningen (1986:538, ändrad 1986:939) med 

instruktion för dialekt- LKh ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

Personal 

Anslag 
Fiirvaltni ngskostnader 

ld~lfav lönekostnaden 
I .okalkl)'.'.tnader 
Eng{ingsanvisning 

198o/87 

53 

10567000 
110017000) 

3820000 
631000 

15018000 

Ber;iknad imdring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+465000 
(+515000) 
+ 82000 
+244000 

+791000 380 



.11ckt- och . :.1am~n~11 samt snnskt visarkh' 100VA1 

1. DOVA fiireshir i flirsta hand att DOVA-arkiven i egt:nskap ;1v huma
nistiska forskningsinstitutioner undantas friin nedsbrningar enligt huvud

förslaget. fiir DOVA till~impas ett trd1rigt huvudförslag för budget;lren 
1986/87-1'>88/89. Fiir niista budgetiir skulle ett uttag av huvudforshtget 
innd1i1ra en minskning med 123000 kr. Detta skulle bl. a. innebiira att vissa 
tjänster inte kunde :iterbesiittas p[: heltid och möjligheterna att anstiilla 
1illfälliga vetenskapliga medarhctarc reduceras. Insamlings\'erksamheten 
reduceras. skydthkopicringen försenas uch bearbetningen skiirs ned. 

2. DOVA har foresbgit utiikning av tvii halva kanslitjiinster till heltid 
vid arkiven i Göteborg och Ume~t I+ 1-13000 kr. I. utökning a\' en hal\' 
arkivarietjiinst till heltid vid arkivet i Göteh1)rg I+ 80000 kr.). utökning av 

en tretjiirdedelstjiin-;t till heltid vid visarkivch jazzavdelning I +-10000 kr. I 
samt inriittande a\' en arkivarit:tjiinst med inriktning pi1 finska I+ l .:'9000 

kr. I. 
3. För arbt:tct med att lägga upp ett nytt fastighehregister fört:S!iir 

DOVA att den eng:ingsanvisning DOVA nu har förny:1s och utökas med 

30tl000 kr. 
-I. Under anslaget 13iJrag till <irskilda kulturella ändam;ll har DOVA 

inne\'arandc budµetilr en engiingsanvisning om 132000 kr. for skydds- och 
siikerhetskopiering samt inredning och utrustning. DOVA föresliir att en
gimgsanvisningen utökas till 200000 kr. for att takten i skyddskopieringen 

skall kunna öka. 

Fiircdragandcns ii\'crväganden 

En planenlig min<.kning av utgifterna för budget[tret 1987/81< har gjorts 
enligt det tre:

0

1riga huvudförslag och de grunder för beriikningen som fast
lades inför budget:lret 191<6/87. Diirvid har jag berLiknat en medelstilldel
ning sum med 129000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. I 
enlighet med mvndighetens förslag har uttaget av huvudförslaget fördclah 
mellan fiirevarande anslag och anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för 
samlingar och materiel m. m. 

Dialekt- l)Ch ort namnsarkiven samt svenskt visarkiv lDOVA) disponerar 
en cngiingsanvisning om 031 000 kr. fl.ir namngranskning i samband med 
fastighehbeted:ningsrt:formen. Jag har beräknat en utökning av denna 
eng:rngsanvisning. inkl. prison~riikning. m1:d 2-14000 kr. 

För skydd-,- och siikcrhetskopiering s<imt inredning och utrustning har 
jag under anslaget Bidrag till 5:irskilda kulturdla :indam;\l heriiknat en 
cngiingsanvisning om 177000 kr. 

\led hiinvi-,ning till vad jag har :infört och till sammanstiillningen hem
ställer jag all regerin!!en fiircsbr ribJagen 

all till /)iulekr- och "rr111111111.1(1rki1·e11 sa1111 .1Te11skr 1·isorki1· för 
hudgeti1ret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag: a\· l.:'809000 kr. 

Prop. 1986/87: IOO 

Bil. 10 
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F 30. Svenskt hiografiskt lexikon 

1985/86 Utgift 2020513 

1986/81 Anslag 2054000 

1987/88 Förslag 2113000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon. 
För myndigheten gäller förordningen ( 1986: 537) med instruktion för 

svenskt biografiskt lexikon (ändrad 1986:938). 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
F iirvaltningskost nader 

tdärn,· lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Inkomster 
Publikationer 

Nettoutgift 

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) 

1986/87 

8 

2115000 
(I 74f>ll00) 

142000 
50000 

2307000 

253000 

2054000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 121000 kr. 

Beräknad ändring 
1987/8~ 

Föredraganden 

of. 

+h7000 
1+64000! 
+22000 
-50000 

+39000 

-20000 

+59000 

2. SDL redovisade inför budgetåret 1986/87 ett treårigt huvudförslag. 
En besparing enligt huvudförslaget innebär ett fortsatt överförande till 
redaktionen av vissa utlagda forskningsuppgifter och en minskning av 
registrcringsarbetet, vilket drabbar utgivningstakten och på sikt hotar en 

regelbunden utgivning. 
3. För att kunna minska tryckkostnaderna m. m. begär SBL 60000 kr. 

för inköp av en persondator med ordbchandlingsmöjlighcter. 
4. Inkomsterna av försäljning av publikationerna beräknas uppgå till 

143000 kr. 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987188 har gjorts 

enligt Jet treåriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986187. Vidare har jag beräknat en medelstilldel

ning som med 18000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. 
Under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål har jag beräknat 

60000 kr. för inköp av en persondator med onihehandlingsmöjligheter. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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att till Si·cnskt hiogn~fiskr lexikon för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 I 13000 kr. 

F 31. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 
materiel m. m. 

1985/86 Utgift 

1980/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

2640541 

3109000 

3181000 

Reservation 2856382 

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och iindamål. 

Riksarkivet och landsarkiven i sam hand med datamediekontroll m. m. 

för undersökning, vård och kontroll av tekniska medier (ADB-band, ljud

och videohand. mikrofilm m. m. l. för anskaffning av teknisk utrustning. 

Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av 

källskriftcr. Landsarkiven för konservering av arkivalier. bokbindning 

samt reproduktion av arkivhandlingar. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) för arvo

den för tillfälliga vetenskapliga mc::darhetare. inlösen av samlingar. resor 

och expenser. 

Riksarkivet 
Datamediekontroll m. m. 

Dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt 
svenskt visarkiv 

Riksarkhet 

1986/R7 

1347000 

1762000 

3 !09000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+54000 

+ 18000 

+72000 

Riksarkivet begär 1380000 kr. för anskaffning av ADB-utrustning. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) 

DOVA föreslår att en del av myndighetens huvudförslag tas ut under detta 

anslag. 

Föredragandens öwnägandcn 

Huvudförslaget har inte tillämpats på anslagsposten Riksarkivet: Datame

diekontroll m. m. Arkivet för ljud och bild (ALB) redovisar i sin anslags

framställning behov av resurser för mediekontroll. Jag vill med anledning 

härav erinra om att medel för sådan kontroll under detta anslag har beräk

nats för behoven inom både riksarkivets och ALB:s verksamheter. ALB:s 
anslagsframställning i övrigt behandlar jag under anslaget Arkivet för ljud 

och bild: Förvaltningskostnader. 

Prop. 1986/87: 100 
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Vid heriikningen av <111slagspm.1en Dialekt- och onnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv har huvudfiirslagcl till~impals. Dt::n sammanlagda hespa

ringen for myndigheten har fördclah mdlan förevarande anslag och for
valtnings;111,lagt::1. 

Med hiin\·isning till sammansliillning<::n hemsliiller jag all regeringen 

föresli!r riksdagen 

all till Statligo ar/...ii·: \'ixsa /.:.u.1·111uder .fi'ir sam/i11gur 11ch mllleriel 

111.111. fiir budgel;irel 1987/88 anvisa elt rest:rvationsanslag av 

3181000 kr. 

F 32. Bidrag till vissa arkiv 

1985/80 t: tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

23050011 

2n34000 

2713000 

Ur anslaget utgår hidrag till Emigrantregistret i Karlstad, Stifleben 

Emigrantinslituld. Stiftel~en Arbetarrörelsens arkiv. Genealogiska för
eningen. Föreningen V~irmlandsarkiv, Folkrörelsernas arkivförbund och 

Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Svt:rigcfinnar och Finlandssvens

kar i Sverige). 

1. Emigrantregi>trc1 i Karlstad 
1 Stifleben Emigrantinstitutet 
'1 Stiftelsen Arbetarriirebens arkiv 
4. Cicncalogiska f'örcningcn 
5. 1-'iireningcn Vi!l'mlandsarkiv 
h. Folkri>rdscrnas arkivforbund 
7. Ruutsinsuomalai'>ten :\rkisto 1 Ark i\' 

for Sveri~efinnar och 
Finland,,~venskar i 
Sverige) 

1986187 

136000 
403000 

I 795000 
32000 
MOOO 
65000 

1:<9000 

2634000 

13.:räknad ändring 
1987/8!\ 

Föredraganden 

+ 4000 
+ 120011 
+ 54000 
+ 1000 
+ mon 
+ 2000 

+': 4000 

+79000 

I. Emigrantregistret i Karlstad anhåller om alt bidraget höjs 

med 164000 kr. för all en föreståndare skall kunna anstiillas på heltid. 

2. Stiftelsrn Emigrantin~.titutd t Växjö begär en bidrags

höjning med 205000 kr. för atl kunna finansiera arkivarie- och biblioteka

rietjänster samt för driftsmedt:I. 

3. Stifteben Arbetarrörelsen~ arkiv begilr en bidragsökning 

med 100000 kr. för forskningsfrämjande insatser inom arbetarrörelsen. 

4. Genealogiska föreningen bt:giir en bidragsökning med 40000 

kr. för all Uicka ökade lokalkostnader. 

5. Föreningen Viirmland">arkiv begärelt ofi.irilndrat statsbidrag. 

(>. Folkrörelsernas arkivförbund beg.iir eH siir~kilt bidrag för 

for~kningsfriirnjande iitg~irder inom folkrörelserna om 40000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 
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7. Ruotsinsuomalaistcn Arkisto (Arkiv för Sverigefin

nar och Finlandssvenskar i Sverige) beg~lr en bidragshöjning 
med 54000 kr. för ökade haskostnader. 

8. I särskilda skrivelser har Baltiska arkivet, Tjänskmannarörelsens 

Arkiv och Museum och Örebro Hi,ns företagsarkiv ansökt om drift- och 

vcrksamhetshidrag. 
Riksarkivet har yttrat sig över framställningarna och förordat oförändra

de statsbidrag i avvaktan pf1 arkivutredningens slutbetänkande. Riksarki

vet har dock understrukit angelägenheten i Baltiska arkivets verksamhet. 

Föredragandens ii\·enäganden 

Som jag anförde i hudgetpropositionen 1986 (prop. 1985/86 bil. 10 s. 432l 
och i enlighet med ribarkivets förslag anser jag att M1gan om bidrag ur 

anslaget till ytterligare enskilda arkiv bör behandlas av arkivutredningen. 

Jag har därför inte beräknat n!igon tlndring av anslaget utöver prisomrhk

ning. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ri.1.1·a arkiv för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
anslag av 2713000 kr. 

2." Rik.1dai:e11 1986187. I .1a111/. Nr 100. Bila~a JO 

Prop.1986/R7: 100 

Bil. IO 
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Kulturminnesvård 
Föredraganden 

I regeringskansliet har under år 198.'i inletts ett arbete med att se över 
möjligheterna att dfcktivisera och bredda insatserna inom kulturminnes
v[irdens omriide. Utgångsrunkten för arbetet är att de fysiska kulturkvali

teterna i vid mening i den byggd:.1 och odlade miljön behöver tas till vara 
med en ökad medvetenhet. Arbetet bedrivs diirför i samverkan mellan 
utbildnings-, bostads-, jordbruks-, civil- och finansdepartementen. Ett mo
ment i översynen gäller kulturminnesvårdens s. k. sreciallagstiftning, bl. a. 

fornminnes- och byggnadsminne~lagarna. som bör sammanföras i en sam

lad kulturrninneslag. En sfidan lag kan bl. a. göra det liittare att överblicka 

skyddet för kulturminnena. Den befintliga lagstiftningen behöver ocksa i 
vissa avseenden moderniseras och anrassas efter nya behov och krav. 

Jag räknar med att det samlade resultatet av översynsarbetet skall kunna 

redovisas för riksdagen tidigast budgetåret 1987/88. Redan i <\rets budget

proposition finns det dock anledning att ge ribdagcn en samlad redovis
ning av de regeringsforslag som nu läggs fram med anledning av eller av 
betydelse för övasynsarbetet. 
Ett kulturmiljöarbete med den inriktning jag har redovisat bör bedrivas på 

bred front och få utslag inom flera samhällssektorer. Det bör omfatta den 
mera traditionella vården av kulturminnen i form av t. ex. byggnadsminnen 
och fornlämningar men ocks~l. åtgärder för att ta till vara värden i kultur
landskapet och i den stora mängden av icke exklusiva bebyggelsemiljöer. 
Av betydelse är d~irför frågor som i budgetpropositionen redovisas under 

olika huvudtitlar. Jag inleder därför min föredragning med en sammanfatt
ning av vissa frågor som bclrnndlas av miljö-, bostads- och arbetsmark
nadsministrarna. Innan jag övergår till mitt förslag till anslagsbcräkningar 
för kulturminnes vården kommer jag ocksii att redovisa mina förslag med 
anledning av arkeologiutredningens betänkande <SOU 198.'i: 13) Fornliim
ning<ir och exploatering samt vissa frt1gor rörande riksantikvarieiimbetets 

fastighetsförvaltning. 

I. Viird av fornlämningar och kulturlandskap 

Riksdagen beslöt med anledning av regeringens förslag i budgetproposi

tionen 1986 (prop. 198.'i/86: 100 bil. 10 s. 438, KrU 18, rskr. 192) om en viss 

ökning av anslaget till insatser för vård av fornlämningar. Bakgrunden var 

bl. a. att resurserna för dessa vårdarbeten i hög grad utgörs av beredskaps

arbeten vilkas omfattning minskat såsom en följd av arbetsmarknaclspoliti

kens förändrade inriktning. Jag iir emellertid medveten om att ytterligare 

åtgärder behöver vidtas för att fornvilrdsarbeten skall kunna utföras i en 
erforderlig skala. Det är av detta skiil nödviindigt att ytterligare utveckla 

förutsättningarna for verksamheten. Det bör i första hand ske genom att 

användningen av de befintliga resurserna effektiviseras. 

Jag har däiför samratt med arbetsmarknadsministern om behovet av att 

ytterligare utveckla samarbetet mellan riksantikvarieiimbctet !RAÄJ och 

Prop.1986/87: 100 
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<lfbctsmarknadsstyrelsen (A!\1Sl. En sådan utveckling bör komma till Prop.1986/87: 100 
stiind bl. a. när det gäller att ge RAÄ och länsstyrelserna bättre förutsätt- Bil. 10 
ningar för en lfingsiktig planering av fornvårdsarbetcna. Det ankommer på 

AMS och RAÄ att ta de initiativ som krävs för att en sådan planering skall 

1-;omma till stånd. Jag hiinvisar i iivrigl denna fråga till arbetsmarknadsmi-

nisterns föredragning. 
Jag har samrr1tt med miljö- och energiministern angående behovet av de 

~tatliga insatser för vård och säkerställande av det traditionella kultur- och 

lidlingslandskapc:t och för att httlla landskapet öppet. Detta är ett omr~1de 

diir de ansvariga för naturvårds- och kulturminnesvårdsintressen sedan 

länge samverkar. Odlingslandskapct innehåller omistliga viirden från såväl 

natur- som kultursynpunkt. Såsom miljö- och energiministern kommer att 

redovisa senare denna dag föreslås förstärkningar av naturvårdsverkets 
n:surscr för särskilda projektinsatser avseende naturvfrrdsåtgänler i od

lingslandskapet. En strävan skall vara att dess insatser planeras och ge

nomförs så att kulturminnes\'ardcns intrc~sen kan tas till vara. En aktiv 
medverkan i denna del av naturvårdsarbetet m~iste dilrtill förutsiittas från 
t.;ulturminnesvfirdsorganisationens sida. Jag vill därför understryka vikten 

av att viirden av kulturlandskapet ägnas stor uppmärksamhet av RAÄ. Jag 
hänvisar i övrigt i denna fråga till miljö- och energiministerns föredragning. 

2. Hostadspolitiken 

Viisentligt för en god kulturmiljö är hur samhället handskas med det 
befintliga hest<indet av bostadsbyggnader. En god boendemiljö kan sålun
da bl. a. bero pä om kvaliteterna i tidigare sätt att bygga och utforma 
niirmiljön tas till vara. Sildana kvaliteter finns i den äldre bebyggelsen 

saväl som i 1900-talets och efterkrigstidens bostäder. De är väsentliga för 

de boendes trivsel i det byggda landskapet. för möjligheterna att avläsa 
samhällsutvecklingen och av estetiska skäl. 

Jag vill diirför i detta sammanhang hänvisa till regeringens proposition 
om bostadspolitiken (prop. 1986/87:48) som förelagts riksdagen hösten 
1986. I propositionen lämnas förslag om ätgiirder bl. a. fiir en bostadsför
bilttringsverksamhet som sker med varsamhet gentemot befintliga kvali
tc:ter i bebyggelsen. Förslagen syftar bl. a. till att ge hyresgästerna ett ökat 
inflytande vid ombyggnader. Dt: boende för härigenom större möjligheter 
att påverka den egna bebyggelsemiljön. Detta iir också dt delmäl för 
regeringens arbct..:: med fr~lgorna om kulturmiljön. 

3. Arkeologiska 1111dersiik11i11gar och hosradshygg1111dc m. 111. 

Ar 1982 bemyndigade regeringen clilvarande chefen för uthildningsdeparte
rncntet att tillkalla en särskild utredare tf. d. generaldirektören Edvard 

Reuterswärdl med uppdrag att utreda formerna för statens stöd till arkeo
logiska undersökningar m. m. 

Utredaren avlämnade den 20 juni 1985 betänkandet (SOU 1985: \3) 

Fornbrnningar och exploatering. En sammanfattning av betänkandet bör 
fogas till protokollet i detta ärendt: som hilaga 10./3. 387 



Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan
serna och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokol
let i detta ärende som bilaga 10.14. 

3.1 Bakgrund. arkeologiutredningens hetänkande 

Lagskyddet för fasta fornlämningar har lång hävd i vårt land. Det är 
emellertid ofrånkomligt att fornlämningar kan behöva tas bort för att ge 
möjligheter till föriindrat markutnyttjande. Det innebär dock att kulturhis

toriska värden och vetenskapligt källmaterial förstörs. För att minska 
dessa förluster kr~ivs vanligen. med stöd av lagen om fornminnen. att 

borttagandet föregås av en vetenskaplig arkeologisk undersökning som 
syftar till att ta till vara den information som fornlämningarna innehåller. 

Den grundläggande tanken bakom fornminneslagens regler är att det ar

betsföretag för vars skull fornhimningen tas bort också skall bära kostna

den för den undersökning som bedöms vara nödvändig. 
Konsekvenserna av de arkeologiska undersökningskostnaderna för byg

gandet och för boendekostnaderna har sedan mitten av 1960-talet vid ett 
flertal tillfallen uppmärksammats genom bl. a. motioner i riksdagen. Det 

har då i första hand varit fråga om utgrävningar av de medeltida städernas 
s. k. kulturlager och deras effekter på hostadshyggandet i de äldre stads

kärnorna. 
Med anledning av ett antal motioner uttalade riksdagen vid 1979/80 års 

riksmöte ( KrU 1979/80: 12. rskr. 51) att det fanns anledning att se över 

möjligheterna att underlätta för arbetsföretagen att finansiera de arkeolo
giska undersökningarna och eventuella åtgärder i övrigt som kan komma i 

fråga. Enligt utskottet borde översynen präglas av strävan att väga olika 
intressen mot varandra. Någon saklig försämring av skyddet för fornläm
ningarna borde inte komma i fråga. 

Innan jag övergår till mina överväganden och förslag vill jag för riksda
gens kännedom i korthet redogöra för de viktigaste resultaten av utred
ningens arbete och av remissbehandlingen. Jag vill framhålla att flertalet 
av de atgärder utredni'ngen föreslagit inte förutsätter ställningstaganden 
från riksdagens sida. Till de ddar det gäller åtgärder som är av större 

betydelse för det samlade system inom vilket undersökning~Hna görs anser 

jag ändå att regeringen hör bereda riksdagen tillfälle att ta del av förslagen. 

Arkeologiutredningen har sålunda anfört att det finns tre faktorer som 

har särskild betydelse när det gäller de arkeologiska undersökningskostna

derna. nämligen informationen om fornlämningarna samt exploatörens 

uppgift att dels samråda med antikvarisk myndighet. dels omsorgsfullt 

planera arbetsföretaget med hänsyn till eventuell förekomst av fornliim

mngar. 
Utredningen har funnit att fornminneslagens regler om kostnadsansvar 

främjar en noggrann planering i syfte att minska behovet av att ta hort -

och undersöka - fasta fornliimningar och därmed verkar hegränsade på 

exploatering av mark med fornlämningar. 
Att avskaffa eller väsentligt förändra fornminneslagens huvudprincip om 

kostnadsansvaret skulle därför försvaga lagens skyddssystem. Ett väsen!-
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ligt utökat statligt kostnadsansvar skulle ocksa resultera i en ökad statlig Prop. 1986/87: 100 
planering och styrning av den arkeologiska undersöknings verksamheten Bil. I 0 
och därmed päverka kommunernas och exploatiirernas planering. Utred-

ningen har sammanfattat sina överväganden med att det är ett nationellt 

intresse att bevara fornlämningarna medan det allmänt sett inte är nagot 

riksintresse att låta ta bort dem. Den för vars skull fornlämningen maste 
avlägsnas bör diirfiir bekosta den arkelilogiska undersökningen. 

Enligt utredningens mening finns det emellertid anledning att. inom det 

befintliga regelsystemet, vidta ;1tgärder i syfte att undvika att exploatörer

na belastas med höga arkeologiska undersökningskostnader. Utifrån detta 

synsätt har utredningen redovisat en serie förslag till åtgärder beträffande 

informationssystemet kring fornlämningarna. formerna för kommunernas 

och företagens planering inför exploateringar liksom beträffande de arkeo

logiska undersökningarnas organisation och genomförande samt beträffan
de myndigheternas handHiggning och beslut i fornminnesiiremlen. 

P{t en punkt konstaterar utredningen ett behov av ett mera långtgående 

statligt ansvarstagande för kostnaderna. Det gäller undersökningar i sam
band med bostadsbyggande i sUidernas centrala delar och särskilt beträf

fande de medeltida stadskärnorna med förekomster av fornliimningar i 
form av s. k. kulturlager. Utredningen konstaterar att det finns starka 
önskemål om att komplettera städernas centrala delar med bostäder. från 

bostadspolitiska och miljömässiga utgångspunkter. Denna ambition häm
mas dock av bl. a. höga markkostnader. I de medeltida städerna tillkom
mer diirtill de arkeologiska undersökningskostnaderna som en ytterligare 

hämsko. Enligt utredningen kan dessa många gånger hidra till att en 

önskvärd hostadshebyggclse inte kommer till stånd. I de fall bosliider ändå 
byggs upplåts de som regel med bostadsrätt eller ges en stor andel affärslo

kaler för att underlätta finansieringen. Arkeologikostnaderna kan niimligen 

inte kompenseras genom uttag av en hyra som ryms inom det s. k. bruks
viirdet enligt hyreslagens regler. 

Utredningen anser sålunda att de arkeologiska undersökningskostna
derna i vi~sa fall har en påvisbar negativ effekt från olika samhiillssyn
punkter. Nackdelarna kan här inte kompenseras genom de åtgärder utred
ningen föreslagit i övrigt. 

Utredningen anser att arkeologikostnaderna vid bostadshyggande bör 
kunna jämstiillas med andra kostnader för markberedning m. m. Bidrag till 
undersökningskostnaderna bör därför kunna ges inom bostadsfinansie
ringssystemets ram. Utredningen föreslår att ränte- och amorteringsfria 
tilläggslån. inom en årlig ram av 5 milj. kr.. skall kunna lämnas till sadana 

kostnader. Vid utformningen av förslaget har utredningen utgått från 

friimst förhållandena i de medeltida stadskärnorna men anfört att bl. a. 

gränsdragningssvfirigheter gör att förslaget hör ha generell räckvidd, dvs. 
omfatta även bostadsbyggande vid t. ex. rttmarksexploatering. 

Av remissvaren framgår att RA.Ä.. länsstyrelserna och museerna. helt 

eller huvudsakligen stiiller sig bakom utredningsförslagen. Förekommande 
invändningar är främst av teknisk natur. Länsmuseernas samarbetsråd 
m. tl. instanser anser att arbetsföretagens kostnadsansvar borde utsträckas 
till att omfatta konserveringen av fynd från undersökningarna. 389 



En majoritet av kommunerna hiivdar att staten bör ta ett större ansvar 
för undersökningskostnaderna. Svenska kommunförbundet anser i princip 
att staten bör svara för arkeologiska undersökningskostnader. Vid sidan av 
kommuner som intar samma hållning finns niigra, t. ex. Stockholms, Göte
borgs. Lunds och Ystads kommuner, som ansluter sig till utredningens 
övergripande synsiitt. Andra kommuner åter. t. ex. Linköping och Söder
köping, gör inga principiella inviindningar men anser att förslagen, särskilt 
beträffande stöd till undersökningar vid bostadsbyggande inte är tillräck
ligt långtgftende. 

Med något undantag anser de bygg- och bostadsorganisationer som 
yttrat sig att utredningsförslagen inte är tillräckliga för att möta de problem 
man anser föreligger. 

Niir det gäller informationen och den kommunala planeringen rörande 
fornlämningarna synes flertalet kommuner instämma i uppfattningen att 
kommunerna i detta avseende har ett viktigt ansvar. I lika hög grad 
understryks dock att den kommunala planeringen för att fungera måste 
kunna bygga pa effektiv statlig information om fornlämningsförekomsterna 
och deras art. 

I yttranden från övriga remissinstanser, t. ex. riksrevisionsverket, stats
kontoret. Svea hovrätt m. fl. dominerar synpunkter av teknisk natur samt 
rörande bl. a. finansieringseffekterna av förslagen. 

En klar majoritet bland remissinstanserna tillstyrker förslaget om 
tilläggslån i samband med bostadsbyggande men flera anser att det inte är 
tillräckligt langtgående. 

3.2 Utgångspunkter för mina förslag 

För egen del anser jag arkeologiutredningens förslag vara väl ägnade att 
ligga till grund för ställningstaganden rörande de arkeologiska undersök
ningarna och deras finansiering. Jag delar till fullo utredningens syn på 
betydelsen av fornminneslagens regler om kostnadsansvaret för arkeolo
giska undersökningar som jag nyss refererat. Det grundläggande allmän
intresset beträffande fornlämningarna är sålunda att de skall förbli orörda 
av exploateringar och finnas kvar som en väsentlig del av det gemensamma 
kulturarvet. 

Jag kan inte ansluta mig till uppfattningen att finansieringen av under
sökningarna bör se~ som en statlig angelägenhet då de bidrar till den 

arkeologiska och kulturhistoriska kunskapsuppbyggnaden. Självfallet är 

det nödvändigt att kunskap tas till vara när fornlämningar tas bort. Den 
omfattande verksamhet med borttagande av fasta fornlämningar som ägt 

rum i landet allt sedan 1%0-talet har dock utan tvekan styrts av hänsynsta
ganden till exploateringsintressen och inte av forskningsintressen. Det 
innebär att exploateringsintressena generellt sett tillmätts stor betydelse 
och att bevarandeintressena i motsvarande mån fått vika. 

Jag anser också att fornminneslagens regler om kostnadsansvar är väl 
ägnade att främja en rimlig avvägning mellan intressena att bevara och att 
ta bort en fornlämning. Den som vill ta bort fornlämningar tvingas ta 
ställning till angelägenheten av det egna företaget när det samtidigt innebär 
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att han får bära de arkeologiska kostnader som företaget föranleder. Forn- Prop.1986/87: 100 
minneslagens system för avv~igning mellan bevarande- och exploaterings- Bil. I 0 
intressen innehiir samtidigt atl tillstiind till horttagande av en fornlämning 

av väsentlig betydelse - och som därmed ofta förutsiitter en mer omfat-

tade undersökning före hortlagandel - endast skall ges om intresset att 

exploatera har en avsevärd tyngd. En s~idan exploatering kan i de allra 

flesta fall ocks~1 antas kunna biira undersökningskostnader som kan hli 

relativt ~ett höga. 

Det viktiga incitamentet till omsorgsfull planering av arbetsföretagen 

skulle enligt min mening avsevärt försvagas om de grundläggande reglerna 

om kostnadsansvar ändrades. 

En sådan iitgiird skulle ocksä med nödvändighet. med hänsyn till att 

statens utgifter mäste hållas nere. antingen innebiira att tillstånd till in

grepp i fornliimning<1r måste ges med en viisentligt större restriktivitet än 

vad som nu är fallet, eller alternativt att ambitionsnivån för de arkeolo

giska undersökningarna avsevärt måste sänkas. dvs. att fornlämningar 

skulle f;\ tas hort utan erforderlig föregi1ende dokumentation. 

Det första alternativet bediimer jag inte vara realistiskt friin markan

vändnings- och exploaterings~ynpunkt. Det andra alternativet står direkt i 

strid med riksdagens uttalande att förslag inom arkeologiområdet inte bör 

leda till ett försämrat skydd för fornlämningarna. 

Jag har inte i den kritik som remissinslanserna fört fram mot arkeologiul

redning<:n funnit några förslag som enligt min hcdömning kan leda till ett 

bättre system för avvägningen mellan bevarande- och exploateringsinlres

sena än det som fornminneslagen erbjuder. Jag är därför inte heredd att 

föreslå några ändringar när det gäller den grundläggande regeln om kost

nadsansvar i fornminnesbgen. 

3.3 Tilläggsliin till undersökningar i samband med bosladsbyggande 

Jag iir emellertid medveten om att det finns exempel på situationer där 
fornminneslagens system för intresseavviigning inte fungerar lika bra som i 
normalfallet. St1vitt jag kunnat finna med ledning av utredningen och 
remissyttrandena är det dock enbart i samband med exploateringar i de 

äldre stadskiirnorna med s. k. kulturlager som problemen är av en mera 
generell natur. Även i andra situationer kan givetvis finnas problem i 

samband med exploateringar och fornlämningsförekomster men dessa är 
dä inte av den arten alt de kan motivera krav på föriindringar av de 

grundläggande reglerna om koslnadsansvarel. När det gäller de äldre 

stadskärnorna har de fornlämningar som oftast berörs. dvs. de medeltida 

kulturlagren. ett mycket rikt informalionsinnehåll. något som avspeglas i 

förhållandevis höga undersökningskostnader. Exploateringarna knyter 

mera sällan an till storskaliga företag utan iir ofta uttryck för en kommunal 

ambition att komplettera stadskärnorna med hostadshehyggelse. För de 

mindre och medelstora orterna är del dessutom ett särskilt önskemål att 

inte storskaliga exploateringar ~kall tvingas fram för att klara finansiering

en. 
Jag har i denna fr{lga samrått med bostadsministern. Bostadsministern 391 



kommer senare denna dag att föreslå att regeringen förelägger riksdagen Prop. 1986/87: 100 
ett förslag om en ekonomisk ram för tilliiggslån till arkeologiska undersök- Bil. I 0 

ningskostnader vid hostadsbyggande. Förslaget baseras huvudsakligen på 

arkeologiutredningens underlag men innebär i förhållande till detta att 

möjligheten att fä sådant tilläggslårf i praktiken hegriinsas till bostadsbyg-

gande inom i första hand de äldre stad~kärnorna. 

Jag hiinvisar i övrigt i denna frilga till bostadsministerns föredragning. 

3.4 Information och planering kring fornlämningar 

Jag övergår nu till att redovisa mina förslag i övrigt som föranleds av 

arkeologiutredningen. Som jag tidigare anmält pågår i regeringskansliet ett 

arhete med en översyn av kulturminnes vårdens s. k. speciallagstiftning. 

däribland fornminncslagen. Jag tar dLirför inte upp de delar av utrednings

forslagcn som avser ändringar i lagen, myndigheternas beslutsordning eller 

besviirsordningen. Dessa frågor behandlas sålunda inom ramen för över

synen. 

Av grundläggande hetydelse för informationen om förekomsten av forn

lämningarna är RAA:s inventeringar för den ekonomiska kartan. Under 

anslaget Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader har jag beräknat 

medel for att inventeringen skall fortsiitta med oförändrad ambitionsnivå 

budgetåret 1987/88. Jag har även beräknat vissa medel för att ge RAÄ 

möjligheter att fortsätta arbetet med att överföra registret från inventering

en till ADB-media, något som är av väsentlig betydelse för en ökad 

tillgänglighet till uppgifterna från inventeringen. 

Genom fornminnesinventeringcn har staten tagit ett grundläggande an

svar för att kommunerna och arhetsföretagcn skall kunna genomföra sin 

planering utifrån goda förkunsknpcr om var fornlämningarna finns. Den 

generella och landsomfattande inventering det hiir iir frågan om kan emel

lertid inte utföras med en sådan detaljeringsgrad att den i alla exploate

ringssammanhang ger cl! fullgott planeringsunderlag. Inventeringen måste 

sålunda tillgodose inte bara mer specifika behov av kunskaper inför explo

ateringar utan. precis som den ekonomiska kartan i övrigt, ocksii en allmän 

efterfrågan p[1 kunskaper om landets ekonomiska markförhällanden av 

betydelse för pågående markanvändning. 

Det är därför nödvändigt att siirskilt mera omfattande exploateringar 

föregås av fördjupade inventeringar och arkeologiska prospekteringar, i 

synnerhet beträffande sf1dana områden där förutsättningarna för registre

ring av fornlämningar med invent•~ringens gängse metodik ~ir mindre goda. 

Såsom utredningen hävdat måste framtagandet av ett s~idant underlag 

delvis ses som ett led i det kommunala ansvaret för markanvändningspla

neringen i kommunen. Ytterst vilar ansvaret pf1 det enskilda arbetsföreta

get att göra sig underrättat om förekomsten av kända fornlämningar. 

Statens ansvar är att genom Wnsstyrelserna bistfa med uppgifter om och ge 

viigledning om behovet av flirbättrat kunskapsunderlag. Det ankommer 

ocks{1 p?t RAÄ alt inom ramen for arbetet med den ekonomiska kartan 

löpande pröva hur inventeringsarbetet bäst skall utföras med hänsyn till de 

olika behov och anspråk som ställs på fornminnesinvcntcring. 392 



~.i ct11 c ··r det pit de institutioner som bedriver arkeologiskt 

och där RAÄ:s ppdragsverksamhel är den viktigaste, att effek

t!\ 1sera och rationalisera sin verksamhet samt att utveckla metoderna för 

specialinventeringar och arkeologiska prospekteringar. 

Arkeologiutredningen har pii denna senare punkt föreslagit att RAÄ bör 

ges förstärkta resurser för att kunna biira vissa kostnader för specialinven

tt:ringar och prospekteringar ~om arlietsföretagcn i övrigt bekostar. Det 

gäller s[ilunda inventeringar och prospekteringar som företagen på länssty

relsens rekommendation frivilligt iltar sig och som motiveras av risken för 

att fornlämningar i oförutsedd omfattning annars kan komma att påträffas 

niir arbetsföretaget väl igångsatts. Utredningen föreslfi.r all RAÄ skall ges 

möjlighet att bekosta s[1dana inventeringar eller prospekteringar om de ger 

som resultat att länsstyrelsen inte kan ge tillstilnd till det planerade ingrep

pet i fornUimningen. 

Utredningen har ocksii föreslagit att arbetsföretag som i övrigt helt eller 

delvis enligt fornminneslagens regler är befriade friin kostnadsansvar för 

arkeologisk undersökning inte heller skall behöva stil för sädana prospek

teringskostnader. 
Jag finner förslaget välgrundat. Det har inte heller mött några invänd

ningar från remissinstanserna. Förslaget förutsätter ingen ändring i forn

minneslagens regler om befrielse från kostnadsansvar. Jag vill dock förut

skicka a\l en översyn av även dessa regler kommer all ing~i i den bearbet

ning av fornminneslagen som görs i regeringskansliet. Jag återkommer till 

medelsheräkningen under anslaget Kulturminnesv{ird . 

3.5 Riktlinjer för skiilighetsprövning 

Enligt fornminneslagen har ett allmänt eller större enskilt arbetsföretag 

inte kostnadsansvar för arkeologisk undersökning om det p{1 grund av 

siirskilda förhållanden kan anses obilligt. Utredningen har föreslagit all 
mqjligheterna till hefrielse för arbetsfördag fr{m arkeologiska undersök
ningskostnader med hänvisning till reglerna om ohillighet vidgas i vissa 

avseenden. Den har redovisat ett antal exempel på omständigheter som 
den anser borde föranleda s;idan befrielse. 

Grunderna för den s. k. obillighetsregelns tillämpning har preciserats 
genom högsta domstolens utslag i det s.k. Kransenmiilet är 1982. Jag är 

inte beredd att i detta ~ammanhang aktualisera yllerligare förändringar. 
RAA har i sitt remissyttrande piipekat att flera av de förslag till nya 

grunder för obillighet som utredningen pekat pii kan anses ligga i linje med 

rådande praxis och den tilliimpning som reglerna redan har. 

RAA har iivcn redovisat all nu budgeterade medel fi.ir billighetsprövning 

är otillräckliga. Det har bl. a. medfört att RA.Ä. niir en icke förutsedd 

undersökningskostnad niirmar sig 50000 kr. eller mera. tvingas inleda 

förhandlingar med företaget i syfte att fördela de oförutsedda kostnaderna 

mellan staten och företaget. Jag har funnit att detta förhållande motiverar 

en höjning av RAÄ:s anslag. Jag återkommer till medelsbcriikningen under 
anslaget Kulturminnesviird. 
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3.6 De arkeologiska fältarbetena m. m. 

De institutioner som utför de arkeologiska undersökningarna på arbetsfö

retagens uppdrag har ett viktigt ansvar när det giiller kostnadsutveeklingen 

för undersökningarna. 

De arkeologiska undersökningarna pt1 uppdragshasis utförs i dag i första 

hand av RAA:s uppdragsverksamhet men även vissa regionala och kom

munala museer utför arkeologiska uppdrag. 

Arkeologiutredningen har behandlat uppdragsverksamhetens och de öv

riga institutionernas verksamhet med avseende dels på taxesiittningen för 

uppdragen, dels på decentraliscringsstrlivandcn. dels metodutveckling och 

erfarenhetsaterföring. 

Uppdragsverksamhetcns taxa fastställs utifrån självkostnadsprincipen 

av RAA efter samriid med riksrevisionsvcrket. Utredningen föresliir här 

att vissa kostnader borde undantas frän beräkningsunderlaget i syfte att 

åstadkomma enjämnare taxa mellan uppdragsverksamheten och de övriga 

institutionerna. Riksdagen tog stiillning till grunderna för taxcsättningen 

senast med anledning av mina förslag i budgetpropositionen 1983 \prop. 

1982/83: 100 bil. 10 s. 84-85, KrU 18. rskr. 268). Jag är ink beredd att nu 

föreslå några ändringar. 

Möjligheterna att decentralisera undersökningsverksamheten från RAA 

har med olika utgångspunkter behandlats dels av riksrevisionsverket i 

rapporten Resulwt och resurser i kulturminnesvilrden ( 1982), dels av ar

keologiutredningen, och dels av RAA med anledning av regeringens upp

drag till vissa myndigheter är 1984 att upprätta översiktiga decentralise

ringsplaner. Med anledning av RAA:s redovisning har regeringen därefter 

år 1985 givit RAA ett ytterligare uppdrag att redovisa möjligheterna till 

effektivisering och minskade kostnader för undersökningarna genom utlo

kalisering av uppdragsverksamhc:t från Stockholm. 
RAÄ har iinnu inte slutredovisat uppdraget och har anmält att ännu icke 

avslutade överläggningar pågår med länsmuseerna om förutsättningarna 

för omstrukturering av uppdragsverksamheten. Enligt vad jag erfarit har 

emellertid inte den uppdragsverksamhet som administeras och utförs med 

Stockholm som has några specifika hiigre kostnader än de som administre

ras från RA.Ä:s lokalkontor i Lund, Kungshacka och Visby. 

Jag finner mot denna bakgrund inte anledning att föreslå förändringar av 

undcrsökningsverksamheten i denna del. Det ankommer på RAA alt lö

pande bevaka denna fråga. RAA och de regionala museerna - som bl. a. 

skall medverka i den statliga kulturminnesvården - har ett motsvarande 

gemensamt ansvar för att utveckla formerna för den samverkan och an

svarsfördelning som resulterar i den mest effektiva undersökningsorgani

sationcn. 

I fråga om mewdutveckling och effektivisering av de arkeologiska fältar

betena vill jag understryka vad arkeologiutredningen anfört om vikten av 

att ett utvecklingsarhete bedrivs. RAA:s resurser för ändamålet bör för

stärkas. under anslaget Kulturminnesvard kommer jag att utforma mitt 

förslag med hänsyn även till behovet av utveckling av undcrsökningsverk

samheten. Det är sålunda angehiget att de möjligheter som finns att ratio

nalisera verksamheten väl tas till vara vad gäller förändringar a.\" de fältar-
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keologiska mcioderna. Det är ocks[1 angeläget att resultaten fran tidigare Prop. 1986/87: HJO 
undersökningar kan bearbetas och utvärderas med sikte ra att hl. a. i Bil. I 0 
möjligaste utsträckning reducera omfattningen av undersökningarna t. ex. 
hetriiffande fornbmningstyper som tidigare v~il utforskats. Jag vill ocksil 

siirskilt peka p[i hehovet av att insatserna fiir arkeologiska kontroller och 
kontrollundersökningar vid schakt- och ledningsgrävningar utvecklas och 
effektiviseras. Utredningen liksom flera remissinstanser har s[1lunda pekat 

på detta behov hl. a. mot bakgrund av de omfattande arbeten som nu utförs 

pä kommunernas VA-nät. 
Jag vill slutligen nämna att jag i utvecklingsinsatserna även inbegriper 

viss service och r[1dgivning från RAA till länsstyrelserna. Det är angeläget 

att de kunskaper som löpande vinns genom de arkeologiska undersökning

arna kan ligga till grund för länsstyrelsernas heslut och bedömningar av 

erforderliga undersökningar vid tillstånd till borttagande av fornlämningar. 

Det iir en viktig del av RAÄ:s uppgift som central myndighet för kultur

minnesviirden att stödja liinsstyrelsernas kunskapsuppbyggnad i dessa av

seenden. Jag anser diirför att en grundläggande service till länsstyrelserna 
via uppdragsverksamheten inte bör avgiftsbeläggas såsom utredningen 

föreslagit. 

4. Förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter 

Riksantikvarieämbetet förvaltar ett hundratal kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och fornlämningsområden som dels ägs av staten. dels av 

Vi1terhetsakademien. Kostnaden för förvaltningen hestrids huvudsakligen 
över anslaget Kulturminnesvård. Detta arrangemang tillkom i samband 
med att akademien år 1975 upphörde att vara huvudman för RAA. varvid 

ett särskilt avwl om fastighetsförvaltningen träffades. 

Sedan förvaltningsavtalet sagts upp frttn statens sida den 1 oktober 1984 
har statens förhandlingsnämnd. RAÄ och Vitterhetsakademien utarbetat 
ett nytt avtal t>eträffande fastigheterna. Avtalet blir dock gällande först 
efter regeringens godkännande. 

Enligt avtalet skall de fastigheter RAÄ hittills förvaltat åt akademien 
vederlagsfritt överlåtas till staten. Staten skall därefter försöka avyttra 
vissa av fastigheterna, nämligen de som bedöms olämpliga att hehålla i 
statlig ~igo och som förtecknats i en siirskild avyttringsplan. Inkomsterna 
frtin försäljningurna skall tillföras en fond som förvaltas av akademien. 
Dess avkastning skall användas för att vårda och förvalta de fastigheter 

som akademien nu äger och som undantagits frän statens åtagande enligt 

1975 års avtal. Dessa fastigheter är av stort kulturhistoriskt värde samtidigt 

som akademien nu saknar medel för att underhiilla dem pii det sätt som 
vore önskvärt. Avtalet innehåller också regler om hur fondmedel skall 

återliimnas till staten om akademiens vård och förvaltning skulle upphöra 

beträffande någon av dessa fastigheter. 

För egen del anser jag att genom det framförhandlade avtalet uppnås en 

praktisk och smidig lösning om akademiens fastighetsfragor. Genom de 
planerade avyttringarna uppnås ocksit för R/\Ä:s del en mer rationell 395 



.............,_ ~·astighetsförvaltning samtidigt som det frigör' medel för angeläget under

~åll av kulturhistnriska fastigheter. 

5. Sammanfattning, organisationsfrågor för riksantikvarieiimbetet m. m. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 1974 ärs kulturpolitiska proposi

tion fprop. 1974:28. KrU 15. rskr. 248) ingår bevarandet av iildre tiders 

kultur i de kulturpolitiska mftlen. Kulturminnesvi1rden har till uppgift att 

bevara och levandegöra ett brett spektrum av kulturhistoriska värden. som 

inte bara omfattar exklusiva kulturminnen, utan också minnena från det 

gamla bondesamhället, industrialismen och folkrörelserna. Bevarandet 

L)mfattar inte bara de enskilda obj<:kten i form av t. ex. enskilda byggnader. 

utan hela samlade miljöer. 

Nya förutsättningar för kulturminnes vården h<1r nu skapats bl. a. genom 

naturresurslagen och den nya plan- och bygglagen vilka stärker bevaran

deintressenas ställning. Framför allt har perioden sedan år 1974 inneburit 

att erfarenheterna av det kulturminnesvårdancle arbetet inom samhällspla

neringens o<.:h kulturpolitikens ram ökats. Det har skett parallellt med att 

människors medvetenhet om betydelsen av en god kulturmiljö vuxit sig allt 

starkare. 

Det har blivit uppenbart att kulturvärdena sällan kan behandlas inom 

ramen för ett sektoriellt synsätt. Det är frågan om värden som inte enbart 

ryms inom begreppet äldre tiders kultur, utan som också representeras av 

företeelser med nära anknytning till vf1r egen tid. 

Översynen av kulturminnesvifrden syftar därför till att klarlägga behovet 

av förnyade målpreciseringar och nya arbetsformer. En viktig utgångs

punkt måste därvid vara att pröva hur samverkan med andra organ med 

ansvar för den fysiska miljön ytterligare kan byggas ut. Jag har tidigare 

redogjort för förslag med denna inne hörd. 

Det är ocksa viktigt att den statliga kulturminnes vårdens organ anpassas 

efter de nya förutsiittningarna och behoven. I detta sammanhang vill jag se 

det förslag till ny organisation för RAA som myndigheten ingivit till rege

ringen. Förslaget innebär att RAÄ:s nuvarande byråorganisation ersätts 

med en enhet för fornminnesfragor. en för byggnadsvårdsfrågor samt en 

för övergripande kulturmiljöfrågor och kunskapsuppbyggnad. Det innebär 

en koncentration av resurserna betrii.ffande RAÄ:s olika ansvarsområden 

och speciellt förslaget om en särskild kulturmiljöenhet ser jag som viktigt i 

relation till de utgångspunkter för utvecklingen av kulturminnesvårdens 

uppgifter som jag här har redovisat. Jag räknar med att återkomma till 

regeringen i denna fråga inom korl. 

Aven kulturminnesvårdens samband med museiväsendet och i synner

het de kulturhistoriska museerna är en viktig utvecklingsfråga. Den är av 

betydelse inte minst när det gäller den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden 

och uppgiften att göra kulturarvet levande. Jag riiknar med att redovisa 

förslag i denna fr<lga i en särskild proposition till riksdagen våren 1987 med 

anledning av kulturriidets museiutredning. 

Slutligen vill jag anmäla att frågan om den översyn av förutsättningarna 

för bevarande av industriminnen och annan kulturhistoriskt värdefull be-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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bygge I se som riksdagen begiirt ( KrU I 985/8h: 8. rskr. 47) bereds rege- Prop. 1986/87: 100 

ringskansliet. Bil. 10 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. ta del av de riktlinjer för arbetet med kulturminnesvårds- och 

kulturmiljöfriigor som jag har redovisat. 

2. godkiinna de riktlinjer för arkeologiska undersökningar i sam

band med exploateringar som jag har förordat . 

.3. godkänna att intäkter från försäljning av vissa fastigheter för 

användas för tillskapande av en fond för angivet ändamål. 

F 33. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

45046157 

47630000 

51120000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1975: 468) med instruktion för 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (ändrad senast 

1986:209 och 926). 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer om

fattar riksantikvarieämbetet !RAÄJ. historiska museet. kungl. myntkabi

nettet. medelhavsmuseet, en teknisk institution och Vitterhetsakademiens 

bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnader upptas dels under detta 

anslag. varifrån förvaltningskostnaderna för RAÄ och Vitterhetsakade

miens bibliotek bestrids. dels i det följande under anslaget Statens historis

ka museer. 

RAÄ svarar för myndighetens kulturminnesvårdandc uppgifter. Det 

[iliggcr ämbetet särskilt alt verka för en övergripande planering av kultur
minnesvärden. bevaka kulturminnesvårdens intressen vid bebyggelse- och 

annan samhällsplanering, leda arbetet med att planmässigt inventera och 

dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer samt handliigga frågor om 

vård och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer. RAÄ skall också 

utarbeta råd och anvisningar, främja utbildning och information rörande 
kulturminnesvården samt följa den regionala kulturminnesvärden och bi

triida länsstyrelserna i ärenden som rör denna. 

Vitterhetsakademiens bibliotek skall svara för biblioteksservice [it myn

digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning 

och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnaJcr) 

Lokalkostnader 
Fornminnesinventering 
Bidrag till organisatit>ner och föreningar 

198()/87 

131 

29398000 
(24573000) 

7062000 
10861000 

309000 

47630000 

lkri1knad andring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 1245000 
(+ 995000) 

+ 317000 
+1919000 
+ 9000 

-+-3490000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (RAA) 

I. RAÄ begiir att myndighetens anslag gcnomgåcmk undantas från 

besparingar enligt huvudför~laget eller. i andra hand, att besparingarna 

modifieras med särskild hiinsyn tagen till det vetenskapliga bibliotek och 

de vetenskapliga forskningsföretag som finansieras via förvaltningskost

nadsanslaget. RAA begär ocksä att det belopp som undantas får användas 

till förstärkning av de centrala myndighetsuppgifterna under förvaltnings

kostnaderna. 

2. RAÄ begär att anslagsposten till fornminnesinventering dels höjs 

med 2.5 milj. kr. för digitalisering av fornminnesrcgistret. dels räknas upp 

med hänsyn till de förändringar i fältarbetsvolymen m. m. som följer av 

lantmäteriverkets planering för ekonomiska kartan. 

3. RAÄ begär att engångsanvisningar om totalt I 050000 kr. anvisas för 

RAÄ:s arbete med ADB-utveckling. industriminncsinvcnteringar, kultur
topografiska karttcxter, levandcgörandeprojckt samt insatser i samband 

med ny plan- och bygglag. 
4. RAÄ fi.iresliir att bidragen till Riksförbundet för hembygsvård och 

Svenska föreningen för byggnadsviird höjs med 230000 kr. 

l'örcdragandcns överväganden 

Hm•11dfiirsia>:CI 

Jag har funnit att den planenliga utgiftsminskningen med 2 C.:·~ för budget

året 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som fastställdes inför budget

året 1986/87 bör justeras till 1,25 ~'(. Skälet iir myndighetens önskemål om 

fördelning av utgiftsminskningen mellan budgetåren 1987/88 och 1988/89. 

Besparingen fördelas i cnlighet med myndighetens förslag mellan anslag~

posterna för förvaltningskostnadcr och fornminnesinventering. 

Jag har under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat en 

engångsanvisning om 600000 kr. till riksantikvarieämbetet !RAÄ). Av 

beloppet bör 300000 kr. kunna utnytjas for utveckling av kulturminnesvår-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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dens ADB-verksamhet. inkl. insaht:r för digitalisering av fornminnesregis

tret. Ett helopp av 300000 kr. behövs för projekt i enlighet med RAÄ:s 

framställning om engångsanvisningar. 

Jag har oeks[1 heräkmlt medel för.en sammanlagd ökning av fornminnes

inventeringen med 1 919000 kr. Ökningen motsvarar en fortsatt anpassning 

av inventeringen till lantmäteriverkets arhete med utgivningen av den 

ekonomiska kartan. I beloppet ingiir en motsvarande anpassning till arbe

tet med ekonomisk karta för Norrbottens län. liksom medel för RAÄ:s 

arbete' med registerbcteckningsreformen. 

Hemställan 

Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningen hemstiiller jag att rege

ringen förcslär riksdagen 

att till Riks1111tikn1rieii111/1ctl'l:Fiirrnf111i11g.1ko.1111tllll'r för hudget

äret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 51120000 kr. 

F 34. Kulturminnesvård 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

28 579 779 

24 231 000 

25 958 000 

Reservation 3 685 109 1 

1 Genom >:ir'>kilda regeringsbe,lut har for vissa syssdsiittning>,karanck å1g:irdcr 
medel 1illfons d~tta anslag. Re,;ervationen hänför sig till sitdana, iinnu inte kameralt 
slut reglerad~, arbeten. 

Frän anslaget utgiir bidrag enligt förordningen ( 1981 :4471 Llm statsbidrag 

till viird av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medel rnr iiven utgii till 

vård och underh[tll av vissa kyrkliga inventarier. 

Frfrn anslaget utg[1r vidare ersättning enligt 5 od1 7 ~~ lagen ( 1960: 690) 

om byggnadsminnen !Omtryckt 1976:440) samt bidrag enligt de regler som 

finns i 9 ~ lagen ( 1942: 350) om fornminnen (omtryckt 1970: 442, ändrad 

sena~t 1985: 281 l och medel för täckande av kostnader föranledda av 

förundersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underh{11l av de fastighe

ter som står under riksantikvariciimhctcts IRAA I förvaltning och för vF1nl

arbeten p[1 fornliimningar. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Anslag 

l. Vär<l ~\·kulturhistoriskt viirdcfull 
bebyggelse , Bidrag till restaurering av kyrkorna 
m. m. pit Gotland 

3. Ersiittning enligt 
byggnadsminneslagcn 

4. Undersökning av fa5t fornlämning 
och vård av furnli1mningar 

5. Fas l ighet sförval In ing 
h. Utrednings- och utwcklingsarbete 

l9Xo/87 

14056000 

2721000 

900000 

3315000 
l 914000 
I 325000 

24231000 

Beräknad iindring 
1987/8~ 

Föredraganden 

,. 449000 

+ 82000 

of. 

+ !099000 
+ 57000 
+ 40000 

+1727000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (RAÄl 

I. RAÄ hegär att anslagsposten 4. Bidrag till undersökning av fast 

fornlämning och vård av fornlämningar höjs med dels I milj. kr. i enlighet 

med arkeologiutredningens förslag, dels 6.5 milj. kr. för vård av fornläm

ningar. 

Föredragandens övenäganden 

Enligt de principer som gäller för innevarande budgetår bör riksantikvarie

ämbetet (RAÄl medgö att besluta om bidrag till vård av Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse till ett belopp om högst 7 milj. kr. för utbetalning 

under följande budgetår. 
Jag hänvisar beträffande överviigandcn om resurser för värd av fornläm

ningar och för RAÄ:s uppgifter i samband med arkeologiska undersökning

ar till vad jag anfört i min sammanfattning av vissa kulturminnesvårdsfrå

gor och mina förslag med anledning av arkeologiutredningens betänkande 

1SOU 1985: 13). Jag har beräknat en höjning av anslaget med I milj. kr. i 

enlighet med vad jag där anfört för iindamålcn obillighetsprövning enligt 

fornminncslagens regler om kostnadsansvar för arkeologiska undersök

ningar. ökat statligt ansvarstagande för viss inventerings- och arkeologisk 

prospekteringsverksamhet samt RAÄ:s arbete med metodutveckling och 

erfarenhetsåterföring inom undersökningsverksamheten. Det bör ankom

ma pil myndigheten att själv fördela medlen över de ändamål jag har 

aktualiserat men med särskilt beaktande av hchoven rörande tilhimpningen 

av reglerna om obillighet. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen förc

slt1r riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört angfrende heslut om bidrag som föran

leder utgifter under senare år än budgetåret 1987/88, 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 0 
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2. till l\11/111rmi1111c.1TärJ för hudgct{iret 1987.188 anvisa ett reser- Prop. 1986/R7: 100 
vationsanslaj! av 25958000 kr. Bil. I 0 

F 35. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

I 000 
I 000 

l!nder detta anslag tas upp ett formellt hclopp av I 000 kr. för s;°1dana 

undersökningar och utredningar som för<lllleds av lagen ( 1942: 350) om 

fornminnen ((>mtryckt l 976:442 ) och som pti uppdrag av :-.tatlig eller 

kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvarie:imhetet tRAÄ) 

mot avgift. 

Personal 

Plan 

Kostnader 
Intäkter 

l'.18ti 187 

126 

15500000 
l."500000 

Beraknad ~indring 
I 'J87iXX 

Föredraganden 

of. 

of. 
of. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (RAÄI 

RA.Ä. fiireslt1r ingen förändring hetrilffande anslaget. 

Fiiredragandens överväganden 

Jag hiinvisar i fdga om förändringar i undcrsökningsverksamhetcn till vad 
jag anfört med anledning av behandlingen av arkeologiutrcdningcns betiin
kandc (SOU 1983: 131 Fornltimningar och exploatering. 

Jag riiknar inte med någon förändring mcd avseende på detta anslag 
under hudget[1ret 1987188. 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen 
fiirc'>lilr riksdagen 

att till Rik.111111iki·aricä111h<:'tct:Uppdrag.n-crksa111lt1'f för hudget
tirt:t 1987188 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

2h Rik1da~,·11 /986187. I sam/. Nr /OU. Bilaga fri 
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Museer och utställningar 
Som jag anfört i inledningen räknar jag med att regeringen under våren 
1987 skall lägga fram en särskild proposition med anledning av kulturr[1dets 
museiutredning (Rapport från Kulturrådet 1986: 3). I propositionen kom
mer även vissa anslagsfrågor för museerna att ta5 upp. Jag har dock funnit 
det mest praktiskt att inte - som annars är brukligt - bryta ut berörda 
anslag ur förevarande proposition. I stället räknar jag med att i den särskil
da propositionen föreslå inriittandet av ett siirskilt anslag i statsbudgeten 

för budgetåret 1987 /88. vilket i senare budgetberedningar kan föras över till 

aktuella anslag. 

F 36. Statens historiska museer 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

34 799660 
34008000 
35 :!51 000 

Historiska museet, kungl. myntkabinettet. medelhavsmuseet och tek

niska institutionen ingår i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer. 
Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, företrädesvis under 
förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

viisendet~ historia från förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet skall 
belysa de antika kulturerna kring Mcdclhavet och i Främre Orienten. 
Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde utfö
ra uppdrag som rör analys. konst:rvcring och fotografering. 

Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsomraden 
vårda. förteckna. vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgängligt 
för allmänheten. driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verk
samhet samt lämna råd och information till regionala och lokala museer. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Inkomster 

U ppdragsverksamhct vid tekniska 
institutionen 

Nettoutgift 

1986/87 

94 

20620000 
( 18505000) 
13814000 

34434000 

426000 
34008000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

4- 644000 
(+ 66()000) 
+ ()16000 

+ 1260000 

.,. 17000 

.,. 1243000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. JO 
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Riksantikrnricämbctct och statens historiska museer 

I. Myndigheten har beräknat huvudförslaget för budgetåret 1987/88 till 

586000 kr. Detta innebär minskade löncmedcl samt minskade medel till 

expenser. information och yttre verksamhet. Myndigheten föreslär att 

anslaget undantas från hesparingar. 

2. Medkn till lönekostnader hör riiknas upp med 375000 kr. för en tjiinst 

vid medclhavsmuseet avseende islams konst och kultur samt för en tjänst 

vid tekniska institutionen för konservering av sten. 

3. Myndigheten föreslår att kravet pil inkomster av uppdragsverksam

het vid tekni~ka institutioner tas bort. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att myndigheten undantas friin besparingar enligt hu

vudförslaget. Därvid vill rådet fästa uppmiirksamheten på den kraftiga 

avtrappningen som under langtidsperioden bcriiknas ske genom vakant

siittning av fem vetenskapliga tjänster till följd av pension vilket måste 

motverkas genom minskade krav på besparingar. 

Förrdragandens överväganden 

Jag föreslår att ett huvudförslag - om möjligt lindrat med hänsyn till 

myndighetens lokalkostnader m. m. - skall ligga till grund för anslagsbe

räkningarna för den kommande treårsperioden med en jämn fördelning av 

besparingarna över de tre åren. För budgetåret 1987/88 harjag beräknat en 

mcdclstilldelning som med 180000 kr. överstiger vad som följer av huvud

förslaget. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

35 251 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens historiska museer för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 35 251 000 kr. 

F 37. Statens konstmuseer 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

43871416 

39758000 

41135000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1976:439) med instruktion för 

statens konstmuseer (ändrad senast 1986: 254 och 927). 

Myndigheten statens konstmuseer omfattar nationalmuseet. moderna 

museet och östasiatiska museet samt en förvaltningsenhet. 

Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konstve

tenskapen. Museerna skall levandegöra äldre och nutida konstformer och 

deras samband med samhällets ut veckling samt verka för konstnärlig och 

kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 
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äldre miilcri och skulptur. företrädesvis fr{m tiden före år 1900. samt Prop. 1986i87: 100 
teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. Bil. 10 

Mndcrna museet skall fullgör<! de uppgifter som rör nutida måleri och 
skulptur samt fotografi. 

Östasiati~ka museet :,kall bely~a de östasiatiska kulturerna från äldre tid 
till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myn

digheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Personal 

Anslag 

l!tgil'ter 

Förvaltningsknstnader 
ldiirav lönekostnader) 

Lokalkl1stm1der 

Inkomster 

Tavelkonservering 
N ettoutgifl 

Statens konstmuseer 

1986/87 

148,5 

'..'3 3'J0000 
C2U20U00l 
16409000 

39799000 

41000 
39758000 

Beräknad ~indring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+I '..'65000 
(-1201000) 
+ 114000 

+ 1379000 

+ 2000 
+ 1377000 

1. Den hesparing som myndigheten inför nästa hudgetår. vilket utgör 

det andra året i en treårsperiod, har redovisat enligt huvudförstaget ( -
760000 kr. l forcsU1s hclasta myndighetens förvärvsmedet under anslaget 

Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar. 
2. Myndigheten begär 17'i000 kr. för en ny tjänst som handläggare. 

160000 kr. för en tjänst som konservator, 160000 kr. för en tjänst som 

hibliotckarie vid östasiatiska hiblioteket samt 600000 kr. för att täcka sina 

lokalvfirdskostnader. 

Statens kullurråd 

Kulturrådet anser att konstmuseerna bör undanta~ från he~paringar enligt 

huvudförslaget. 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetilret 1987 /88 har gjons 

enligt det treåriga huvudförstag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Jag har beräknat en medelstilldclning som 

med 298000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. varav 80000 

kr. som en allmän förstärkning av det östasiatiska biblioteket inom Öst

asiatiska museet. Besparingen har i enlighet med myndighetens förslag 404 



tagits ut pi·i anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utstlillningar och 

samlingar m. m. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen bcriiknar jag anslaget till 

41135000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Stat<'ns konstmuseer flir budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 41 135 000 kr. 

F 38. Urställningar av svensk konst i utlandet 

1985/86 u I gift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

941123 

l 062000 
1136000 

Reservation 171876 

Nlirnnden för utställningar av svensk konst i utlandet \NUNSKU) har 

enligt sin instruktion (1986:539, ändrad 1986:935) till uppgift att anordna 

utställningar i utlandet av nutida svensk konst samt att vara det organ som 

enlig\ stadgarna för nordiskt biennalråd har att planlägga och genomföra 

svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget används 

a\' nämnden för direkta utställnings- och administrationskostnader. 

Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet 

Nämnden föreslår en höjning av anslaget med sammmanlagt 260000 kr. 

Höjningen hänför sig till bl. a. publikationer, s. k. environments och multi

mediaprojekt samt utställningsersättning till konstnärer. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår att nämnden undantas från besparing enligt 

huvudförslaget samt att anslaget räknas upp med 50000 kr. för att möjlig

göra utställningar i nya former samt för utställningsersättning. 

Föredragandens iiverväganden 

Jag har vid min mcdelsbcräkning till nämndens verksamhet utgått från ett 

treårigt huvudförslag. Enligt min mening bör huvudförslaget tas ut med en 

tredjedel under vart och ett av budgetåren, om möjligt lindrat med hänsyn 

till myndighetens storlek. För budgetåret 1987 /88 har jag beräknat en 

anslagstilldclning som med 50000 kr. överstiger vad som följer av huvud

förslaget. Jag har därvid räknat med en viss förstärkning av medlen till 

verksamheten. 

Anslaget bi.ir föras upp med I 136000 kr. Jag hems1äller att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till UtstiillninRur a1· S\'cnsk konst i utlandet för budgetåret 

1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av I 136000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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F 39. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 
museet 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

14489558 
14223000 

14546000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1980: 394), med instruktion för 
livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet !ändrad senast 

1986:929). 
Livrustkammaren. som är landets [i!dsta museum. skall helysa kulturhis

toria med anknytning till den forna arsenalen. de kungliga livrust-. kläd
oeh skattkamrarna och hovstallet. 

Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 
slottshyggnaden, dess anviindning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst. konsthantverk, vapen. möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 
Hallwylska museet skall helysa den kull urhistoria som har samband med 

Hallwylska palatset. dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst. konsthantverk. vapen, möbler och annan 
inredning samt bibliotek och arkiv. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnadcr 
(därav liinekostnaderl 

Lokalkostnader 
Konserverings verksamhet 

Inkomster 

Konserveringsverksamhet 
N el!outgift 

1986/87 

46 

7739000 
(70MOOUI 
0484000 

130000 

14353000 

130000 
14223000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 19.1000 
(+3190001 
+ 130000 
+ 5000 

+328000 

+ 5000 
+323000 

Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet 

I. Myndigheten har inför nä sto. budgetår. vilket utgör det andra året i en 

treårsperiod, beräknat sin besparing enligt huvudförslaget till 250000 kr. 

Myndigheten begär att bli undantagen från besparingar. 

2. Medel begärs för överföring av det löneadministrativa arhetet inom 
myndigheten till kammarkollegiets redovisningscentral samt för återbesät

tande av en halv assistenttjänst ( 175000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att myndigheten undantas friin besparingar enligt hu

vudförslaget. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Fiiredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det tre{iriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetaret 1986/87. Vidare har jag beräknat en medelstilldel

ning som med 92000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 14546000 

kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Li1T11stk11111111are11. Skoklosters slott och Hallwvls/.:.a 11111.l'l'l't 

för hudgeti1ret 1987/88 anvisa ett fiirslagsanslag av 14546000 kr. 

F 40. Naturhistoriska riksmuseet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

38098622 

37 518000 

38738000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1966: 264) med instruktion för 

naturhistoriska riksmuseet (omtryckt 1973:408. ändrad senast 1986: 127 

och 924). 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden. 

jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns en museiavdelning och en forskningsavdelning. Inom 

forskningsavddningen finns ett laboratorium för isotopgeologi. 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och 

tillbyggnad för naturhistoriska riksmuseet. Etappen omfattar lokaler för 

publik verksamhet. Regeringen har i beslut den 15 maj 1986 bestämt att för 

planering a1· riksmuseets nya basutställningar skall gälla en planeringsram 

om totalt 50 milj. kr. i prisläget den I januari 1985. Planeringsramen avser 

en tioårig uppbyggnadsperiod. I beslutet uppdrog regeringen iiven åt bygg

nadsstyrelscn att projektera och utföra omhyggnad för ett polarmuseum 

vid riksmuseet som en första etapp av nämnda om- och tillbyggnad. 

Prnp. 1986/87: 100 
Bil. I 0 

407 



Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkm;tnader 
Laboratoriet for isotopgeologi 

Naturhistoriska riksmuseet 

1986187 

113 

21740000 
120828000) 
14244000 
1534000 

37 518000 

Ber;iknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 1080000 
t+I041000l 
+ 79000 

61000 

+ 1220000 

I. Museet har i särskild skrivelse hemställt att regeringen fastställer en 

ny instruktion för myndigheten innebärande bl. a. en ändrad lcdningsor

ganisation. Med anledning härav föreslår museet i anslagsframställningen 

att det inrättas en verkschefstjän~t samt en tjänst som '.'>ekreterare lit denne 

( +450 000 kr.). 

2. Resurser för forskning har i likhet med vad som är fallet inom högsko

lan undantagits från museets beräkning av besparing enligt huvudförslaget. 

Besparingsförslaget som redovisats innebär en minskning med 125 000 kr. 

och utgår från en fortsättning på en neddragning med 5 ';'{; under en treårs

period, vilket museet föreslår tas ut genom minskat materielanslag för 

museiavdelningen. Museet begär att även utställningsavdelningen skall 

undantas från besparing. Konsekvensen av en fullt ut genomförd besparing 

kommer att innebära att museiavdelningens materielanslag halveras under 

budgetåret 1987/88 och helt kommer att försvinna under budgetåret 

1988/89. Detta kommer att medföra att verksamheten med tillfälliga utställ

ningar, liksom den regionala verksamheten, måste helt inställas och att 

museet därmed i praktiken får upphöra med utåtriktad verksamhet. 

3. Som en förstärkning av forskningens basresurser föreslår museet att 

medel tillförs för att möjliggöra for myndigheten att återbesätta tjänster 

som vakantsatts (+187000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att museet undantas från besparingar enligt huvud

förslaget särskilt med tanke på den kommande tioåriga omdaningen av 

museet. 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det treåriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Vidare har jag beräknat en medelstilldel

ning som med 541 000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. I 

enlighet med myndighetens förslag har huvudförslaget tagits ut pa anslaget 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m. m. Prop. I 986/87: I 00 
Jag är för närvarande inte beredd att ta ställning till museets förslag om Bil. I 0 

ändrad lcdningsorganisation m. m. för myndigheten. Det hör ankomma p~i 
regeringen att fatta beslut i denna fråga. 

Jag kommer att under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader for 

utställningar och samlingar m. m. föreslå medel for finansiering under 
nästa budgetflr av museets arbete med nya basutställningar. 

Med hänvisning till sammanst~illningen beräknar jag anslaget till 

38738000 kr. 
Jag hcmsUillcr att regeringen föresl{i.r riksdagen 

att till Nawrhistorisku riksmuseet för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 38 738000 kr. 

F 41. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

15624287 

15619000 

16 702 000 

För myndigheten gäller förordningen (1965:698) med instruktion för 
statens sjöhistoriska museum (ändrad senast 1986:923). Enligt denna har 

museet till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvarets, den 
svenska handelssjöfartens och det svenska skeppsbyggeriets verksamhet 

och utveckling genom tiderna. Inom museet finns tre avdelningar, n~-imli
gen en dokumentationsavdelning. en utställningsavdclning och en admi

nistrativ avdelning. 
Regeringen har tillsatt en kommittc med uppdrag att pröva i vilken grad 

Wasavarvct i framtiden kan bli självfinansierat utan bidrag från staten. 
Utgångspunkten for uppdraget är att Wasavarvet skiljs från statens sjöhis

toriska museum och att verksamheten i fortsättningen drivs som en själv
ständig enhet i form av en stiftelse (Wasamuscet ). Kommitten har att lägga 

fram sina förslag för regeringen senast den I juni 1987. Vidare har regering
en gett byggnadsstyrclscn i uppdrag att påbörja de förberedande markarbe
tena för byggandet av det nya Wasamuseet. 

Personal 

Anslag 

Fiirvaltning~kostnader 
td~irnv lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Statens sjöhistoriska museum 

1986/87 

60 

9807000 
(90300001 
5812000 

15619000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 324000 
I+ 292000) 
+ 759000 

+I 083000 

Museet framhåller att besparingarna enligt huvudförslaget med 5% under 

budgetåren 1987/88-1989/90 uppgtir till 780000 kr. Denna besparing kan 409 



tas ut endast frim Wnemedkn under förvaltningskostnadsanslagct och 

innebiir en minskning med ca sex tjiinster. En si.idan personalminskning för 

till följd att personal m[1ste sägas upp. Mot bakgrund av tillkomsten av ett 

nytt Wasamuseum finner museet det orimligt att utsättas för en personal

minskning. Myndigheten förut~.ätter därför att museet inte underkastas 

n~igra besparingar. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förcslfa att museet undantas fdn besparingar enligt huvud

förslaget. 

Föredragandens ii\'erväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för hudgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det trd1riga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Vidare har jag bcriiknat en medel still del

ning som med 83000 kr. överstiger vad som följer av huvudför~laget. 

Regering 01.:h riksdag har slagit fast att det i fortsättningen skall bedrivas 

en stram budgetpolitik och alt detta även skall gälla statliga investeringar. 

På grund av det statsfinansiella läget är det därför enligt min mening 

angeläget att pröva i vilken grad Wasavarvct i framtiden kan bli en självfi

nansierad enhet utan bidrag från staten. Mot denna bakgrund har regering

en tillsatt en kommittc med uppgifter att bl. a. förbereda de åtgärder som 

behövs för att skilja regalskeppet Wa!>a med tillhörande samlingar från 

statens sjöhistoriska museum och att i framtiden driva verksamheten i 

form av en självständig stiftelse. Avsikten är att som stiftelsekapital till

skjuta regalskeppet med tillhörande samlingar. Det iir emellertid för tidigt 

att nu slutligt fastslå att stiftelscbildningen skall ske just med denna egen

dom. Kommi1ten har iiven i uppdrag att erbjuda offentliga. kooperativa 

och privata intressenter möjlighet alt stödja stiftelsens verksamhet och att 

bidra till uppförandet av en ny museibyggnad för regalskeppet Wasa. 

Kommitten h<ir att lägga fram sina förslag senast den I juni 1987. 

I avvaktan på kommittens arbete bcriiknar jag anslaget för nästa budget

år med utgångspunkt i en oförändrad organisation. Jag finner det dock 

angeHigct att riksdagen redan nu tar ställning till förslaget att Wasamuseet i 

framtiden skall bedriva sin verkamhct i stiftelseform. Detta for att rege

ringen skall kunna fatta beslut om en s[ldan förändring sa snart förutsätt

ningar finns. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen all 

I. godkiinna de allmänna riktlinjer för en omorganisation av sta

tens sjöhistoriska museum som jag har angett i det föregående. 

2. godkiinna en stiftelscbildning för ett Wasamuseum. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 
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3. till Statens .1j,ihistoriska m11.1e11m:F"i.1Ta/t11i11i,:sko.1·111uder för 
hudget;lret 19!\7188 anvisa ett förslagsanslag av 111702000 kr. 

F 42. Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader 
m.m. 

1985/86 Nettoinkomst 
1986/87 Anslag 
1987 i88 Förslag 

2109791 
1000 
1000 

Reservation 4536704 

Anslaget används enligt en av regeringen faststiilld stat. Inkomster av 

inträdesavgifter. försiiljningsmedel. gtivomedcl och övriga inkomster vid 

Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

Personal 

Anslag 

l!tgifter 

I. Dokumentation. forcmiilsvård, 
forsäljningsvcrksamhd m. m. 

Inkomster 

2. Inkomster vid Wasavarvet 

Netloutgift 

F öredra~andcns ÖYenä~andcn 

l'.lXn/87 

19 

7 300000 

7299000 

1000 

Beriiknad andring 
1%7i88 

Fön:draganden 

of. 

+ 100000 

+ 100000 

of. 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under museets förvaltningsanslag röran
de den p~lgående utredningen om Wasavarvets framtid. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag art regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Slafens .1jöhis1oriska museum: U11derh1l/lskostnader 111. m. 
för budget{tret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

F 43. Etnografiska museet 

1985/86 Utgift 
191W87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

13975616 
14287000 
14651000 

För myndigheten giiller förordningen ( 1966: 265) med instruktion för 
etnografiska museet 1ändr;1d senast 1986:925). Enligt denna skall museet 
främja kunskapen om friimmande kulturer. framför allt utomeuropeiska. 

Prop. 1986/87: 100 
Ril. I 0 
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Personal 

Anslag 

Utgifler 

Förvalt ningskostnader 
1 därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Etnografiska museet 

1986/87 

26 

6066000 
15350000) 
8221000 

1428700\\ 

Bcr:iknad andring 
1987/88 

Fi\redrag:anden 

of. 

+ 164000 
(+ 129000) 
+200000 

+3fi4000 

I. För nästa budgetår. vilket utgör det andra året i en treårsperiod, 

beräknas besparingen enligt huvudförslaget till 238 000 kr. Museet begär 

att denna återtas. En genomförd besparing leder till att personal måste 

friställas. 

2. Museet begär sammanlagt 925000 kr. for tre assistenttjänster. en 

museilektorstjänst samt en tjänst som utställningsproducent och en som 

områdesintendent. 

3. Medel begärs för datoranskaffning samt programutveckling och 

ADB-utbildning ( + 200000 kr.). 

4. För löpande konserveringsatgärder begärs 100000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar att museet undantas från besparingar enligt huvud

förslaget. 

Föredragandens Ö\'ervägandcn 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 
enligt det treåriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Vidare har jag beräknat en medelstilldel

ning som med 127000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. 

Med h~invisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14651000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Etnogra.fls/.:a 11111s1·et för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 14651000 kr. 

F 44. Arkitekturmuseet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 !88 Förslag 

t 820249 

I i43000 

2054000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. JO 
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för myndigheten giiller förordningen (1978: 245) med instruktion för Prop. 1986/87: I 00 
arkitekturmuseet (ändrad senast 1986:928). Enligt denna skall museet Bil. 10 

belysa byggnadskonsten. samhi11lsplaneringcn och bebyggelseforskningen. 

Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med 

samhiillet och samhiillsplaneringen. 

Personal 

Anslag 

Ltgifkr 

Fiirvaltningskl>,t naJer 
(därav londwstnadcr) 

I ,okalk<)Stnader 

Arkill'kturmuseet 

5,5 

1 .. rnrnoo 
( 1236000) 

-105000 

1743000 

lkr~iknad ändring 
1987i88 

Föredraganden 

of. 

~ 7h(l00 
I+ 37000) 
+2350(l{) 

+311000 

I. Museet har redovisat ett treårigt huvudförslag. innebärande enjiimnt 

fördelad besparing över de kommande tre budgetftren. Besparingen bör tas 

ut pi'i lönemedlen ( - 29 000 kr.). 

2. Museet fön:sl<tr i ett utveeklingsalternativ inrättandet av en ny tjänst 

som intendent. en halv ny tjänst som byriiassistent. en tjänst som kamrer 

samt utökat anslag för övriga förvaltningskostnader ( +427000 kr.). 

3. Med hiinvisning till verksamhetens karaktiir föreslår museet att en

g[rngsanvisningen för basutstiillningens uppbyggnad siith till 250000 kr. 

och permanentas. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tilbtyrker att museet undantas !hin besparing. 

Fiircdraganckns öwn·ägandcn 

l\h1seet ha·· redovisat ett förslag till fördelning av huvudförslaget enligt 

gällande budgetanvisningar för den kommande treärsperiodcn. Jag räknar 

med att myndighetens förslag - om möjligt lindrat med hänsyn till museets 

lokalkostnader rn. m. - skall ligg;; till grund för anslagsheräkningen för Jen 

aktuella perioden. för hudgetäret 19~7/88 har jag her~iknat en anslagstill

dclning som med 46000 kr. överstiger \'ad som följer av huvudförslaget. 

Med h;in\ i~ning i övrigt till samrnanst~illningen heriiknar jag anslaget till 

2054000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föresl{tr riksdagen 

att till Arkird-:.111rm11s1·cr för hudj,!etf1ret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 2054000 kr. 413 



F 45. Statens musiksamlingar 

1985/!\6 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

12618875 
12069000 

13696000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1981: 504) med instruktion för 

statens musiksamlingar Uindrad senast 1986:934). 

Statens musiksamlingar omfattar institutionerna musikbihlioteket och 

musikmuseet. en enhet för dokumentation samt ett gemensamt kansli. 

Statens musiksamlingar. som 5.r en central myndighet på musikens om

råde. skall främja musiken. musikintresset och musikvetenskapen. 

Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som sär

skilt rör musikalier. musiklitteratur samt annat som hör till biblioteks verk

samheten. 
Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter som sii'rskilt rör musikinstru

ment. musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur. 

Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter som rör dokumen

tations- och informationsvcrksamhet avseende svensk musik och svenskt 

musikliv. 

Personal 

Anslag 

Förvaltning~kustm1der 
(därav lönekostnader) 

Lukalko->tnadcr 

Statens musiksamlingar 

1986/87 

34,5 

7259000 
(6691000) 
4810000 

12069000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+ 423000 
(+ 396000) 
+ 1204000 

+ 1627000 

I. Myndigheten har inför nästa budgetår. vilket utgör det andra året i en 
treårsperiod. beräknat sin besparing enligt huvudförslaget till 77 000 kr., 

varav 40 000 kr. föreslås belasta anslaget Statliga museer: Vissa kostnader 

för utställningar och samlingar. Myndigheten begär att besparingen åter

tas. 

2. Myndigheten begär 200000 kr. för övertalig personal. 85000 kr. för 

ökade lokalvårdskostnader. 50000 kr. för fortsatt medverkan i två interna

tionella prqjekt. 90000 kr. för bibliotekets anslutning till LI BRIS-systemet 

samt 300000 kr. huvudsakligen för förstärkning av löncmedlen. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslar att myndigheten undantas från besparingar enligt hu

vudförslaget. Kulturrådet föreslår vidare att personalsituationen vid sta

tens musiksamlingar ses över och förbättras för att specialisttjiinstcr skall 
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kunna behållas. Kulturrådet vill s;irskilt tillstyrka att tjänsten som förste Prop. 1986/87: 100 

intendent för instrumentsamlingarna inr;ittas som heltidstjänst. Bil. I 0 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgctiiret 1987/88 har gjorts 

enligt det treiiriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför hudget[iret 1986/87. Därvid har jag beriiknat en medelstilldel

ning som med 3-HIOO kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. 

Vidare har jag som jag redovisat under anslaget Bidrag till Svenska riks

konserter fört över 100000 kr. fiir att göra det möjligt för musikbiblioteket 

att ta hand om regionmusikens centrala nothibliotek. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

136%000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresW.r riksdagen 

att till Swre11s musiksamlingar för budgetåret 1987/88 anvisa et! 

försfagsanslag av 13696000 kr. 

F 46. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 
samlingar m. m. 

198.5/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

.5701461 

8040000 

10.506000 

Reservation I 034162 

Frfm anslaget betalas kostnader för följande museer och ändamål. 

Statens konstmuseer för utsliillningar och allmänkulturell verksamhe! 

samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 

levande sven ska konstniirer. 

Naturhistoriska riksmuseet för materid m. m. 

Statens musiksamlingar for bokinköp. utställningar. allmänkulturell 

verksamhet samt underhåll LKh ökande av samlingarna. 

Statens konstmuseer 
Naturhistori-,ka riksmuseet 

Materiel m. m. 
Basutstiillningar 

Statem musiksamlingar 

Statens konstmuseer 

6054000 

1233000 

753000 

8040000 

l:kriiknad ändring 
1987188 

Föredraganden 

-2594000 

95000 
+5140000 
+ 15000 

+2466000 

I. Det för innevarande budge!ilr anvisade engångsbeloppet om 2.2 milj. 

kr. har dragits bort !hin anslaget. Myndigheten har under anslaget Statens 41.'i 



konstmuseer heriiknat en hesparing enligt huvudförslaget. Om hesparingen 

tas ut bör detta ske under förevarande anslag 1- 760000 kr.). 

Naturhistoriska museet 

I. Museet har under anslaget Naturhistoriska riksmuseet redovisat mu

st:ets syn p[1 hesraringar enligt huvudförslaget. Om besparing tas ut hör 

detta ske under förevarande anslag ( - 125 000 kr.). 

2. För förstiirkning av resurserna for vård av samlingarna föresliir mu

~eet en ökning med 158000 kr. 

Statens musiksamlingar 

1. l\·lyndighetcn har under förvaltningsanslaget redovisat sin heräkning 

av huvudförslaget. Om hcsparingen tas ut hör en del av denna I -40000 
kr.) helas ta forevarande anslag. 

2. För publiccringskostnader >.amt ersättning av förslitet material hegiir 

myndigheten en ökning med 125000 kr. 

Föredragandens tiverväganden 

Anslaget har minskats med den tillfälliga förstiirkning 0m 2.2 milj. kr. som 

statens konstmuseer under innevarande budgetår disponerar för inköp av 

konst. 
Konsekvenserna av huvudförslagei har i enlighet med myndigheternas 

förslag för stntens konstmuseer och naturhistoriska riksmuseet i sin helhet 

och för statens musiksamlingar ddvis beriiknats under detta anslag. 

För planeringen av naturhistoriska riksmuseets nya ba~utstiillningar har 
förutsatts en planeringsram om h:italt 50 milj. kr. i prisl;iget den I januari 

1985. Planeringsramen avser en tio:irig uppbyggnadsperiod. För niista 

budgetår bör medlen för museets uppbyggnad av nya basutställningar föras 
upp under förevarande anslag. Jag har för iindamiilet bniiknat 5140000 
kr.. varav 2 700000 kr. har förts ön:r frän anslaget Bidrag till siirskilda 

kulturella iindamäl. Beloppet bör föras upp under en särskild anslagspost. l 
ett inledningsskede hör resursförbrukningen göras beroende av regering

ens medgivande. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hcräknar jag anslaget till 

10506000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslitr riksdagen 

att till Star/i1;a 11wsl't'r: Vissa /.:o.1rnadl'r,/;'ir l/(.1rä//11ingar och .1a111-

li11gar 111. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett rcserrntionsanslag av 

10506000 kr. 

F 47. Bidrag till Nordiska museet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

41309566 

37867000 

37828000 
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För Stiftelsen Nordiska museet gällt:r stadg;ir som har faststiillts av 

regeringen den 14 m<~i 1981. 

Nordiska museet ~ir ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

rride som - med undantag av vissa sreeialomr;lden som bevakas av andra 

museer - omfattar arbete och liv i Sverige fr<'in 1500-talet till nutid. samt 

_iiimforande material frim andr<t bnder. fr~imst de nordiska. 

Museet ~ir en stiftelse till vilken utgitr statligt driftbidrag. Ledamöterna i 

stiftelsens styrelse. NL1rdiska musech niimnd. utses av regeringen. 

Nordiska museet har sju avdelningar. Till museet hör institutet för 

folklivsforskning och Julita gf1rd samt Kulturarvet i Falun. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Fiirvaltningsklist nader 

1d~irav li.;nckostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 

Entre- och visning,avgifter. för
siiljning m.m. 

fondavkastning och hyror 
Kulturarvet i Falun 

Nettoutgift 

Nordiska museet 

1986/87 

144 

25711000 
(22301000) 
14951000 

40662000 

1544000 
l 085000 

166000 

1795000 

37867000 

fkr~iknad iindring 
1987/88 

FilrcJraganden 

of. 

+I 1~0000 
(.J..1114000) 
- I 057000 

+ 73000 

+ 62000 
+ 43000 

7000 

+ 112000 

39000 

I. Museet har inför niista budget~ir redovisat sin besparing enligt nu 

gällande treåriga huvudförslag. Besraringen åstadkommes genom avveck

lingar av ett förhyrt magasin och beräknas till 985000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturr{1det förordar att museet undantas från besparingar enligt huvud

förslaget. 

fliredragandens Ö\'en·ägandcn 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetf1rct 1987/88 har gjorts 

enligt det trdriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Jag har sa!edes utgått från att den av 

museet föreslagna lokalbesparingen skall genomföras. Vidare har jag be

räknat en medelstilldelning som med 451 000 kr. överstiger vad som följer 

27 RiksiiaRl'll 1980!87. I .wml. Nr 100. Bilai:a /I) 
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av huvudförslaget. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen heriiknar ,iag anslaget till 

37828000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till .Nordiska m11.1·cet för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 37828000 kr. 

F 48. Bidrag till Sveriges Tekniska museum 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

9870348 

8557000 

8677000 

För Stiftelsen Sveriges Tekni~ka museum giillcr stadgar som har fast

ställts av regeringen den 15 november 1984, då museets namn ändrades till 

det nuvarande. 

Enligt stadgarna skall museet helysa utvecklingen inom ingenjörskons

ten och dess grundvetenskaper samt inom industrin. 

Sveriges Tekniska museum är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbi

drag. Enligt den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår 

täcker statshidraget drygt 70% av utgifterna för driften. Inkomsterna i 

övrigt härrör främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening. 

I stiftelsens styrelse, som består av högst 20 ledamöter. utses tre ledamöter 

av regeringen. 

Kostnaderna för skötseln av Tclemuseet täcks av ett anslag från Tele

verket. 

Personal 

Anslag 

Utgirter 
1-'örvaltningskostnader 

I därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för Tclcmuseet 

Inkomster 

Entrc- och visningsavgiftcr samt för
säljning m. m. 

Bidrag från näringslivcl. museets 
vänförening m. m. 

Ersältning friln Telemusect 

Nettoutgift 

1986/87 

30 

9313000 
15~U6000l 
1897000 

290000 

11500000 

imooo 

1780000 
~90000 

2943000 

8557000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+481000 
(+342000) 
+ 57000 

0f. 

+538000 

+ 38000 

+ 380000 
of. 

+418000 

+120000 
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1ge~ ~-~Kni~ 

I. Museet har inför nasta budgetftr, vilket utgör det andra året i en 

trdtrsperiod, beräknat sin besparing enligt huvudförslaget till 115000 kr. 

Ett genomförande av besparingen skulle bl. a. leda till ökade entrekost

nader. 

2. För nya lokaler, friimst en utvidgning av Teknorama. begär museet 

947000 kr. 

3. För utställningsfiirsäkring behövs 100000 kr. och for lokalvård av 

Teknorama 80000 kr. 

4. Museet begär sammanlagt 1432000 kr. för nya tjänster avseende 

bl. a. vakthållning. undervisning, dokumentation. arkiv. utställningspro

duktion och konservering. 

5. I särskild skrivelse den JO oktober 1986 har museet anmält ett under

skott i verksamheten för budgetiiret 1985/86 om 825 000 kr. 

Statens kulturrad 

Kulturrådet föreslilr att museet undantas från besparingar enligt huvud

förslaget. 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det trdriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetäret 1986/87. Vidare har jag beräknat en minskning av 

anslaget med 165 000 kr. för att täcka det underskott i verksamheten som 

museet redovisat. Motsvarande minskning av anslaget bör göras under 

kommande fyra budgetår intill dess att hela underskottet om 825000 kr. 

har balanserats. 

Tekniska museet har pii regeringens uppdrag redovisat ett program för 

museets framtida verksamhet. Redovisningen kommer att behandlas i 

samband med mina stiillningstaganden till förslagen i kulturrådets musei

utredning i den planerade särskilda propositionen våren 1987. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

8677000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Bidrag till S1·crigcs Tekniska museum för budgetåret 

1987/88 anvisa elt förslagsanslag av 8677000 kr. 

F 49. Bidrag till Skansen 

1985/86 LI tgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

10900604 

9265000 

12201000 

För Stiftelsen Skansen gäller stadgar som fastställt~ av regeringen den 

mars 1984. Enligt dessa har friluftsmuseet Skansen i Stockholm till 
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uppgift att i sin verksamhet levandegöra svensk kultur och natur samt 
kring cl\ centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritids
intressen. Till Skansen hlir Biologiska museet. Ordföranden i stiftelsens 
styrelse Uhcs av regeringen. Av övri!ta ledamöter utses en av regeringen, 
tre av Stockholm~ liins landsting och två av Nordiska museet. 

1 ett iir 1968 triiffat avtal mellan staten och Stockholms stad 
(prop.1968:46. SU 84. rskr. 20::!) regleras frågor om bidrag till Skam.en. 

Avtalet innebiir att det underskott som uppkommit eller uppkommer i 

Stiftelsen Skansens verksamhet vart m:h el\ av itren 1966-1970 täcks till 
40'J{ av staten och till 60'Ji av kommunen. Avtalet är sedermera förlängt 
och g~i.ller <i Hingc det inte sagts upp. Förutom driftbidrag utgfif ävt..:n 
särskilda invcsteringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investe

ringar i kulturhistoriska byggnader och för 40% av kostnaden för investe
ringar i vissa gemensamma anbggningar såsom viigar. parkanläggningar. 
vatten- och avloppsledningar. elektriska installationer m. m. Kommunen 
svarar för resterande 609;. av kostnaderna för dessa investeringar. Dessut

om täcker kommunen hela kostnaden för investeringar i andra anHiggning

ar än kulturhistoriska byggnader och gemensamma anHlggningar. 

Stockholms kommun och Stockholms läns landsting har den .5 maj 1982 
träffat ett avtal med innebörd att landstinget fr. o. m. den 1 januari 1983 
träder i kommunens ställe i det mellan kommunen och staten år 1968 
träffade avtalet. Avtalets innebörd bibl!hålls i övrigt oförändrad. Efter 

bemyndigande av riksdagen har regeringen genom beslut den I mars 1984 
godkiint ändringen. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och 
utgiftsstat för år 1987. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från statens 

sida som uppgår till 882::!000 kr .. medan tillskottet från Stockholms läns 

landsting beräknas till 13234000 kr. Av det statliga bidraget har 414.5000 
kr. anvisats för första halvåret 1987. 

Beriikning m· dr(ftu11denkott fiir Skunsen 

Egna inkomster 
Utgifter 

därav löner. pensioner m. m. 
Drifrundcr~kott 

<lära v staten 
diirav Stockholms liins landsting 

!986 
Stat 

19460000 
39100000 

(287800001 
19640000 

( 7856000) 
Cl 1784000) 

1987 
Stat 

20270000 
4232Ml00 

<31593000) 
22056000 

( 88220001 
<13234000) 

1988 
Skansen' 
förslag 

20270000 
45776000 

(31523000) 
25506000 

( 10202000) 
( 153040001 
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Statshidragsheriikni11g 

Driftunderskott 
d:irav andra halväret 1<>87 
därav fiirsl;i halvåret 1988 
lnvesteringsbidrag till i<ulturhistoriska byggnader 
Jnvesteringsbidrag till övriga gemcn,amma 

anli1ggningar 
lnve,;tcringshidrag till ny rulltrappa 
Statsbidrag 1987i88 
Statsbidrag 1986/87 

Skansen 

Andra halvåret 19!<7 
och första halvarct 1988 

Föredraganden 

9221000 
14677000) 
14)4400\ll 

708000 

472000 
1800000 

12201000 
-926)000 

+2936000 

I. Skansen beräknar att antalet besök under ~ir 1986 kommer att uppgå 

till ca 1. 7 miljoner, vilket innebär en minskning med niirmare 300000 besök 

i förhållande till är 1985. 

De egna inkomsterna har enligt Skansens förslag till inkomst- och ut

gifisstat for år 1987 räknats upp med 8 IOOOO kr. motsvarande en ökning 

med 4.2%. 
2. Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar begär Skan

sen bl. a. medel för tvä tjänster. 
3. I fråga om investcringsstaterna framhåller Skansen att anslagen un

der en följd av år har varit praktiskt taget oförändrade. Under en tioårspe
riod har särskilt anslag endast utgått vid ett tillfälle. nämligen till en ny 

klädkammare. Det är stiftelsens förhoppning att investeringsanslagen kan 

räknas upp si} att en genomgripande upprustning av friluftsmuseets mång

fald av anläggningar och byggnader kan ske samt att nödvändiga nyinve

steringar kan genomföras. 
För kulturhistoriska byggnader beräknar stiftelsen ett bidragsbehov av 

1850000 kr. och för gemensamma anläggningar ett totalt bidragsbchov 
under åren 1987 och 1988 om 2250000 kr.. varav från staten drygt 1 milj. 

kr. 
Skansen har i särskild skrivelse anhållit om ett extra anslag för utbyte av 

rulltrappan i den s. k. trapphallen. Denna har kostnadsberäknats till 4.5 
milj. kr .. varav statens andel uppgar till 40%· av bidragsbehovet motsva

rande 1,8 milj. kr. 

Ftiredragandens ö,·ervägandrn 

Vid godkännandet av inkomst- och utgiftsstat för Skansen för år 1987 har 

inkomstsidan räknat~ upp med 810000 kr. På utgiftssidan har heräknats 

kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen. Statsbidraget för att 

täcka viintat unders1'ott för år 1987 har beräknats till 8822000 kr.. en 

ökning med 966000 kr. i förhållande till 1986 års stat. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska hyggnader för nästa 
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budgetår har jag beriiknat 708000 kr.. en ökning med 27000 kr. 

"' För att möjliggöra för Skansen att byta ut den gamla rulltrappan i 
trapphallen har jag. efter samråd med Stockholms läns landstingskommun. 

beräknat ett engångsbelopp om 1,8 milj. kr. För investeringsbidrag till 

gemensamma anläggningar i övrigt har jag för statens del beräknat ett 

hclopp av 472000 kr.. en ökning med 18000 kr. 

Till s[1dana investeringar som landstinget helt bekostar har. enligt vad 

jag har inhtimtat. heräknats ett belopp om 708000 kr. för år 1987. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bid1w: till Skansen för budgeti1rct 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av \ 2 20 l 000 kr. 

F 50. Bidrag till vissa museer 

1985/86 u lgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

12050999 

12818000 

12366000 

Ur ansl,1get utgar innevarande budgetår bidrag till Arbetets museum. 

Dansmuseet. Drottningholms teatermuseum. Marionetteatern för teaterns 

museiverksamhet, Carl och Olga Milles Lidingöhem, Thielska galleriet, 

Strindbergsmuseet och Zornsamlingarna samt bidrag för film- och video

gramproduktion inom museerna. 

I. Arhetets museum 
2. Dansmuseet 
3. Drottningholms' teatermuseum 
4. Marionctteatern 
5. Carl och Olga Milles Lidingiihern 
6. Strindbergsmuseet 
7. Thiebka galleriet 
8. Zurnsamlingarna 
9. Bidrag för film- och videogram

pruduktion inom museerna 

1986/87 

)()\)(){)()() 

2275000 
3014000 

155000 
560000 
253000 
652000 
159000 

750000 

12818000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

uf. 
+ 144000 
+ 97000 
+ 5000 
+ IOOOO 
+ 9000 
+ 28000 
+ 5000 

-750000 

-452000 

\ För stiftebcns förcställningsvcrksamhct utgår bidrag fran anslaget Vissa bidrag till 
reater-. dans- och musik verksamhet. 

2. Stiftelsen Dan.rn111se(fonden 

Stiftelsen begär att Dansrnuseel utöver uppräkning av bidraget för löne

och prisförändringar erhåller en ökning med 200000 kr. för att möjliggöra 

en mer effrktiv personalbesättning. 

3. St(ftelscn Drottninyholms rerllermuseum 

Förutom kompensation för pri:;- och löneförändringar med 120000 kr. 

begiir stiftelsen 168000 kr. för bl. a. en ny del tidstjänst som biblioteksassi

stent samt bokinköp. 
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5. StUiclse11 Carl och Olga i\.lillcs l.idingiihem 

Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar hegär stiftelsen 

175000 kr. för personalkostnader. 

7. Stiftdl"l'fl Thielska galh·riet 

Stiftelsen hcgiir förutom kompensation för automatiska kostnadsökningen 

50000 kr. för tavelrestaurering. 

9. Bidrag till Jilm- och 1·idcoprogrwnprod11ktio11 inom museerna 

Kulturr[idet framhåller att bidraget som utgått i fyra ar har verkat som en 

stimulans och stöd för museernas film- och videogramproduktion. Kultur

riidet anser dock att i samma takt som anviindningen av film och video blir 

en naturlig del i museernas normala verksamhet skall den statliga andelen 

av projektens finansiering minskas. Bidrag till film- och videogramproduk

tion inom museerna bör i fortsättningen prövas tillsammans med andra 

ändamål på museiomrädet och medlen bör därför ställas till kulturrådets 

disposition under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändam[1L anslags

posten tillfälliga bidrag till museer och utställningar. 

F tiredragandens överväganden 

Kulturrådet föreslår att bidraget till film- och videogramproduktion inom 

museerna skall ingå i kulturrädcts anslagspost för tillfälliga hidrag till 

museerna och utställningar. Jag har under anslaget Bidrag till kulturverk

samhct inom organisationer m. m. föreslagit bl. a. att medel ur denna 

anslagspost bör ingå i kulturrådets dispositionspost. Bidraget till film- och 

vidcogramproduktion inom museerna bör alltså upphöra som särskild an

slagspost. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställnigcn heriiknar jag anslaget till 

12 366000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Bidrag till l'issa museer för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

anslag av 12366000 kr. 

F 51. Bidrag till regionala museer 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

34307350 

34380000 

36281000 

Statsbidrag utgår enligt förordningen ( 1977: 547 l om statsbidrag till re

gionala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förkla

rat berättigat till siidant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum som 

också for bidrag friin landstingskommun eller kommun. 

Statsbidrag utgår i form av grund bidrag. Underlaget för beräkningen 
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är det antal grundhclopp som var:ie t1r fastst~ills för museerna. Enligt 
beslut av regeringen iir 26 museer berättigade till bidrag. Antalet grundhe
lopp för budgeti\rct 19l\5/8h har fastställts till 469. Grundheloppet för 
innevarande budgetår har preliminiirt her~-iknats till 130500 kr. Statens 
kulturdid fördelar grundhdoppcn p~i de mu-;ecr som regeringen har förkla

rat hcrättigade till ~tatsbidrag. 

Bidragsunderlaget flir varje museum motsvaras i första hand av summan 
av de tilldelade grundbeloppcn. Statsbidrag utgilr med 55 S·( av bidragsun

derlagct. 

Statens k11/t11rrdds .f('irddning ar grund/Je/opp h11dgctårct 1986187 

Museum 

Stockholms lans museum 
U pplandsmuscet 
Södermanlands museum 
Östergötlands hinsmuseum 
Jönkiipings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge museum 
Kristianstads länsmuscum 
Kulturhistoriska museet i Lund 
Malmö museum 
Hallands länsmuseer 
Bohusliins museum 
Göteborgs museer 
Älvsborgs länsmuseum 
Skaraborgs länsmuscum 
Värmlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Länsmuseet-Murbergl!l 
Jämtlands läns museum 
Västerbottens museum 
Non-bottens museum 

Statens kulturråd 

Beslutad 
fördelning 

12 
l'i 
18 
15 
15 
Il 
l'i 
13 
10 
20 
34 
27 
15 
14 
8'.! 
16 
13 
10 
l'i 
Il 
17 
16 
Il 
20 
19 
15 

479 

De 35 nya grundbeloppen som föreslagits för en treårsperiod med början 

budgetåret 1986/87 iir viktiga för att höja antalet grundbelopp vid de minsta 

regionala museerna och till enstaka speciella insatser vid andra museer. 35 

grundbelopp iir dock inte tillräckligt för att ens höja nivån till 15 grundbe

lopp vid de minsta museerna. 

KultmTådet föreslår att för budgetåret 1987188 beviljas \5 grundbelopp 

av de nu åtcrstiiendc 25 grundbeloppen inom treårsperioden. Därutöver 

begär kulturrädet sju nya grundbdopp för Göteborgs museer och fyra för 

Malmö museer i enlighet med de förslag som finns i kulturrådets utredning 

Prop. 1986187: I 00 
Bil. JO 

424 



om de centrala museernas uppgifter och ans\·:1r. Totalt begär r~idet 26 nya 

grumlbclopp för 1987/88. 

Anslaget föreslt1s öka med 3 585 000 kr. varav 1 719000 kr. utgör kom

pensation för prisökningar och 1866000 kr. reformmedel. kidets her:ik

ning av reformkostnaden bygger rii ett statsbidrag om 71 775 kr. per 

grundbelopp. 

Helsingborgs kommun har anhi1llit att Hehingborgs museum skall 

förklaras berättigat till statligt stöd for sin regionala verksamhet och att 

museet tilldelas statsbidrag hudgetfirel 1987/88. Statens k11/111rrild har ytt

rat ~ig över framst;illningen. 

Fiirl'dragandcns ih·crväganden 

Jag beriiknar under detta anslag en ökning med JO _!!rundbclopp, vilka i 

första hand hör fördelas mellan de sma museerna. Det totala antalet 

grundbclopp kommer siilunda att för niista budget{iret uppg{t till 489. Vid 

beräkningen av medclsbehovet för n;ista budgetår har jag utg<'llt fdn ett 

preliminärt beräknat grundhelopp av 134900 kr.. av vilket statsbidrag 

utgår med 55l./{;._ 

Kulturrådet har i sin museiutredning föreslagit förstärkningar av stödet 

till Göteborgs museer och Malmö museer. Som jag redovisade i den plan 

för förstärkning av det regionala museistödet. som jag presenterade i 1986 

iirs hudgetproposition (prop. I 985/8fi: 100 bil. 10 s. 50-51 ), är det angeläget 

att insatserna i första hand koncentreras till de museer som är för små för 

att kunna fungera tillfredställamk. Jag är därför inte beredd att nu tillstyr

ka kulturrf1dets förslag. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 36 281 000 kr. 

F 52. Riksutställningar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

17 791 884 

20083 000 

20880000 

Reservation 1 114 393 

Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar (KRFS 1978:5) till 

uppgift att främja utstiillnings- och konsthildningsverksamheten genom att 

förmedla och anordna utställningar. hiträda med rådgivning och annan 

service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för 

kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. 

Riksutst~illningar skall samarbeta och samr~1da med statliga och kommu

nala myndigheter. kulturinstitutioner, organisationer och enskilda Sl>m är 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksutställningar 

I. Riksutställningar har inför nästa budgetår. vilket utgör det andra året 

i en treårsperiod. beräknat sin hesparing enligt huvudförslaget till 200000 
kr. Riksutställningar yrkar att stiftelsen undantas från besparingar. 
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2. Riksutst:illningar begär en anslagsökning om sammanlagt 2.6 milj. kr. 
bl. a. för övertagande av andras utställningar för turnc, för informations
och dokumentationsservice samt internationellt utbyte på konstens områ
de. 

3. För en förnyelse av sin fordonspark begär Riksutställningar 400000 

kr. per år under fem år. 
4. Reservationen budgetåret 1985/86. I 114393 kr., utgör del av särskilt 

anslag avsett för ett samarbetsprojekt med statens järnvägar. 

Statens kulturråd 

Kulturriidet föreslår att Riksutst:illningar undantas från besparingar enligt 

huvudförslaget. 

Föredragandens överväganden 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det treåriga huvudförslag och de grunder for beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. Vidare har jag beräknat en medelstilldel
ning som med 61 000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. 

Anslaget bör föras upp med 20880000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksutstäl/ningar för budgetftret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20880000 kr. 

F 53. Inköp av vissa kulturföremål 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

100000 
100000 

Sedan den 1 juli 1986 gäller lagen (1985: 1104) om skydd mot utförsel av 

vissa äldre kulturföremål. 
Ur detta anslag utgär medel till inköp av kulturföremål vilka inte omfat

tas av Jagen (1985: 1104. ändrad 1986: 1194!. om skydd mot utförsel av 

vissa äldre kulturföremål och för vilka risk föreligger att de kommer att 
föras ut ur landet och som har sådant konstnärligt. historiskt eller veten

skapligt värde att det är av synnerlig vikt att de behålls inom landet. 

Anslaget kan belastas med högre belopp än det som beräknats i statsbud

geten under förutsättning att regeringen i efterhand anmäler medelsför

brukningen för riksdagen (prop. 1965:58. SU 76. rskr. 204). 

F örcdragandens överväganden 

Anslaget till inköp av vissa kulturföremål bör föras upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp in· vissa k11/1111jöre111äl för budgetåret 19!17/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 100000 kr. 
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Forskning 

F 54. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

713013 

637000 

656000 

Reservation 259244 

Ur am.laget utgår medel för forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

kultursektorn. friimst avseende verksamhetsinriktad utvecklingsforskning. 

Statens kulturräd för fördelning 
inom museisektorn 

Ribant ik varieämbetet 
Riksarkivo:t 

Statens kulturråd 

l986i87 

319000 
212000 
IOhOOO 

637000 

Beräknad ändring 
1987/l-:8 

Föredraganden 

+ 10000 
+ hOOO 
+ ~000 
+ 19000 

Statens kulturråd föreslår att en ny delpost inrättas under anslaget för 

forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet utom museisek

torn. Anslaget hör uppgå till 0.5 milj. kr. och medlen fördelas av kulturrå

det. 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet föreslår att myndighetens delpost under anslaget 

höjs med 1.8 milj. kr. för förstärkningar av den langsiktiga kunskapsupp
byggnaden inom kulturminnesv[irden. 

Riksarkivet 

Riksarkivet föreslår att anslaget under myndighetens delpost höjs med 2.9 

milj. kr. för dels insatser för att öka arkivens tillgänglighet för forskning. 
dels särskilda projekt för att öka forskningsanpassningen i arkivens beva
randearbete. 

Föredragandens överväganden 

Jag har inte beräknat andra förändringar än en viss uppräkning av anslaget 

med hänsyn tagen till prisutvecklingcn. I regeringskansliet bereds för 

nllrvarande vissa frågor om inriktningen av dcn framtida forskningen. 
Arbetet bedrivs med sikte pil att en proposition i ärendet skall kunna 

föreläggas riksdagen under våren I 987. Jag rliknar med att i detta samman
hang ;'iterkomma till kulturomrftdets forskningsfriigor. 
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Med hiinvisning till sammanstiillningen hcmstillcr jag att regeringen Prop.19R6/87: 100 

föresli'tr riksdagen Bil. 10 
att till Forsknings- och 1111·1•cklingsinsatscr inom k11/t11romrädet 

för buJg1:tiirct 1987/88 anvisa ett r~scrvationsanslag av 656000 kr. 
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G. MASSMEDIER M. M. 

Film m.m. 
G I. Statens biografbyrå 

1985/86 Utgift 7337870 1 

1986/87 Anslag 4073 ()()() 

1987/88 Förslag 4275000 
1 I beloppet ing:ir 2,5 milj. kr. i engängsanvisning till Svenska Filminstitutet. 

Statens hiografhyrå skall enligt sin instruktil1n ( 1%5:748, omtryckt 

1977: 1057) pröva fdlgor om godkännande av filmn och videogram av

sedda för offentlig förevisning. Hyrän handhar ocksii fraktstödet för lilm 

enligt hestimmclser i förordningen ( 1984: 465) om fraktstöd för film. 

Förvaltningskost nader 
(di1rav lönt:kostnader) 

J ,okalkostnader 
Anskaffning av ut

rustning 
Frakt stöd for film 

1986/l.n 

22.\5000 
( 19.\500()) 

598000 

1000 
1229000 

4073000 

Beriiknad iimlring 
1987/8~ 

Föredraganden 

+ 12h000 
of. 

+ 39000 

of. 
+ 37000 

+202000 

Inkomster vid statens hiografhyrft. som redovisas pii statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2522 Avgifter för granskning av filmer och 

videogram (tidigare beniimnd Avgifter för granskning av hiograffilm.t, he

riiknas till cirka 2.5 milj. kr. för nästa budgetår. (Budgetåret 1985/86 var 

inkomsterna 2.812 milj. kr. l. 

Statens biografbyrå 

Statens biogratbyr;'ts anslagsframstiillning innebiir i huvudsak följande. 

I. Uiogratbyr<ln redovisar inte någon löncomräkning men diiremot en 

prisomräkning om 82000 kr. 

2. LJ nder flera {tr i rad har biogratbyr;°in varit befriad friin krav på 
besparingar. Byrän iir en liten myndighet. Film- och videobranscherna 

crliigger avgifter i niv;i med kostnadana för hyrans verksamhet och stiillcr 

krav pf1 service utan Jröjsmfil. Nfagra niimnv;irda hesparingar kan av dessa 

sbl inte i1stadkommas. Med hiinsyn härtill bör några hesparingskrav inte 

heller nu ställas på byrån. 

~- 13yriin begär ökade medel för vikariekostnader och semesterlön till en 

tj;msteman som beriiknas vara sjukskriven ;ivcn under ni"ista budgetår 

( + 170000 kr.). 

4. Hyr;'tn hegiir iivcn ytterligare medel för kl)Stnader i samhand med 

underhåll och service av byr[rns utökade maskimttrw;tning, installation av 
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en ny telefonväxel samt mikrofilmning av byråns kortregister. En engångs

anvisning om 65 000 kr. kan föras bort ( + 219000 kr.. varav + 80000 kr. i 

nettoökning av engångsutgifter). 

5. Biografbyrån redovisar att Je för fraktstödet under innevarande år 

anvisade medlen beräknas täcka i det niirmaste 100% av de stödbe

rättigade kostnaderna. Stiftelsen Svenska Filminstitutet har i sin an

slagsframstiillning yrkat på en utviugning av fraktstödet till att gälla även 

kostnauer för frakt av 16 mm film avsedd för biografvisning. Enligt institu

tet iir det betydelsefullt att de mindre orternas biografer kan få ett attrak

tivt utbud av filmer genom den s. k. parallelldistributionen av aktuella 

lilmkopior med 16 mm bredd. 

6. Granskningsavgifterna förutsätts vara anrassade till biografbyråns 

beräknade utgifter för granskningsverksamheten inkl. ränte- och avskriv

ningskostnader för den tekniska utrustningen. Avgifterna. som senast 

höjdes med 9 'Yr fr. o. m. den I januari 1986. beräknas emellertid inte täcka 

kostnaderna under innevarande budgetar främst beroende pC1 att gransk

ningen av reklamfilm slopades vid samma tidpunkt. Den samtidigt införda 

videogranskningen är än så länge av mycket blygsam omfattning. 

föredragandens överväganden 

Vid min medelsheräkning har jag inte tillämpat huvudförslaget. 

Biografbyrån hör enligt min beräkning få ökade medel för en ny telefon

växel. för mikrofilmning av kortr<~gister samt för service och underhåll av 

byråns utrustning vilken utökades i samband med den tillkomna uppgiften 

att granska videogram. 

Det statliga fraktstödet för film infördes som begränsad försöksverksam

het budgdåret 1978179. utvidgad.-:s budgetåret 1982/83 till att avse högst 

halva antalet län och permanentades fr. o. m. budgetåret 1984/85. Sedan 

dess gäller stödet hela landet men enbart de biografer som har högst fem 

föreställningar i veckan. Urvalet av de filmer som är berättigade till frakt

stöd - cirka en tredjedel av utbudet - görs av biografbyrän utifrån en 

kvalitetsbedömning. Med hänsyn till att stödet har varit inriktat på biograf

vi~ning har fraktstödet endast avsett kopior i normalbr.-:dd. 15 mm. eller 

större bredd. 

Utvecklingen av visningstekniken på biografer har inneburit att numera 

iiven 16 mm kopior anses hålla en för biografvisning godtagbar kvalitet, 

framför allt när det gäller mindre biograflokaler. Distributionen av sådana 

kopior är både billigare och enklare än hanteringen av kopior med normal 

\1redd. Därigenom har det blivit möjligt att förse biografer utanför stor

stad~områdena med ett aktuellt utbud av film. Såväl Filminstitutet som 

branschen har lagt ner siirskilda medel p[1 en förstärkt distrihutionsvcrk

samhet av detta slag. s. k. parallelldistribution. 

Rik~dagen har under föregående riksmöte (KrU 1985/86:20 s. 3, rskr. 

329) gett till känna att det finns sLil att övervilga om fraktstödct även skall 

omfatta 16 mm film. Filminstitutet föreslår i sin anslagsframställning att 

fraktstödet utvidgas till att ocks?. omfatta kostnader för frakt av 16 mm 

kopior avsedda för biografvisning. 
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·ag en utvidgning av stödet till 16 mm film motiverad. 

Fiir ··· .• ·ara heriittigaJ t •;töd biir sildan film ~·mcllertid - i enlighet med 

Filminstitutcts förslag - vara avsedd för hiografvisning. Därmed förblir 

stödets ursprungliga inriktning oförändrad. Enligt vad jag har inhiimtat kan 

en s[idan utvidgning finansieras inom ramen för hcfintliga medel. 

Granskningen av videogram som infördes fr.o.m. den I januari 1986 har 

iinnu inte fött den omfattning som tidigare beräknades. Biogralbyriins 

inkomster från granskningsavgifterna täcker diirl'i.ir för niirvarande inte 

verksamhetens kostnader. Jag avser att senare. under v[iren 1987. åter

komma till regeringen med förslag till höjning av granskningsavgifterna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanstiillningcn 

hemst~iller jag att regeringen fiiresl[ir riksdagen att 

I. godkiinna den av mig förordade ändringen i grunderna för 

fraktstiid för film, 

2. till S1a1rn.1 hioi;rafbyrd för bu<lgcUiret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 4275 000 kr. 

G 2. Filmstöd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

35060000 

36120000 

37804000 

Reservation () 

För stiftelsen Svenska Filminstitute!s verksamhet gäller 1982 års film

och videoavtal. som godkändes av regeringen den 3 juni 1982. Ändringar 

infördes i avtalet. för statens del genom heslut den 17 mars 1983. den 29 

augusti 1985 och den 2 oktober 1986. Enligt avtalet. som är slutet mellan 

staten och organisationerna inom film- och videobranscherna. skall av

gifter till stiftelsen erläggas av biografägare och videogramuthyrare. A vgif

tcrna tillförs en filmfond for att enligt närmare bestämmelser i avtalet 
användas för produktion av svensk film. för att främja spridning och 

visning av värdefull film, för branschfrämjande iindamål samt för övriga 

lilmkulturclla ändamål. För budgetåret 1985/86 uppgick biografavgifterna 

till 49171000 kr. och videoavgifterna till 29634000 kr. 

Fdn anslaget utgår hidrag enligt följande sammanställning. 

1. Bidrag till filmfondcn 
, Pwduktions1wrantier 

till svenska kortfilmer 
:i. Fri1mjandc av spridning lh:h 

vi~ninl:! av värd.:full film 
4. Bidrag för filmkulturclla 

imdamål 

191:\(i/87 

26700000 

2694000 

5408000 1 

1318000 

36120000 

Beriiknad iindring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 800000 

+ 81000 

+ 162000 

+ 641000 

+1684000 

1 Dill"av hugst ~milj. kr. for fon,öksvcrbamhct med lokalt arbete med video. 
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Svenska fllminstitutel 

Svenska Filminstitutets anslagsframstiillning innebiir i huvudsak följande. 

I. Filminstitutet har för verksamhetsåret 1985/86 ökat sin omslutning 

med mer iin 50'/i- jiimfört med {iret 1982/83 som var det första inom ramen 

för det nya film- och videoavtalet. Under samma period har konsument

prisindex stigit med 240~ medan det statliga anslaget ökat med endast 

11.3'7·(. För att häva urholkningen skulle det behövas en ökning av anslaget 

med drygt 6 mil.i. kr. Institutet begär emellertid enbart en uppriikning med 

J<,;:. som kompensation för ökade kostnader (+I 090000 kr. J. 

2. Inom ramen för tillgängliga medel och de begränsningar som film- och 

videoavtakts 32 ~ anger avser institutet att s:irskilt prioritera debutant

regissörer, barn- och ungdomsfilmer. biografer i de mindre orterna samt 

medieundervisning och medieforskning. För att kunna göra insatser av 

vikt krävs det s:irskilda for~tärkningar pii två områden. nämligen parallell

distrihution av aktuella filmer till biografer på mindre orter samt medieun

dervisning. 

3. Situationen for hiografer pii mindre orter har blivit <.illvarlig. Besöks

frekvensen sjönk under det gångna iiret efter en tillfallig uppgång året 

innan. Minskningen under den g[ingna femårsperioden gäller framför allt 

åldersgruppen 15 - 24 ar. I detta liige krävs det särskilda insatser för att 

förse i första hand biograferna i landsorten med aktuell kvalitetsfilm. Såväl 

institutet som branschen har avsatt särskilda medel för verksamhet med 

s. k. parallelldistribution av lilm med s~iväl 35 mm som 16 mm bredd. För 

att kunna sprida film med de avsevärt billigare 16 mm kopiorna kriivs 

ytterligare medel för dels investering i 16 mm projektorer. dels kopiefram

ställning. Institutet begär en medelsökning med 0,5 milj. kr. för detta 

ändarna! (+500000 kr.J. 

4. Institutet genomförde under hudgetåret 1985/86 ett framgångsrikt 

projekt med medieundervisning för grundskoleelever i Vallentuna kom
mun. Projektet genomfördes med siirskilda medel inom ramen för verk

samheten Kultur i skolan. Enligt imtitutet kan verksamheten i Vallentuna 

tjiina som modell för andra kommuner. För att effektivt kunna sprida 

erl"arenheterna samt bidra med fortbildningsinsatser av lärare kriivs dock 

särskilda medel. Institutet begär härför en ökning med 0.5 milj. kr. 
(+500000 kr.). 

5. Biogralbyråns verksamhet med fraktstöd bör vidgas till att även 

omfatta kostnader för frakt av 16 mm film. 

6. Filminstitutels hihliotek bör ges ställning som ansvarsbibliotek för 

området rörliga bilder. 

7. Försök verksamheten med lokalt arhetc med video bör fortsätta även 

nästa budgetår. Den särskilda verksamheten med video på bibliotek som 

hedrivits inom denna medelsram måste emellertid på grund av resursbrist 

sannolikt liiggas ner vid utgången av ar 1986. 

8. Konstniirsnämnden föresliir i sin anslagsframstiillning att ett belopp 

av I milj. kr. överförs från anslaget Filmstöd till anslaget F 7. Bidrag till 

konstnärer att användas som startbidrag till unga filmare. bidrag till tilm

och videoexperiment samt till fö1fattare av manus till konstnärligt syftande 

film. Nämnden anser att dessa ändamål inte kan tillgodoses av Filminstitu

tets garantinämnd för kortfilm. 
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Föredragandens överväganden 

Efter det att 1982 iir~ film- och videoavtal varit i kraft i tre i!r hölls under 

föregiienck budget{ir i enlighet med avtalets 35 ~ överläggningar mellan 

parterna om villkoren i avtalet. Soni resultat av överliiggningarna iindrades 

avtalet pi't en punkt. Produktionsgarantier till svenska kortfilmer kan nu

mera bevil_ias rn.:ksä nfö- filmem producent iir utliinning med hemvist här i 

landet. 

Biografhestiken minskade under hudget[tret 1985/86 åter i antal efter en 

tillfällig uppg;lng under faet dessförinnan. Trots en höjning a\ biljettpri

serna har Filrninstitukts intäkter fr[in biografavgifterna minskat med 2,7')(. 
i fasta priser. Enligt en nyligl'n publicerad undersökning minskade den 

dagliga hiopubliken under den senaste femårsperioden med ca 26<_;-;. I 

åldersgruppen 15 - 24 ar - den hittills dominerande i"ddcrn vad giiller 

biografl1esök - halverades det genomsnittliga antalet be~ök per dag under 

~amma period. 

filminstitutets inWkter fran videoavgifterna för budgetiiret 1985/86 öka

de med ca 26r.:-;- i fasta priser jiimfört med året innan. 

I proposition 1985/86: 199 om radio- och TY-sändningar i kabclnät an

fördes att även de som distribuerar film i kabclnät bör erlägga avgifter till 

Svenska Filminstitutet. Regeringen uppdrng den 9 januari 1986 åt kabel

niimnden att komma in till regeringen med förslag om hur denna fråga skall 

lösas. 

Som framgär av min redovisning har biografhranschens ställning försva

gats. Även om det ännu finns biografer i nästan alla landets kommuner är 

mi·mga mindre orters biografer nedliiggningshotade. För att stärka film

visning p[1 biL1graf gentemot andra visningsformer har Filminstitutet till

sammans med bramchen bör:iat satsa pil spridning av prcmi~trfilmer -

utöver i normala 35 mm kopior - även i 16 mm kopior till ett stort antal 

plaher. s. k. parallelldistribution. Regeringen anvisade under föregilende 

budgetar ett engiingsbelopp av 2.5 milj. kr. for anskaffning a\' 16 mm 

projektorer. Genom dessa åtgiircler kan ett aktuellt filmutbud göras till

giingligt även p[t mindre orter. Filminstitutet riiknar med att under inneva

rande budgettir n11.:d niimnda bidrag samt ett lika stort belopp av egna 

medel kunna förse 70 - I 00 biografer pt1 mindre orter med projektorer. För 

att trygga en 1-.ontinuerlig verksamhet med spridning av aktuella filmer till 

mindre orter - i kopior av s~iviil 16 mm som 35 mm bredd - föresl[u- jag en 

medelsökning av 300000 kr. Som villkor för medelsanviindningen bör g~tlla 

att Filminstitutet och filmbranschen vardera avsiitter ett lika stort ärligt 

belopp för samma ändamfd. Mitt förslag under foreg~iende anslag om att 

ut vidga det sUtliga frakt stödet till att omfatta iiven 16 mm film avsedd för 

biografvisnin!,! bör LH.:k<i kunna bidra till att stimulera parallelldistribu

tionen. 

Filmin"1itutet genomförde under förcg[tende budget::ir ett projekt med 

undervisning <)m riirliga bilder i Vallentuna kommun. Projektet finansie

rades med siir-;kilda medel inom ramen fi_ir verksamheten Kultur i skolan. I 

projektet deltog grundskoleelever i kommunen. totalt ca 100 klas>er förde

lade p~I titta skok>r. I projektet ingick dels skapande akti\'itetcr med riirliga 

bilder, dels lilmanalyser med h_iiilp av biograffilmer och videokassetter 

~8 IW:sd11gc11 /<l.W>i87. I .1<1111/. ,\'r /(}()_ lii/ag<1 /Il 
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som 1illhandahölls av Filminstituld. Institutet anser att liknande verksam-

~ het kan genomföras i t1era kommuner utan siirskilda projektmedel under 

förutsättning att filminstilutet kan för~e skolorna med undervisningsma1e

rial, l. ex. film kopior för biografvisning samt videokassetter och diskfö

sionshandledning fiir uppföljning i klassrummen. 

För egen del anser jag det angebget med fördjupade kunskaper om 

rörliga hilder lw'i barn och ungdom. formerna för sildan medieundervis

ning kan variera mellan olika kommuner och olika skolor. Det är dock 

enligt min r.1ening angcliiget att lokala initiativ p{i detta omr;\de för stöd 

genom ett centralt utarbetat material for dylik projekt verksamhet samt för 

lokal fortbildning av lilrare. Jag anser Filminstitutet vara ett litmpligt Lngan 

för en s[1dan verksamhet. inte minst med tanke p;\ de mi:ijligheter institutet 

har att tillhandahitlla filmer i videokopior for bearbetning av filmupplevel

sen i undervisningen. Jag föresl~ir för ändarrn'ilet en medelsökning med ett 

helopp av 300000 kr. 

I likhet med föregi1ende iir bör ,;om villkor för statsbidrag till Filmin"1itu

tel för visningsfrämjande {1tg[irdt:r giilla ;tlt hidragen till Folkeh Husfore

ningarna-; Riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten samt till Sveri

ges förenade Filmstudios inte skall under~tiga vissa belopp. För budge1-

[ire1 1987/88 bör bidragen inte understiga 1240000 kr. resp. 870000 kr. 

För fonsatt försöksverksamhet med lokalt arbete med video bör iiven 

niista {i.r fo användas högst 2 milj. kr. Enlig1 min mening hehövs ytterligare 

erfarenheter. framför all I i friiga ,im en eventuell samverkan mellan video

verksamhet LKh lokal programvcrksamhet i kabclnät, innan stiillning kan 

tas till frågan L'm en permanentning av stödet. 

Fr[1gan om ansvar,bibliotek kommer att behandlas i den forskningspro

position som regeringen avser att bgga fram i början av år 1987. Jag iir 

diirför inte beredd ;itt nu ta stiillning till förslaget om att Filminstitutets 

bihliotek skall fil stiillning som ansvarsbibliLitek för den rörliga bilden. 

I WC iirs film- och videoavtal innehar att Filminstitutet fick till uppgift att 

fr{imja spridning och visning av värdefull film. I och med att avialet triidde 

i kraft fick institutet _ocksä anw<•.ret för vissa stalliga {1tgärder inom detta 

omrf1de som tidigare hade skiitts av organ utanför institutet. Jag syftar dels 

pft stödet till filmvisning i nya former. som förut fördelades av regeringrn. 

dels p~l gransknings- och informalionsverksamhet pii barnfilmområdet som 

harnfilmr[1det hade ansvaret för. 

I propositilrn l98J.i82: 111 om vissa filmfriigor m. m. motiverade föredra

ganden di:n nya ansvarsfördelningen pii bl. a. följande siitt ( s. 22-23 ). 

"De nackdelar som enligt vad jag anförde under avsnitt 2.5 hänger sam
man med den -;plittradc organisationen på filmområdet har varit särskilt 
m{trkbara niir det gäller insatser för kvalitetstilmvisning. Det har inte 
funnits möjlighet att. i den grad som varit önskvärt, grunda de olika 
<itgiirderna p[1 samlade behovshcdömningar eller att löpande ta till vara de 
kunskaper som kommer fram i vcrksarnhetcn. Med en mer samlad organi
sation bör det bli möjligt att uppn<i en större effekt av insatta åtgärder än 
för närvarande." 

I samhand med att filminstitutet fick de nya uppgifterna inrättades två 

oberoende beslutsorgan inom institutet. niimligen visningsnärnnden och 
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niirnmkn kir harn- och ungdnmsfilm. Motiven för denna organisation 

redovisades i propositionen p[i följande siilt (s. 23). 

··som framg;ir av vad jag hittills har sagt innehär ansvaret tlir att friimja 
spridning och visning av viirdefull film att man m{iste arbeta genom en rad 
olika organis;1tioner. fliretai; och andra grupper. I en siidan situation iir det 
i;ivetvis angebget att del organ som skall svara för verksamheten kan 
agera oparti~kt och utan himlningar till den ena eller andra av tlera tiiv
lande parter. Med hänsyn till all Filminstitutet har verksamhet inom cn rad 
olika lHnriiden diir konkurren~ med org;1nisatinner och grupper kan före
komma m;ist<: den visningsfriimjande verksamheten förankras i organ ~om 
st~ir fria fr{in institutets övriga verk5amhet. .. 

I budgetpropositionen 19X3 lprnp. 19X2/X3: 100 bil. 10 s. 135 f.) uttalade 

jai; att det \ar mindre iindamiilscnligt att Filminstitutet sökte stöd för 

filmimpL>rt hos sin egen visning-;niimnd. I sUillel föreslog jag ett eget 

statsbidrag för Filminstitutets filmkulturella iindam;11. Riksdagen liimnade 
det anfiirda utan erinran IKrLJ 30. rskr. 3581. Ot: bilda niimmkrnas organi

satoriska stiillning iindrades emellertid inte i detta sammanhang. 
Mot bakgrunda\· att den nya ordningen har giillt i ~nart fem iir samtidigt 

som forutsiittningarna under denna tid har ändrats finns det anlt:dning att 

undersöka om formerna för verksamheten tir ändam[dsenliga. Jag avser att 
~1terkomma till regeringen i dt:nna fraga. 

De föreslagna mt:delsökningarna möjliggörs genom en omprioritering 

inom medieomr{idet. Vid min medelsheräkning har jag riiknat med viss 

kompensation för prisutvccklingen. 

lkmställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem
stiiller jag att regeringen föreslär riksdagen 

att till Fi/111sriid för hudgetiiret 1987/88 anvisa ett reservationsan
slaµ av 37804000 kr. 

G 3. Stöd till fonogram och musikalier 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

6825649 1 

X092000 1 

8471 {)()() 

Reservation 

1 Anslagets ruhrik Stöd till fonogramv.:rksamhet 111. 111. 

5769009 

Friin anslaget ttgiir stöd enligt förordningen ( 1982: 505 l om statsbidrag 

för framstiillning och utgivning av fonogram. Inom ramen för dt:tta stöd 
utg<ir bidrag till Rik.sk.onserters fonogramproduktion. Under anslaget utg{tr 

ocksii bidrag till Musikaliska akademien for utgivning av den musik.histo
riska fonogramantologin Musica Sveciae och nolutgivning av iildre svens

ka tonsättares verk. Vidare finns under anslaget medel till regeringens 
disposition för vissa informations- och distrihutionsåtgärder m. m. 
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I. Stiid till fonogram
pnid11ktion 

, Stiid till uti;ivning av 
t!n n111sikhistl>fr;k 
hinog,ramantolo!!i 

.>. St<>d till utgivning 
av ~ildre svenska tl>n
"ittares verk 

..\. Vis~a informations-
ll<.:h Jistrihuti<>ns-
<itl!<irder m. m. 
s;l'n'ika tllnsi1ttaro 
internati<•nella musikhyr;i 
tSTl\·I I l"iir inform<1tiPn <H.:h 
utgivning av noter 

..\'12800tl 

I 4:16000 

:100000 

I -l:!X 000 

1Xl'Jt11J01; 

!I 092 000 

lkriiknad iindrini; 
IYK7!KK 

ForcJrai;amkn 

-·I .J:!X lllltl 

-i 15-1.'llllO 

+ 379000 

' Fnr budgctiirct l 'IXl1/87 anvisat under anslaget Vi_,_.,., bidrag till tcata-. dam- och 
musil;verbamhet. 

Statens kulturråd, Musikaliska akademiens styrelse m. 11. 

I. Stödet till fonogramproduktion i sin nuvarande form har funnits i 

drygt fyra tir. I mars 1986 överlämnade kulturrådet till regeringen en 

utvärdering av stödet för tiden fram till utgången av år 1985 (Kulturrådets 

fonogramstöd 1982 - 1985. Rapport från kulturrådet 1986:4!. Rådet Him

nar i rapporten en utförlig redoYisning av hur fonogrambidragcn fördelats 

samt avger synpunkter pii stödet och den fortsatta hanteringen. I rapporten 

understryks stödets betydelse. siir~kilt i ljuset av den tekniska utveckling

en och tillkomsten av nya medier som ökar konkurrensen från utländsk 

musik. R;1det pekar pii att stödets realvärde har minskat betydligt och 

föresllir diirfor en ökning av anslagsposten med 300000 kr. utöver kompen

sation för itrets prisökningar med 246000 kr. < + 546000 kr.). 

2. Centrala musikkom mitten I lJ 1984: 0 I. Cemus) har lämnat anslags

framställning för budgetilret 1987/88 avseende de medel för fonogrampro

duktion som hittills har heviljats Stiftelsen Institutet för rikskonserter av 

kulturrådet. I proposition 1985/go: 114 om oml>rganisation av regionmusi

ken och Rikskon<.,ertcr uttalade~. att den nya institutionen skall ha en egen 

fonogramproduktion och f<I en andel av de statliga stödinsatserna för 

fonogram\'erksamhet. Cemus forutsiitter att dessa medel anvi,as direkt till 

den nya institutionen Svenska rikskonsertcr. Cemus foresbr all ett belopp 

av 1030000 kr. för det första halvåret 1988 förs över till anslaget Svenska 

rikskonserter ( - I 030000 kr.). 

3. Musikaliska akademiens styrelse redovisar i en siirskild rapport verk

~amhelen med den musikhistoriska fonogramantologin Mmica Sveciae. 

Styrelsen begiir med hiinsyn till ulgivningsplanen och de ökade kostna

dern~t för budgetilret 1987/88 ett helopp av 1830000 kr. t-H94000 kr.). 

4. rvtusikaliska akademiens styrelse heriiknar kostnaderna fi>r utgivning 

a\' noter till itldn: svenska tonsiittares verk till llll~tlt )58000 kr. Enligt 

-;tvrelsen iir denna utgivning ett viktigt underlag fiir akademin'-' fonogram

antnlogi I+ 58 llOO kr.). 
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5. Kulwrrildet iwerlämnade i augusti 1985 i anslutning till sin anslags

frams@lning for hudgetilret 1986/87 en utrcclningsrapport om utgivning 

och distribution a\ noter nwd titeln Notomr[idct - beskrivning och förslag 

till i1tg;irder. Kulturddet begär i <irets anslagsframst;illning ett belopp av 

7110000 kr. all <mvisas under en ny anslagspost. Notstöd. 500000 kr. avser 

kostnader för notutskrifter och :!000110 kr. mt:del fl.ir tryckningshidrag för 

utgirning av noter. f\1edkn förutsätts anvisas till statens kulturrild for 

vidare fördelning till STIM/Svensk Musik ( + 700000 kr. l. 

6. Grammofonlevt:rantörernas fört:ning har i skrivelse anhällit om hi

drag till forts;itla utgiivnr av den ;:irliga katalogen över skivor och kassetter. 

den s. k. GLf-katalogen. 

Föredragandens iin~r\"äganden 

I förq:~1ende ;lrs hudgetprnposition I prnp. 1985/86: I 00 hil. I 0 s. 487 - 489l 

redovisade jag all det pil flera h•111 pägick översyner och utvärderingar 

inom omriidet fonogram och noter. Detta översynsarbetc lir nu avslutat. 

Det har gett en klarare bild av de insatser som olika parter gör p[1 området 

och möjliggör nu en samlad hedömning av de statliga stödätgärderna. Jag 

redovisar i det följ;indc mina överväganden och förslag avseende hela 

omrädet fonogram och musikalier i etl sammanhang. 

Det statliga stödet till fonognmverksamhet har hittills niistan uteslutan

de giillt produktion av fonogram. medan fonogramdistrihution endast mar

ginellt har hedrivits med statliga medel. Aven det statliga stödet till notut

givning och distribution av noter har haft liten omfaltning. 

Sröd ri// .fimogra111prod11krion 

Statligt stöd till fonogramproduktion har funnits sedan mitten av l 960-talet 

när försöks verksamheten med Rikskonserter startade. Fonogramverksam

hctcn utökadcs fr. o. m. hudgetiiret I 97:<i74 <prop. 1973: I hil. 10. KrU I 0, 

rskr. 89). Genom beslut av riksdagen om vissa musikfriigor m. m. (prop. 

1981/82: 128. KrU 30. rskr. 360) permanentades fonogramverksamheten 

inom stiftelen Institutet för rikskon~erter fr. o. m. hudgetåret 1982/83. 

Samtidigt komplel!erades detta iltagandc med statligt st1)d till fonogramut

givning hos andra producenter i form av dels ett allmänt utgivningsstöd 

som statens kulturd.d kan ge till svenska och i Sverige verksamma fono

gramproducenter. dels ett riktat statsbidrag för utgivning av en svensk 

musikhistorisk fonogramantologi i Musikaliska akademiens regi. 

1-{ikskonserters fonogramproduktion 

Fonogramverksamheten inom Rikskonserter skulli:: enligt propos1t1on 

)973: I (s. 45) vara inriktad pfl att vara repertoarkompletterande och avse 

utgivning av svensk musik som är orepresenterad eller ofullständigt repre

~enterad på fonogram samt utgivning av fonogram med svenska artister 

vars konstnärsskar inte kan anses vara tillriickligt dokumenterat pä fono-
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gram. I pnipnsition IYl\l/82: 128 !s. 25 - 2Yl uttalade sig det föredragande 

statsriidet för samma inriktning samtidigt som han angav niigot iindrade 

foruhiil\ningar för verksamheten. fr~imst med h~insyn till att Rikskonsertcr 

inte Wngre var en-.am mollagare av statligt s!l\d till fonogramutgivning. 

Rik-.;konserters utgivning skulle samordnas med kulturriidets -;töd pi1 s;'i 

siitt all Rikskonscrtcr -.kulle söka och erh~illa produktionsstiid pi.i i princip 

samma siilt S<Hn ;mdra fonogramproducenter. dvs. efter ansökan hos kul

turrildct. Medel till h~1s<1rganisationen skulle emellertid anvisas direkt till 

-.tiftelscn. Vidare <>kulle Rikskonsertcr vidga sin uppgift att ge stöd och 

vara hlllsult ;.it tillfälliga producenter. I propositionen betonades slutligen 

kraftigt vikten av att Rikskonsener produl·erade fonogram för barn och 

ungdorn. Kulturddch förslag om minst en tredjedel s;'ldana fonogram i 

Rikskon<>crtcrs ilrliga prnduktiun avvisades do'-'.k. bl. a. med h:insyn till 

wi'irighetcn att avgriinsa vad som i1r fonogram fiir barn o'-'.h ungdom. 

Den totala utgivningen r<·i Rikskonserters miirke Caprice har t. o. m. 

budgetilret I 9H5/8h varit 326 produktioner. Under budgetiin:n 1973174 -
1985/86 har utgirningen omfallat 287 produktioner p[i LP-skiva. kompakt

skiva eller kasse Il. Fördelningen p[1 genrer har varit hOS:'i konstmusik. 17 'X 
folkmusik och viSl)L 18<:'.'r jazz lKh 5'/t: musik för barn. Den iirliga utgiv

ningen har under senare tid legal pil i genomsnitt ca 25 utg~1vor. Rikskon

serter disponerar innevarande hudgetftr för sin fonogramvcrksamhet dels 

ett belopp av 6.1 mil.i. kr. under anslaget Rikskonsertverksamhet. dels ett 

belopp av drygt 2 milj. kr. ur förevarande anslag som kulturrädet beviljat 

som pnxluktionshidrag. Rikskonserters fonogramverksamhet omfattar ut

över produktion Liven distributionsverksamhct. nordiskt samarbete och 

internationell lansering. 

Fonogramantologin MUSICA SVLCIAE 

Statligt sti.id till utgivning av en musikhistorisk fonogramantologi införde~ 

fr. o. m. budgetfaet 1982/83 genom riksdagens niimnda besllll med anled

ning av proposition 1981/82: 128. Projektet hade förberetts genom ett fler

årigt utredningsarhete i Musikaliska akademiens regi. I propositionen an

gavs följande riktlinjer för en första utgivningsperiod om tre å fyra ar med 

en ftrlig utgivning av cirka tio fonogramproduktioner. Akademin skulle 

svara för utgivningen. men ett samarbete förutsattes med olika skivbolag 

enligt akademins förslag. Under det första verksamhetsåret anvisades 0.5 
milj. kr .. varvid det förutsattes att fem produktioner helt skulle bekostas 

av Ribkonsener. I 1984 ärs budgetproposition lprop. 1983/84: 100 bil. 10) 

fastställdes tidsplan och dimensionaing för antologin. Utgivningen skulle 

L1mfatta totalt '-'.a 100 fonogram och genomföras under en tioi'trsperiod. 

Fr. o. m. budgetäret I 984i85 ökades medehanvisningen viisentligt till ett 

belopp Sl'm ansf1gs tillräckligt for att akademin ensam skulle kunna svara 

för sin:1 kostnader inom ramen för den angivna dimensioneringen. För 

innevarande budgetår har anvisats drygt 1.4 milj. kr. 

Antologin ges ut under namnet MUSlCA SVECIAE. Samtliga hittills 

utkomna utgiivor har producerats och getts ut i samarbete med antingen 

Rikskonserter under skivrniirket Capric.:e eller niigot av de fem medver-
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kand.: fonogrambolagc:n undc:r respektive ski.vm:irke. Kostnad sans varet 

för produktionerna har .:nligt ett rama\'lal mellan akademin och de med

verkand.: bolagen fördelats sj att akademin i huvudsak svarar för kostna

derna for projektplanering. notmat~rial och artistgager. Akademin stiir 

ocksii for marknadsl"i.iringen av antologin som hdh.:t. Det utgivande hl1la

get bekostar d.:n tekniska inspelningc:n och massproduktionen a\· fnrlll
grammen. vidare lagerh{lllning. marknadsföring och fors~iljning av de en

skilda fonogrammen samt tryckning av konvolut och texthiiftc:n. I gengiild 

har intäkt.:rna upp till en viss fi.irsitld upplaga tillfallit de utgivandc bob-

gen. 

Hittills har drygt ett tjugotal utgi.t\ or inneh[illande ca )0 LP-skivor kom

mit ut. Emtaka pruduktioner har dessutom getts ut pf1 kassett och/eller 

kl1mpaktskiva. l\kd hiinsyn till att utgivningen startade först under andra 

projekt aret inneb~ir detta atl det i genomsnitt har getts tH I 0 fon1•gram per 

utgivnings{u-. 

Musikaliska akademien har i sin anslagsframstiillning för budgetitret 

llJ~7/1'1\ samt i en siirskild rapport om tre ;\rs utgivning av musikantologin 

redo\' isat utfallet av verks~1mheten och den fortsatta planeringen. i\ v redo

visningen framg{u· att akademin r:iknar med en betydligt mer omfattande 

utgivning iin de ca !00 fonogram som förutsatt~ i regeringens och riksda

gens beslut. Akademin har som utgiingspunkt för sin planering en utgiv

ning av totalt ca 160 fonogram med en utgivningstakt av ca 10 fonogram 

per ilr. 

Akademin uppger vidare att kostnaderna för den angivna :trsrrnduk

tionen for niista budgetar överstiger det av staten för nitrvarande anvisade 

bidraget med ca 400000 kr. Detta under förutsiittning att den hittills till:im

pade kostnadsfördclningen mellan akademin och fonogrambolagen kan 

hibehallas. Akademin gör emellertid den bedömningen all bolagen inte iir 

beredda att medverka i kommande produktioner om inte akademin övertar 

en avseviirt större kostnadsandel im hittilb. 

Enligt akademin har utgivningen fungerat väl. Den fördröjning Slllll har 

uppstatt beriiknas kunna hiimta-. in under innevarande budgctiir. Ditremol 

anser ctkademin att marknadsföringen hör för~tiirkas. Av stor betydelse i 

detta sammanhang. framför allt för lan~cringen i utlandet. iir möjligheten 

att ge ut ett större antal produktioner på kompaktskiva. 

Kulturr~idets fonogramstöd 

Ett allmiint -;töd till framställning och utgivning av fonogram infördes 

fr. o. m. budget~iret 1982/83 genom riksdagens namnda beslut med anled

ning av regeringens proposition 1981/82: 128 om vissa musikfr{1gor m. m. 

efter ett utredningsforsl:1g ( 1979: I) fr:'in kulturri'idet. Fonogrammen i kul

turpolitiken. Syftet med stödet angavs i niimnda propositillll h. 18) vara all 

- mot bakgrund av en ökad privatklipiering som i sin tur lett till en 

minskad forsi.iljning av fonogram - garantera en fortsatt svensk produk

tion av fonogram med kvalitativt högtstiiende mer. kanske sv{1rs[1ld musik. 

Ett förhiittrat stiid till fonogramproduktion skulle bredda utbudet lll:h ge 

stimulans ocksi1 för det levande musiklivet. 

Prop.198M'7: 100 
Bil. 10 
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Stödet kan utgå till svenska eller i Sverige verksamma producenter för 

utgivning av fonogramproduktioner med svensk musik. svenska artister 

eller artister hl1satla i landet. Bidragen fördelas efter prövning av fono

grammens konstniirliga och kulturpolitiska kvalitet samt producentens 

behov av ~löd för utgivningen i fråga. Stödet skall främja ett allsidigt utbud 

vad avser dcb genrer och pn1duktionstyper av musikverk. dels tonsättare. 

textförfatlare och artister och dels mottagargrupper. Särskilt skall hcaktas 

behovet av k\·alitchfonogram för harn och ungdom. 

Huvudparten av det totala stödbdoppet skall tilldelas producenter med 

regelbunden utgivning. S:irskild hänsyn skall tas till de mindre företagens 

produktion. En mindre del av anslaget kan av~ällas för stöd till tillfälliga 

producenter för enstaka rroduktioner. Stödet skall alltid avse en enskild 

produktion el kr ett avgriinsat projekt. Produktionsstödct har formen av ett 

förhandsstöd. Endast en tredjedel av bidraget hetalas dock ut i förskott. 

Resten utgi!r först niir fonogrammet har kommit ut i handeln. 

Kulturriidet har ut viirdcrat stödet och hl. a. redovisat hur rroduktionsbi

dragen flirdelats under tiden från budgetåret 198~/83 fram till utgången av 

år 1985. Totalt har under perioden beviljats bidrag till ett totalbelopp av 

drygt 13 milj. kr. till 435 produktioner. Bidrag har utg:ltt till cirka en 

tredjedel av det antal produktioner för vilka bidrag sökts. Av det totala 

bidragshclopret har D'7c tilldelats konstmusik. 23% rock- och populärmu
sik. 21 c;.(. jazz. 170(. folkmusik. 7C/r fonogram för harn. 5c;'( övriga nypro

duktioner såsom dokumentationer. visor eller andlig musik samt 1 C.·t· åter

utgivningar. I genomsnitt har 30000 kr. betalats ut per produktion, vilket 

motsvarar en genomsnittlig kostnadstäckning av drygt 400/: .. De högsta 

hidragen tilldelades fonogram för harn. vilka trots detta ligger lägst vad 

gäller bidragens kostnadstäckning. 

Produktionsbidrag har under perioden beviljats 119 av totalt ca 200 
fonogramproducenter i landet. Nästan h~ilften av bidragsmottagarna är 

producenter med mycket sporadisk utgivning. Dessa har sammanlagt er
hållit endast 13';:(. av bidragsmcdkn. D..: mindre fonogrambolagen med en 

regelbunden utgivning av 2 - I 0 produktioner per iir delade på knappt sor,;(. 

av medlen. Resterande 40~;;, av medlen har beviljats sju större holag. 

Enligt kulturrådets hcdömning har stödet haft stor betydelse för framför 

allt de mindre bolagens möjligheter att ge ut kulturrolitiskt angelägna 

produktioner. Flera tillfiilliga producenter har tack vare stödet kunnat 

utveckla sin verksamhet och starta professionella bolag med regelbunden 

utgivning. Rådet finner det lämpligt att stödet även i fortsällningen avser 

den enskilda utg{1van och inte bolagens samlade årsproduktion. Det iir 

framför allt de mindre producenterna med en regelbunden kvalitctsutgiv

ning som kulturrådet anser behöva ett fortsatt stöd. Ett allvarligt hot mot 

just denna typ av produktion ser kulturradet i en snabb övcrgiing till ett 

utbud pt1 kompaktskiva med krav på massupplagor. Denna förändring har 

redan intriiffat utomlands och den kan skönjas även på den svenska mark

naden. Rildct anser att stödet till fonogramproduktion i detta Hige bör 

förstärkas till iitminstone den mcdclsnivå stödet hade när det infördes. 

Prop.1986/87: 100 
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Mina .fiirslag riirandl' .fimogra111111gi\'lli11g - .. -. 

Enligt min mening bör statens in'>atser p:1 fonogramomdJet iiven i fortsätt

ningen i forsla hand g:ilh1 en milngsiJig utgivning av fonogram med sikte p[i 

kvalitet lli:h mangsiJighet. Jag finner Jet si-dunda rimligt att huvudparten 

av statens stöd till fonogram även i fortsiittningen riktas till producentle

det. Stöd till utgivningen skapar enligt min mening ocks{i biittrC' ekonomis

ka föruh:ittningar för producenterna att göra sitt utbud tillgängligt på 

marknaden och hC'driva en aktiv marknadsföring. För att musiken i dag 

skall hli känd. uppflird och framför allt spelad i radio och TV mibte den 

presenteras pii fonogram. 
Mina förslag rörande utgivningsstiidet avser Riksktinscrter-, fonogram

verksamhet. Mu-,ika\iska akademiens forwgramantologi och kulturr~1Jcts 

allmiinna produktionsstöd. I fråga om mer strukturella [1\gilrder p;\ distri

hution~omriidct atcrkommer jag i det följande. 

Ribkonsertcr" fonogramutgivning 

Genom riksdagens hes lut ( KrU 1985/86: 22. rskr. 3301 med anledning av 

proposition 19S5/86: 114 om omorganisation av regionmusiken och Riks
konserter kommer fr. o. m. den I januari 1988 att bildas en ny central 

mu~ikinstitution under namnet Svenska rikskonsener. Enligt riksdagens 

beslut kommer iiven den nya institutionen all bedriva en egen fonogram
verksamhet. SlHl1 jag uttalade i nämnda proposition bör produktionsmedel 

tillföras den nya institutionen tillsammans med anslaget för baskostnader. 

Vad gäller inriktingcn av fonogramutgivningen har det hillills rätt en viss 
oklarhet i ansvarsfördelningen mellan Rikskonserter å ena sidan och Musi
kaliska akademien th:h kulturr<'idet ;\ den andra. Som jag anförde i det 

föregående har R1kskl'n~erter helt eller delvis bekostat vissa utg[ivor inom 
ramen för musikantologin MUSICA SVECIAE. delvis efter beslut av 
regering och riksdag. Rikskonserters utgivning har vid kulturr;1dets fördel
ning av stödd till fonogramprnduktion inte - som ursprungligen avsi-1gs -
jämställts med andra producenters utgivning utan har i stället årligen 

erhilllit ett fast belopp av kulturrildets stödmedel. Samtidigt har silväl 
Rikskonserter som kulturr~idct haft visst fog för att var för sig hiivda 
uppfattningen Llm ett övergripande kulturpolitiskt ansvar for det sven~ka 
fonLigramutbuJet pfi marknaden. 

Fiir egen del finner jag dd angeliiget att Svenska rikskonserters ansvar 
för fonngramutgivning nu precisera5 och begriinsas med hiinsyn deb till 
instituti(1nens (,ivriga uppgifter inom musiklivet. dels till kulturr:'idets och 

:\tusikaliska akademiens uppdrag. Enligt min mening hör statens uppdrag 

till Svenska ribkonserter innebiira alt institutionen inriktar sin fonogram
produktion pii utgivning av 11-" svensk musik som ar tirepresenterad eller 

ofullst:indigt representerad p<°1 fonogram samt utgivning av fom,gram med 
svenska artister var\ konstniirsskap inte kan anses vara tillräckligt doku

menterat pii fonogram. Rikskonserter blir i sin utgivning irwm det angivna 
området efterstriiva att komplettera den repertoar som ges ut av andra 
fon1>grampniducenter. hl. a. av STIM/Svensk musik. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 

441 



Det statliga uppdraget förhindrar inte Rikskonsert.:r att iigna sig ;it 

utgivning av andra slags produktioner om kostnaderna kan tiickas pii 

kommersiell grund eller med hidrng fr{111 andra uppdragsgivare. 

Fonogramantologin MUSICA SVECIAE 

Tillkomsten av en fonogramantologi med en represL·ntativ ~amling av 

svensk musik ge1ll1m tiderna iir ett \'iktigt steg i striivan att föra \'{tr 

gemensamma musikskall vidare till kommande generationer. Den kom

mersiclla sektorn har inte denna ambition. \'arför det enligt min mening ~ir 

en angeliigen uppgift för staten att stödja en s{idan utgivning. 

Ansvaret för siiviil innehåll ~.om organisation av antologiutgivningen 

ligger hos Musikali'ika akademiens styrelse. Denna förutsiittning har legat 

fast sedan starten av projektet. Kostnadsansvaret diiremot delades till en 

början mellan akademin och Rikskt•nserter 'iOm till den först utkomna 

serien hidrog med hela kostnaden för fem produktioner. Avcn efter det att 

det statliga hidragct till akademin ökades till att tiicka hela utgi\'llingskost

naden har Rikskonsertcr stiitt för en förlitlllandevis stor del av produk

tionskostnaden. Enligt uppgifter friin de medverkande fonogramholagen 

har ocks;'i de hurit en större andel av kostnaderna än vad som kunnat 

tiiekas med försiiljningsintiikter. Antologiutgivningen har allts<'t hittills dels 

hclastat annan statlig verksamhet. i första hand Rikskonserter. dels med

fört förluster hos privata fonogrambolag. 

Det iir enligt min memng nödvändigt att medelsanvisningen till akademin 

för musikantologin iir anpassad till kostnaderna för det iitagande som 

förutsattes i regeringens och riksdagens heslut. En realistisk bedömning av 

medelshehovet för de iiterstaendc delarna av utgivningen hör därför utgii 

frfrn att akademin i fortsättning1:n ensam har ansvaret gentemot staten. 

Vidare bör ckn qatligt finansierade utgivningen fä den omfattning som 

staten angett som riktm~irke. 

Vad giilkr dimensioneringen av antologin har en [trlig utgivning av cirka 

tio fonogram friin b1:irjan satts som rn~ll for en första utgivningsperiod av tre 

i1 fyra [ir. I budgetpropositionen 1984 angav jag en utgivningstid av tio ftr 

med en omfattning av totalt ca I 00 fonogram som en ram för det statliga 

?ttagandet. En begränsning av utgivningstiden motiverade jag med att det 

för marknadsföringen av antologin är viisentligt att produktionstiden för 

hela serien inte iir för liing. M11t hakgrund av att akademin i sin planering 

höll fast vid en utgivning av totalt 160 fonogram uttalade jag i budgetpropo

sitionen 19K5 att staten inte avs:ig hidra till en ökad utgivning men att det 

stod akademin fritt att finansiera en ytterligare produktion på annat siitt. 

Enligt min mening bör villkoret om en tioårig utgivningstid ligga fast. 

Med hiinsyn till att de första utgitvorna kom ut hösten 1983 bör således 

utgivningen vara avslutad vid utgången av budgetitret 1992/9). Akademin 

bör iirligen red\Jvisa en aktuell utgivningsplan för den i1tcrstt1cndc produk

tionen som bygger pit de angivna förutsättningarna. fk ytterligare utgiivor 

som akademin kan finansiera meJ egna eller andra icke statliga medd kan 

självfallet infogas i antologin under föruts;ittning att utgivninµen sker un

der niimnda tidsperiml. 
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~vens r att akademin frir ett ensamansvar för antolocin bör 

~ _:d även i fortsättningc vara en thiga för akademin hur utgivningsverk

samhcten skall organiseras. Fri1gor om en fortsatt medverkan ::iv andra 

producenter liksom utWggning av tjiinslcr fört. ex. distribution och mark

nadsföring bör likasr1 kunna avgöras av akademin. 

Statens och akademins ~1taganden i frilga om antologin bör enligt min 

mening niirmare prer.:iseras i ett avtal for hela projekttiden. Med hiinsyn till 

behovet av l:'ingsiktig marknadsföring samt lagerhiillning or.:h försiiljning 

iiven efter utgivningstiden. bör avtalet omfatta en tid av tio ilr efter det all 

utgivningen har avslutats. Regeringen bör hiirför inhiimta riksdagens be

myndigande ~111 ikbda -.iaten ekonomiska förpliktelser. Jag ätcrkommer till 

anslagsfr~igor i det foljande. 

Kulturrt1dets fonogramstöd 

Vad giiller kulturrådets stöd till fonogramproduktion ansluter jag mig till 

kulturr:idets sammanfattande bedömning att stiidct har haft stor betydelse 

for att vidmakth{dla nr.:h i vis-.a avseenden lika en konstniirligt och kultur

politiskt miingsidig utgivning av fonogram. Jag finner det ocks~1 positivt att 

L"lt stort antal svenska fonogramproducenter genom stödet har kunnat 

etablera en kontinuerlig verksamhet. Stödet har diirmed bidragit till att 

svensk musiktradition kunnat hävda sig mot ett överviigande utländskt 

utbud p[i den inhemska fonogrammarknaden. I likhet med kulturrådet 

anser jag alt den svenska musiken i en snar framtid kan komma alt utsättas 

för ännu hårdare konkurrens fran ett internationellt utbud. Såviil de nya 

formerna for vidaresiindning av radio- och televisionsprogram som nya 

medier för ljudupptagning kommer att göra det svårare att på kommersiella 

grunder gL" ut svensk musik pä fonogram. 

Ansvaret för de statliga insatserna pi1 fonogramomriidet har hittills varit 

oklart definierat mL"d delvis överlappande verksamhets:11aganden för Riks

konserter. Musikaliska akademien och kulturradet. Jag har i det föreg:\en

de angett hur de in-.atser som Musikaliska akademien respektive Svenska 

rikskon~erter svarar för i fortsiittningen bör avgriinsa,. I konsekvens hiir

med hör enligt min mening kulturrfidet fä ansvar för utvecklingen av det 

statliga fonogramstödet i sin helhet. fiir en ändamiilsenlig bidragsfördel

ning bi.ir ri1dct diirfiir följa vad som sker p;'t 1m1rädet. i synnerhet vad giiller 

villkoren for utgivning av svensk musik pii fonogram. Rådet bör inom 

givna ram;1r kunna ompriiva inriktningen och formerna för stöd verksamhe

ten och i förekommande fall liimna förslag till regeringen om erforderliga 

föriindringar i tk av regering och riksdag angivna riktlinjerna. 

Enligt min mening bör produktionsstödet även i fortsättningen kunna 

ges till svt:nska eller i Sverige verksamma fonL1gramproducenter och ha en 

allmiin inriktning p~i fonogram med svensk musik och svenska artister eller 

artister ~om iir bosatta hiir i landet. Till skillnad fr~in Musikaliska akade

miens och Svenska rikskonserters mer avgriinsade uppgifter i fr[iga om 

statlig finansierad fonogramutgivning bör det allmiinna produktionsstödet 

som hittills fiirdelas med hiinsyn till det totala utbudet av wenska fono

gram pli marknaden. Stöd till enskilda produktioner kan motiveras utifrfm 
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behov.::t att anting.::n komple\\cra den tillgängliga repertoaren vad giiller Prop. 1986/87: 100 
verk och artister clh:r att tillgodo.-;e s~irskilda mottagargrupper. I bägge Bil. 10 
fallen bör sciidet enligt min mening i fi.ir!>ta hand ges till professionella 

fonl)grampniducenter. 

Till följd av vad jag i det föreg[1cnde har förorda! i frfiga om Rikskon

scrters föriindrade utgivningsprofil bör kultumidet iigna särskild uppmärk

samhet i:it s[idana omriiden inom Rikskonserters hittillsvarande utgivning 

sLim i fortsiillningen inte blir tillgodosedda med statliga medel. Detta gäller 

framför allt fonogram för barn. 

Enligt min mening hör en störr.:: del av stödmedlen iin hittills avsättas för 

utgivning av barnfonogram. För siidana produktioner giiller enligt kulturdt

dch rapport siirskilda åononomiska förutsättningar. Framstiillningskost

nadi:rna är i regel högre än för övriga fonogram. Försäljningen striicker sig 

il andra sidan över en liingrc tid och resulterar på längre sikt i större 

int;ikter. Dell•t kan enligt min mening motivera andra stödformer än den 

som för niirvarande tillämpas. Jag avser att senare föresHi regeringen att 

uppdra ät kultur61det att se över stödkonstruktionen i detta avseende. 

Det kan enligt min mening också i övrigt finna~ skäl för en större 

flexibilitet i anviindningen av stödmedel. Rådet bör fa möjlighet att vid 

behov självt ta initiativ till en utgivning och erbjuda intresserade produ

center projektmedverkan. Detta kan också gälla enstaka utgåvor av andra 

ljuddokument än mmikfonogram. Det finm; ett uppenbart intresse att göra 

vissa iildre inspelningar tillgängliga genom överföring till nya fonogram. 

Det kant. ex. gälla tonsättares tolkningar av egna verk. skådespelarröster. 

historiska tal eller radioprogram. I denna fråga bör kulturr{1det samråda 

med svenskt visarkiv och arkivet för ljud och bild. Jag finner det lämpligt 

att en del av anslagsmedlen anvisas för en sädan friare användning. 

[)istrihution a1· Ji>llORram 

Anda sedan det allmiinna fonogramstödets tillkomst budget[iret 1982/83 
har årligen medel avsatts för informations- och distributionst1tgärder på 

fonogramornriidet. I föregående års budgetproposition !prop. 198.'5/86: 100 
hil. 10 s. 488) anforde jag att det emellertid fortfarande återstod att finna 

iindamålsenliga former för en ur kulturpolitisk synvinkel tillfredsstiillande 

spridning av kvalitetsfonogram. 

En av regeringen ar 1982 tillkallad särskild utredare presenterade i 

december 1983 sina förslag i rapporten <Ds U 1983: 19) Fonogramdistribu

tion i Sverige. Utn:daren konstaterade en rad brister vad gäller information 

om och spridning i landet av kvalitetsfonogrammen. bl.a. att lokala försälj

ningsställen saknades och att sortimentet i de !lesta fall var alltför begrän

sat. Utredarens förslag till förbättringar gällde förutom insatser på infor

mationssidan och en aktivare utliining av skivor och kassetter genom 

folkbiblioteken i första hand ett statligt initiativ till i:n samordning av de 

mindre fonoµrambolagens distribution. Detta skulle ske genom att en 

arbetsgrupp tillkallades hestacnde av företrlidare för staten och intressera

de holag. Gruppen skulle förbereda bildandet av ett distributionsholag som 

skulle ägas gemensamt av de mindre bolag som svarar för produktion av 444 



fonogram i exempelvis genrerna konstmusik. jau och folkmu,ik. Diqrihu

tionsbolaget skulle ;iven distribuera RikskLin,erter~ utgivning samt - med 

~tatligt stöd - etablera rostorderverksamhet med fonogram. 

Utredningen' förslag till statliga iltgärdcr pa inforrnationsomrildet har 

delvis fiirverkligats p~t s;°1 <itt att staten sedan hudget{iret 1984/85 stöder 

Grammlifonkverantörernas förenings <G LFI {trliga lagerkatalog över i 

Sverige saluforda skivor och kassetter. tills vidare med ett <irligt bidrag. 

Den senaste upplagan av katak1gcn redovisar för september I 986 nästan 

32000 svenskproducerade och importerade LP-skivor. kompaktskivor och 

kassetter. Aven om katalogen inte iir heltäckande och saknar vissa viktiga 

uppgifter :ir den ett nödviindigt hjillpmedel för bl. a. fonogramhandeln och 

biblioteken. Jag förordar att staten även i fortsiittningen verkar för att 

katalogen kan komma ut sC1 länge alternativa system inte finns. Frågan om 

en fortsatt hidragsgivning och villkoren härför hör emellertid enligt min 

mening fr. o. m. n:i,ta budget{ir prLivas av kulturrI1det. 

Av betydelse för fonograminformationen ;ir ocks,J. det utredningsarbete 

om utgivningen av en svensk fonogramförteckning som arkivet för ljud och 

bild !ALBJ pil rcgcringem uppdrag har bedrivit. Resultatet av arbetet som 

skedde i samriid med statskontoret har nyligen redovisats för regeringen i 

en rapport, Förut~iittningar för utgivning av en sven~k nationaldiskografi i 

ALB: s regi. Ett mer liingtgående förslag frän statskontoret avser en sam

ordning av registrering och katalogisering av fonogram, videogram och 

musikalier. För niirvarande bered' denna fråga i regcring~kansliet. 

Fonogramdistributionsutredningens förslag om ett gemensamt distrihu

tionsbolag fick ett blandat bemötande. Flera av de berörda producenterna 

uttryckte tveksam het inför en bolagshildning som skulle innebära nya 

ko~tnader och ett stort risktagande utan att samordningsförclelarna var 

uppenbara. 

Sedan lilng tid tillbaka har Rikskonserter haft en verksamhet med 

försiiljning och rnarknadsfiiring av den egna utgivningen knuten till sin 

fonogramavdelning. I proposition 1973: I !bil. 10) uttalades att de experi

ment med olika di~tributionsformer i syfte att n~"i nya ly~snarkategorier 

som Rikskon-;erter redan bedrev horde fortsätta. Försöken var bl.a. inrik

tade pi'i att nwt verka sociala och geografiska hinder för en bred spridning 

av fonogr<1m i hela landet. Vidare efterstriivade~ en s~'stematisk introduk

tion p{1 utländska marknader. 

Rikskonserters funogramdistrihution har under de senaste faren utveck

lats vä~entligt. Genom anskaffning av bmpliga lokaler med reservkapaci

tet. datorisering av rutinerna och aktivare försiiljning har det varit möjligt 

att erbjuda distrihutionstjiinster iiven till andra producenter av fonogram 

inom ~amma genreL1mr!1de som Caprice. Hittills har Rikskonserter överta

git distributionen for fem sven,ka skivmärken. Import av fonogram med 

motsvarande inriktning beclri\·s friin Norge och Frankrike. Förvärv av 

liknande m;irken fdn de övriga nordi~ka liinderna samt frfrn kontinenten 

planera~. Fiir den egna försiiljningen utomlands finfö generalagenter i 14 

l~inder. Rikskonserter har ocksit inten~iri..:rat verksamheten med sin skiv

klubb. som för n;irvarande har 4 500 aktiva medlemmar. Den totala försiilj

ningen hittills upp!!;ir till över 800000 fonogram. varav I 50000 till utlandet. 
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Hudgetiiret 1'185/86 siildes ca 48000 fonogram. varav ca 12000 utomlands. 

~ Av denna redovisning framgår att Rikskonserter har lyckats bygga upp 

en iindami"ilsenlig verk,amhet. Jag finner det d;irför naturligt att övcrvii

gandcn om en eventuell samordnad distribution av kvalitt:tsfonogram tar 

sin utgilngspunkt i den diir befintliga verksamheten. Jag anser att de krav 

som under -;enare ar har stiillts p(1 en sammdnad clistributi<>n i allt väsent

ligt skall kunna tillgodoses med denna verksamhet som organisatorisk 

grund. 

Utformningen av Rikskonserters distributionsenhet har växt fram allt

efter de speciella krav som fonogrammarknaden ställt. Anknytningen till 

Ribkonserters övriga verksamhet har i samma mfm minskat. Verksamhe

tens mäl ligger också något vid ~.idan av det uppdrag som den nya institu

tionen Svenska ribkonserter kommer att ha. Jag finner diirför skiil att 

överviiga en mer sj;ilvständig organisatorisk stiillning för distributionsen

heten. Liknande tankcgEu1gar har dryftats inom Rikskonserter. Enligt vad 

jag har inh:imiat stiimrner detta viil överens med sti'illningstaganden inom 

Cemu~ vars uppgift ar att förbereda den nya organisationen. En mera 

fristiiende stiillning som bolag C".d. ~kulle underHitta en samverkan med 

andra intressenter bland fnnogrambolagen. I alternativet med en bolags

form skulle ocb{i andra ägare. såsom landsting m. 11. parter inom musik

omriidet. kunna ing;L 

Under förutsiittning att Rikskonserters distributionsverksamhet kan ut

vecklas till ett mer fristiiende oq;an öppet för övriga fonogramproduccntcr 

finner jag det motiverat med ett statligt ekonomiskt stöd av engiingskarak

tär under en tid av förslagsvis tre i!r. Jag avser att senare föreslii regeringen 

att träffa avtal med det enskilda organ som skall handha distributionen om 

villkoren för ett sådant stöd. För all regeringen skall kunna iklhda staten 

ekonomiska förpliktelser bör riksdagens bemyndigande inhämtas. Jag ftter

kommer till anslagsfrflgor i det följande. 

Sriid rill musikalia 

Fragan om ett eventuellt statligt stöd till notutgivning väcktes redan av 

I 968 :lrs litteraturutredning och har diirefter övervägts vid några tillfällen. I 

budgetpropositionen 1979 !prop. 1978179: 100 bil. 121 föreslogs ökade bi

drag till dels Musikaliska akademien för att stimulera utgivningen av noter 

till äldre svenska tonsiittares verk. dels STIM: s informationscentral för 

sven~k musik !Svensk musik) för notutgivning till samtida musik. Riksda

gen beslöt i enlighet härmed !KrU 1978179:24. rskr. 234). Fr.o.m. samma 

budget~tr anvisades ocksä medel till kungl. biblioteket för utgivningen av 

Svensk notförteekning iprop. 1978/79: 122, UbU 37. rskr. 3521. 
Kulturriidet överliimnade i augusti 1985 i anslutning till sin anslagsfram

ställning för budgetim:t I 986/87 en rapport om utgivning och distribution 

av noter. I rapporten ges en utförlig beskrivning av notområdet. Förslag 

liimnas även till ett trdtrigt ~itgiirdsprogram för statlig;i insatser på omri1-

det. Förslagen avser statligt stöd till utskrift och utgivning av notmaterial 

till ~avhl klassisk som samtida svensk musik samt statsbidrag till folkbib

liotekens notbestånd. 

Prop. I 98o/87: 100 
Bil. 10 
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I föregående ärs hudgetrrorositiun (prop. 1985/8fl: 100 bil. 10 s. 489) Prop.1986/87: 100 

fiiri:slog jag i enlighet med kulturradch för,lag ett ökat bidrag till Musika- Bil. 10 

liska akademiens arbete mi:d notutgiivor av klassiska verk. framför allt 

inom den s. k. Berwaldkommitten. Jag ansiig att det fiirdäg siirskilda skiil 

att ri1skynda just detta projekt. För innevarande <ir har anvisats el! bdopr 

av 300000 kr. för dt:nn<t klassikerutgivning. 

Kultum'tdt:t bt:g;ir i sin anslagsframställning för budgetåret 1987.188 i 

övi:ri:nsstämmclse med nyssniimnd;·1 rapport en medelsökning av samman

lagt 700000 kr. för t1q;:irder p~t notomddcl. n:imligen iikadc bidrag till 

STlf\l'Svcnsk musik för not utskrifter och utgivning av tryckta notutg[1vor. 

Medi:hbchovet utgör unge for i:n tredjedel av vad som beräknades för hela 

refr>rmprogrammet enlig! riidets rapport. Enlig! r~·1det :ir ändam[ilet högt 

pri(lriterat. Denna ht:dömning far stöd i skrivehcr som har inkommit till 

n:gt.:ringen friln olika organi~ationer och företrädare för musiklivet. bl. a. 

STi MiSvensk musik od1 Fiireningen Svenska Tonsiittare. 

Enligt min mening är det angebget att den nya svenska musiken kan bli 

tillg:inglig i form av notutgt1vor. Produktion av notmatt:rial iir kostnadskrä

vande samtidigt som försiiljning av notutgftvor sällan iir lönsam. mest 

beroende pft en omfattande privatkopiering av noter. Jag delar därför 

k11lturr[idets bedömning all ett ökat bidrag för notutskrifter och notutgiv

ning bör ges hög prioritet. Vissa kostnader för utskrifter av not manuskript 

llCh tryckning av notutgavor har hittills finansierats av STIM/Svt:nsk mu

sik. Enligt vad STIM har redovi~at används för d1.:ssa iindamål under 

innevarande hudget<ir ett belopp av 250000 kr. av Je bidragsmedel som 

anvisas till STIM under anslaget Vissa bidrag till teater-, dan~- och musik

verksamhet. Därutöver tillskjuter STIM ett avsevLirt större belopp av egna 

medel. 
Jag föreslilr att det statliga bidraget till STi M/Svcnsk musik för notut

girning ökas med 724000 kr. for nästa budgetår. Däremot är jag inte 

beredd att ta ställning till kulturrf1dets förslag om ytterligare ;'\tgärder på 

notområdet under kommande ~ir. Jag ~tterkommer till vissa anslagsfrågor i 

det följande. 
Denna mt:delsökning bör enligt min mening kunna leda till att produk

tionen av noter ökar avsevärt. Den hör samtidigt göra Jet möjligt för 

STIM/Svensk musik atl i forts:ittningen avsätta en större del av egna medel 

för sina informationsinsatser. Det ökad.: statliga åtagandet för notproduk

tionen till n~' svensk musik tir enligt min mening ocksä en insats for att 

förbiittra tonkonstnärernas möjligheter att ni"t sin publik. En ökad notut

givning utgör vidare en stimulans iiven i distributionsledet och kan skapa 

biittre förutsättningar för silviil bibliotekens notinköp som försilljningen 

genom nothandeln. 

Jag har i det föreg~1ende umkr anslaget Bidrag till Svenska rikskonserter 

tillstyrkt centrala musikkommittcns förslag om att regionmusikens ct:n
trala notbihliotek överför~ till ~taten~ musiksamlingar. I samband hiirmed 

har jag föreslagit att ett belopp av 100000 kr., motsvarande ett halviirs 

drifbkostnader för budgetäret 1987/~8. tillförs musiksamlingarna. Härige-

nom förstärks musiksamlingarnas roll som central resurs för musikalier. 

Detta hör l)eksi\ underlätta t:i~irrutli1ningen av notmatcrial till folkbibliote

ken. 
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Den kommersiella notdistrihutionen har som jag tidigare niimnt en liten Prop. 1986/87: I 00 

omfattning. I hela l;mdet finns endast ett final välsorterade fackhandlar. Bil. JO 
ofta med inriktning pil specialområden. I den lilla skala den har fungerar 

notfiirsör:jningen iindf1 tillfredsställande. En stor del av försäljningen till 

sfrviil professionella kunder som amatörer sker genom postorder. 

Enligt min mening lir niigra direkta statliga stöd{1tgiirder till nothandeln 

för närvarande inte aktuella. Ett statligt ingripande i den befintliga struktu

n:n av förlag, importi.in:r od1 för~>äljningsstiillen skulle snarare medföra en 

risk för störning uta•, att nämnvhrda fördelar skulle vinnas. 

A11slug.~frtig11r 

Som jag har anfört i det föregiiende hör statens iitagande i fråga om 

utgivningen av fonogramantologin preciseras i ett avtal mellan sta

ten och Musikaliska nk<1dcmien. Enligt min mening bör statens bidrag 

täcka akademins kostnader för den av mig förordade utgivningsnivån. För 

niista budgetiir räknar jag med ett ytterligare medelshehov av 0.5 milj. kr. 

För varje diirpf1 följande budget~1r under utgivningstiden av antologin hör 

det statliga anslag<;beloppet räkna~ om pii sätt som sker i frf1ga om andra 

bidragsanslag på medieomri!det. Inom medelsramen bör det också vara 

miijligt att finansiera en utgivning på kompaktskiva av vissa särskilt ange

lägna utgåvor. 

Det ankommer p[i (emus. som svarar för förberedelsearbetet för omor

ganisationen av Rikskonserter. att ange dimensioneringen av de olika 

verksamheterna inom den nya institutionen Svenska rikskonserter. 

Detta giiller :iven medelsramen för den basorganisation som kommer att 

svara för fonogramverk~amheten. Jag finner det rimligt att de rörliga 

produktionsmedlen till fonogram utgivningen anpassas till den mer avgrän

sade uppgift pi.i fonogramomriide! som jag i det föreg:iende har förordat för 

Svenska rikskonserter. Jag har i enlighet h:irmed for tiden den I januari -

den 30 juni 1988 beriiknat ett helopp av 707000 kr. att överföras till 

anslaget Svenska rikskonserter. förevarande anslag bör därför minskas 

med motsvarande bdopp. 

Kulturrådet hör enligt vad jag har förordat ensamt ha ett övergri

pande ansvar för de statliga stödinsatserna för en repertoarkompletterande 

fonogramutgivning. Genom Rikskonserters för:indrade roll efter omorgani

sationen vid årsskiftet 1987/88 kommer bidragsbehovet för viss fonogram

utgivning t. ex. i fri"iga Llm fonogram för barn att öka. R~idet hör enligt vad 

jag har anfört ocksii fri möjlighet att sj:ilvt ta initiativ till produktioner av 

angelägna musikfonoµr;1111 och andra ljuddokument. Vidare bör riidet i 

fortsättningen kunna t~evilja bidrag för vissa informatiofö- och marknads

föringsinsatser fiir kulturpolitiskt viktig fonogramutgivning. I det samman

hanget bör rädet L1Cksii pröva frågan om ett fonsatt bidrag till Grammofon

leverantörernas förenings tGLF) iirliga katalog över skivor och kassetter. 

Med h:insyn till de niimnda ökad·~ bidragsiindamiden under stödet föresliir 

jag en medclsökning med 471 000 kr. inkl. en viss kompensation for kost

nadsökningar. 448 



För innevarande budgetår har till STIM anvi~ats ett statsbidrag av 

819000 kr. under anslaget F 20. Bidrag till teater-, dans- 1JCh musik verk

samhet. Beloppet anviin<ls dels för STi 1\1: s informations verksamhet, dels 

för notutgivning. Enligt vad jag har föreslagit i det forcgiicnde bör STIM/ 

Svensk mmik for niisl<l budgetär under förevarande anslag få ett bidrag av 

724000 kr. for 1101u1 givning. Enligt min mening bör de statliga bidra

gen till STIM föras samman under förevarande anslag till en siirskild 

an~lagspost. Denna anslag~pllst bör föra<:. upp med I 543000 kr. 

De mcdelsökningar som jag utöver en viss kompensation för k1>stnads

ökningar har föreslagit för iindamål under flirevarande anslag har möjlig

gjorts genom en omfördelning inom anslaget. Enligt vad jag i det föregåen

de har anfört i frt1ga om fonogramdistribution behöver niigra siirskilda 

årliga dispositionsmedel för detta ändamål inte anvisas i fortsiittningen. 

Det stöd av eng{mgskaraktär under en tid av tre {1r '>Om jag under vissa 

villkor ställde i utsikt bör kunna finansieras med medel som riksdagen 

tidigare har anvisat under förevarande anslag. För ribdagens information 

bör i 1988 års budgetproposition anges vilket belopp ~om regeringen har 

anvisat. 
Med hänsyn till att mina förslag under förevarande anslag rör både 

fonogramverksamhet lH:h notområdet föreslar jag att anslagets rubrik änd

ras till Stöd till fonogram och musikalier. 

Hemställan 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört och till sammanstiillningcn 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

stödet till fonogramproduktion, 

2. bemyndiga regeringen att i ett avtal med Musikaliska akade

mien om utgivning av en musikhistorisk fonogramantologi ikläda 

staten ekonomiska förpliktelser i enlighet med vad jag har anfört, 
3. bemyndig<1 regeringen att i ett avtal med det enskilda organ 

som skall handha Rikskonserters distribution av fonogram, ikläda 

staten ekonomiska förpliktelser i enlighet med vad jag har anfört, 

4. till Stöd till .fi111ogro111 och musikalier för budgetäret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 8471000 kr. 

G 4. Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

6797444 

8530000 

8780000 

Arkivet for ljud och bild har enligt sin instruktion I 1984:580. iindrad 

senast 1986: 943 l bl. a. till uppgift att bevara och tillhandahalla sådana ljud

och bildupptagningar som anges i lagen ( 1978:487) om pliktexemplar av 

skrifter och ljud- och bildupptagningar !ändrad senast den 11 december 

1986). 

29 Riksdt11!e11 /9/ini87. I .111111/. Nr 100. Rilug11 10 

Prop.1986/87: 100 
Bil. I 0 
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Fiin·altningskostnadcr 
1d;irav l<im~knstnaJal 

Lnkalkust nader 
HandkostnaJer 

Arkivet för ljud och bild (A.LB) 

"114000 
14 211/ OllOI 
1471 000 
I 94'> 000 

8530000 

lkr~ikn;1J anJring 
19X7/XX 

l'iircdr:iganden 

+ 2>' 000 
I +3>50001 

+ 104000 
- 8'1000 

+250000 

ALB:s anslagsframst~illning innebär i huvudsak följande. 

1. Huvudförslaget bör tillämpas så att hela besparingen tas ut under 

budgetåret 1989/90. Enligt ALB: s mening kan varken förvaltnings- eller 

lokalkostnaderna minskas, varl'ör endast anslagsposten Bandkostnader 

återstiir. Besparingen bör dii tas ut sä att medel för viss bandning av 

TV -program minskar. 

2. ALB begär medel för en permanent personalförstärkning om sam

manlagt sex heltidstjänster p[1 byråassistemnivå under treårsperioden. Av 

dessa tjänster förutsätts tre knytas till katalogiseringen. Förstärkningen 

motiveras med att katalogiseringen är av vital betydelse för forskningen 

och åtkomligheten av ALB: s samlingar över huvud taget. Resursförstärk

ningen på personalsidan i övrigt avser förvärv. teknik och låneexpedition 

och motiveras med att den är nödviindig för att ALB skall kunna leva upp 

till de åtaganden som ligger i 1978 års beslut om att inrätta ALB. 

( + 1116000 kr.) 

3. För att kunna inventera och ordna upp de äldre ljudsamlingarna. där 

huvuddelen övertogs från kungl. biblioteket i och med att nationalfonote

ket gick upp i ALB år 1979. behövs en tillfällig resursförstärkning. ALB 

konstaterar att de äldre ljudsamlingarna utgör en stor potential for forsk

ningen och en viktig del av vårt kulturarv. Om inte insatser sätts in nu finns 

det risk för att delar av samlingarna kommer att förstöras. Den tillfälliga 

resursförstärkningen avser personal- och handkostnader. ( +422000 kr. l 

4. ALB föresl[ir att medel anvisas för en studie av möjligheterna att ge 

ut en retrospektiv diskograli. dvs. en fullstiindig förteckning över i Sverige 

utgivna fonogram. friln början fram till den tidpunkt då en fortlöpande 

diskografi kan startas. Det lir enligt ALB: s mening en viktig kulturuppgift 

att en sådan förteckning kommer till st{rnd. ALB avser att. sedan studien 

genomförts. försöka finansiera projektet med medel från privata och of

fentliga fonder. 1 + I 00000 kr. l 

Regeringen har tillkallat en s:irskild utredare n; 1986: 01, flir att göra en 

översyn av reglerna för bevarande av 1.iud- tll'h bilduprtagningar t Dir. 

ll)8fi: 14L Översynen skall giiras mot bakgrund ;1\ s~iviil ut,·ecklingcn inom 

massnH.:dieomnldet st1111 erfarenheterna av tilliimpningen av rliktexemp

larslagen. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 



Jag avser emdlertid att titerkomma till \'issa frågor under förevarande 

anslag i den forskningsrroposition som regeringen avser att lägga fram i 

början av år 1987. 

Vid min rnedelsheriikning har jag tillämpat ett begränsat huvudförslag 

för tre år som bör kunna tas ut enligt ALB:s förslag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslar riksdagen 

att till Arkii·etfi'ir (i11d och hi/J:Ft!n·a/t11i11g.1ko.1·t11111fcr för hudget

äret 1987/i\8 anvisa Cl\ forslagsan<.lag av 8780000 kr. 

G 5. Arkivet för ljud och bild: Insamlings verksamhet m. m. 

1985/86 u !gift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

497486 

>81000 

w~ooo 

Reservation 41I971 

Frfm anslaget bekostas dels arkivets för ljud och bild <ALB) verksamhet 

med förvärv av ;ildrc ljud- och bildmaterial samt andra ljud- och bildupp

tagningar som ALB införlivar i sina samlingar, deb materielunderhail och 

ersättningsanskaffning av viss apparatur. 

Arkivet för ljud och bild 

I. ALB begiir medd för att giira s1udier av hest;indigheten lws de ljud

llCh videoband varpi"i A LB arkiverar sil t material ( + 200 000 kr. l. 

2. I en särskild skrivelse redovisar ALB sina överväganden med anled

ning av etl regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att ge ut en 

svensk nationaldiskograli. Enligt ALB finns det i Sverige flera register och 

kataloger över fonogram, t. ex. den katalog över i Sveriges lagerförda 

fonogram som ~'irligen ges ut av Grammofonleverantörernas förening 

<GLFl. Dessa iir emellertid inte hcltii\:kande och sakn<lf väsentlig informa

tion. ALB anser att det behövs en svensk fonogramförteckning som kan 

informera om och dokumentera den svenska fonogramproduktionen. Av

saknaden av en fortlöpande diskografi har medfiirt att också tillförlitlig 

statistik över i Sverige utgivna fonogram '>akna., och att utgivna fonogram 

inte blir tillgängliga för for-;kningen. ALB beg:ir därför medel för att starta 

en fortlöpande förteckning över i Sverige utgivna fonogrnm. Denna kan 

även tjäna som beståndskatalog över ALB: s samlingar av pliktcxemplar 

av fonogram. Med avdrag för kalkylerade fiirsiiljningsintiikter beriiknas 

den årliga kostnaden uppg~i till 480000 kr. Kostnaderna för svstem- och 

pmgrammcring~arbete uppg[ir till 100000 kr. ( + 580000 kr.. varav I 00000 

kr. i cngiingsutgiftcrt 

Föredragandens ö\·erväganden 

Vid min m..:dcl<iberäkning har jag tillämpat ett beg.r~in~at huvud!'tirslag. för 

tre år. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 
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Jag hemställer att n:µeringen före~l~1r riksdagen 
att till A.rkii·l'f ji'ir UuJ oc·h hild:lnswnling.1·1·erks11mhct 111. m. för 

hudgct[lret 1987/XX anvisa ett reservationsanslag av )92000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. JO 
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Dagspress och tidskrifter 

G 6. Presstödsnämnden 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

1781733 

2382000 

2 439000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dags

pressen i enlighet med förordningen ( 1981 :.f09) om statligt stöd till dagstid

ningar och förordningen 0979:419, ändrad senast 1986:9.f5l med instruk

tion för presstödsn~imnden. Därutöver har niimnden enligt sin instruktion 

till uppgift att följa och analysera den ekonomi~ka utvecklingen för olika 

tidningsgrupper och övriga väsentliga föriinJringar inom pressen samt att 

rapportera om utfallet av de presstödjande tltgärderna och om förändringar 

inom tidningsiigandet. 

Förvalt ni ngskos tnade r 
(därav lönekostnaden 

Lokalkostnader 

Prcsstiidsnämnden 

2244000 
( 14620001 

138000 

2382000 

Heriiknad iindring 
I 9~i7/Xii 

Föredraganden 

+ 51000 
( - !06000) 
+ 6000 

+ 57000 

I. Nämnden föreslilr för budgetftret 1987188 en uppskrivning med 6000 

kr. för lokalkostnader och en besparing med I 'I 000 kr. pt1 anslaget. Bespa

ringen bör tas ut p~i övriga förvaltningskostnader. Huvudförslag - I) 000 

kr. 
2. Nämnden erinrar om att antalet tjänster minskah frän sex till fem 

fr. (l. m. innevarande budgetår. Lönemedebniv[m har behållits oföriindrad. 

:-Jämnden föreslår att 152000 kr. motsvarande lönemedel för den avförda 

tjänsten nu förs över till övriga förvaltningskostnader för att anviindas för 

konsultkostnader m. m. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till förh{lllandet mellan resurser och arbetsuppgifter i pres'

stödsnämndens verksamhet har ett begriinsat ettårigt huvudförslag tilläm

pats vid beräkningen av anslaget. 

Jag ansluter mig till nämndens förslag att löncmcdel motsvarande kost

naderna för en avförd tjänst nu förs över till övriga förvaltningskostnader. 

Med hänvisning i övrigt till sammansrnllningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Presstödsntimndcn för budget~'irct 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 2439000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 



G 7. Stöd till dagspressen 

1985/86 u I gift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

429318569 
476900000 

455800000 

Från anslaget utgår ~töd enligt förordningen ( 1981 :409) om statligt stöd 

till dagstidningar Uindrad senast 1986: 195 och 586). 
Stöd kan utgå i de former som framg[ir av sammanställningen. Villkoren 

för tilldelning av bidrag framgår av stödförordningens 5-45 §*·Vidare kan 

dagstidningar erhälla lån ur pressens lånefond (se anslaget Uin till dags
pressen}. 

I. Produktiun,hidrac 
~ Etabkringsst(id -
3. Ltvccklingsbidrag 
4. Samvcrkansbidrat: 
5. SamLlistributions-· 

rabatt 

Presstiidsnämnden 

.WK600000 
.l 800 000 

!0000000 
7000000 

<,7 500000 

476900000 

Her~iknad •indrin(!. 
1987/88 

Föredraganden 

-11 100000 
- .'800000 
- 4 200000 
- 2000000 

of. 

-21 IOOOOU 

I. Fiir år 1986 har I. o. !ll. augusti mfinad 79 dagsti<lningar beviljats 

sammanlagt 388 104 500 kr. i p ro duk I i o n s bi <l r ag. Ytterligare bidrag 

för ilr 1986 bcriiknas uppgil till ca 500000 kr.. dvs. totalt för ilret ca 388.5 
milj. kr. 

För år 1987 beräknas behovet av produktionsbidrag ligga på ungefär 
motsvarande nivå. Några tidningar kommer till följd av ändrad kategoritill
hörighet alt få lägre bidrag eller inget bidrag alls. 

Nämnden har i sina bedömningar utgått från gällande regler och belopps
nivåer. Nämnden avstår från att göra bedömningar om eventuella nedlägg
ningar av stödberättigade dagstidningar. 

För budgetåret 1987/88 begär nämnden 387 ,5 milj. kr. (-11.1 milj. kr.). 

2. Under budgetåret 1985/86 har inget etableringsstöd beviljats. 

Nämnden anför att belastningen på anslagsposten är ojämn och svår att 

bedöma på förhand. Medclsramen medger stan av en riksti<lning och en 

annan dagstidning. 

Nämnden begiir för budgetåret 1987/88 oförändrat 3.8 milj. kr. 

3. Under budget{\fet 1985/86 har ut vecklings bidrag beviljats och 

betalats ut till fyra tidningar med sammanlagt 2.4 milj. kr. Nämnden 

bedömer att efterfrågan på utvecklingsbidrag kommer att vara hög under 

budgetåret 1987 /88. 

Nämnden begiir för budgetiiret 1987/88 oförändrat JO milj. kr. 

4. Under budgetåret 1985/86 betalades 24305 kr. ut i samverkans

bidrag till tvil tidningar för samverkansutredning. Bidraget beviljades 
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fö -" bu ge; , Nämnden har även beviljat KB Aftonbladet AB och 

'.0 Svenska Dagbladet & Co vardera 2.5 milj. kr. för samverkan i en 

gemi:nsam tryckerianläggning. 
Nämnden hegär för hudgi:tåret 1987/88 oför~indrat 7 milj. kr. för stöd till 

samverkan. varav högst 500000 kr. for samverkansutredningar och högst 

500000 kr. för större branschprojekt. 
5. under hudgctiiret 1985/86 betaladi: nämnden ut sammanlagt 

57082114 kr. i samdistrihutionsrahatt för drygt 956 miljoner sam

distribuerade tidningscxemplar. 
Nämnden begär för budgetåret 1987 /88 oförändrat 57.5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Stödet till dagspressen har ökat avsevärt under 1980-talet. För budgetåret 

1980/81 anvisades totalt 310.8 milj. kr. För innevarande budgl!lår uppgår 

anslaget till totalt 476.9 milj. kr. Företagna höjningar har i huvudsak gällt 
produktionsbidraget. som har justerats upp till följd av di:n snabba kost

nadsutvecklingen inom branschen. 
Regering och rik~dag har vid upprepade tillfällen påtalat att statens 

möjligheter till presstiidjande insatser är begränsade och har understrukit 
vikten av att olika kostnadsbesparande åtgärder prövas inom branschen. 

Bl. a. mot denna bakgrund tillsatte regeringen hösten 1985 en parlamen

tarisk utredning med uppdrag att bl. a. utviirdera erfarenheter och effekter 
av det nuvarande presstödet och föreslå ändringar i reglerna. I direktiven 

( Dir 1985: 52) framhålls särskilt vikten av att undvika konstruktioner med 
en alltför fast automatik och stödutve1.:kling samt att pröva möjligheterna 

att samordna olika direkta och indirekta stödinsatser. Utredningen. som 

antagit namnet dagstidningskommitten. ber~iknas lägga fram sitt betiinkan

de vid årsskiftet 1987/88. 
Med hänsyn till behovet av en effektiv och ändamålsenlig användning av 

sratens stödresurser vill jag redan nu - i avvaktan på dagstidningskommit
tcns samlade prövning av presstödet - behandla vissa frågor rörande 
stödformerna. 

Höjningarna inom presstödet har som niimnts i första hand avsett upp
skrivningar av produktionsbidraget. För övriga fyra stödformer har me
delsanvisningarna varit i stort sett oförändradt: sedan budgelaret 1981/82. 

Etableringsstöd lämnas för nyetablering av en dagstidning som bedöms 
ha möjligheter att efter ett års utgivning uppfylla villkoren för produktions

bidrag. Den årliga anvisningen har sedan år 1981 varit 3,8 milj. kr. För

brukningen har aldrig under denna tid uppgått till anvisat belopp. Under de 
två senaste budgetftren har totalt 281000 kr. betalats ut av presstödsnämn

den. Den måttliga förbrukningen återspeglar förhiillandet att tidningsmark

naden i Sverige är i stort sett mättad och att det ditrför är svårt att finna 
marknader fi.ir nyetableringar. 

Med hänsyn till den begränsade medelsanvändningen under anslagspos
ten anser jag därför att etableringsstödet fr. o. m. ni\sta budgetiir bör av

vecklas i avvaktan pf1 de överväganden och förslag om presstödets utform
ning som dagstidning~kommitten kommer att framlägga vid årsskiftet 
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1987/88. Förslaget inneb~ir en besparing på presstödet med 3.8 milj. kr. Prop.1986/87: 100 

Eftersom det kan handa att prcsstödsnämnden beslutar om etahkring~- Bil. I 0 
stöd till något tidningsfön:tag under innevarande budgetår vill jag föreslå 
att regeringen begär riksdagens medgivande att fa bevilja dispens friin 
giillande utbetalningsreglt:r for t:tableringsstöd. s[I att hela stödbdoppct 
kan betalas ut före den I juli 1987 när stödformen föresläs upphöra. 

Utvecklingsbidraget iir el\ tidsbegränsat. behovsprövat stöd till dagstid
ningar som iir i allvarliga ekonomiska sv{irigheter eller som är i starkt 
behov av ekonomi~kt stöd för att stärka sin konkurrcnskrali. Den årliga 
medelsanvisningcn har under fem budgctifr varit 10 milj. kr. Förbrukning

en har varit lägre. Under det senaste budgetåret betalade presstödsn~imn

den ut 2.4 milj. kr. 
Att utvecklingsbidraget har utnyttjats i begränsad omfattning tycks bl. a. 

ha sin förklaring i att tidningar med ekonomiska sv{i.righeter, dv~. huvud

sakligen lågt~iekningstidningar, får sina behov tillgodosedda genom pro

duktionsbidraget. Utvecklingsbidraget iir samtidigt en viktig länk i stöd
systemet. Det är den stödform som ger presstödsnämndcn möjligheter all 
ingripa i akuta Higen och p[1verka branschutvecklingen i presspolitiskt 

gynnsam riktning. Med hänsyn till den redovisade förbrukningen anser jag 
dock att en viss besparing kan göras på anslagspostcn. Utvecklingsbidra

get bör fr. o. m. nästa budgetår föras upp med 5.8 milj. kr.. vilket innebiir 
en besparing med 4,2 milj. kr. Stödformens ändamålsenlighet bör sedan 
omprövas i samband med behandlingen av dagstidningskommittens för

slag. 
Samverkansbidrag lämnas för samverkan i teknisk produktion eller i 

annonsförsäljning och också för vissa samverkansprojekt och samvcrkans

utredningar. Medelsanvisningen per år har under ättiotalet uppgått till 7 

milj. kr. Totalt under perioden har 7.1 milj. kr. betalats ut. varav merpar
ten till cn gemensam tryckerian!äggning för ett antal västgötatidningar. 
Skaraborgs Press AB. lJ nder de tre senaste budget<°iren har totalt knappt 

600000 kr. betalats ut. 
Regering och riksdag har i flera år särskilt framhållit teknisk samproduk

tion som en möjlighet för dagstidningsföretagen att nedbringa sina produk
tionskostnader. Samverkan har dock hittills etablerats i liten omfattning. 
Enligt femte pressutredningen, som i sitt betänkande ( 1985: 2l Effektivare 
presstöd behandlade frågan. är orsaken till detta bl. a. problem med press

läggning~tider vid teknisk samverkan samt att tänkbara samverkanspartcr 

ofta befinner sig i olika investeringsfaser. Enligt utredningen är teknisk 

samverkan främst en intern rationaliscringsmöjlighet inom kedjor och kon

cerner, men knappast ett realistiskt altermlliv för konkurrerande tidnings

företag. Samvi:rkansfrågorna har tagits upp till fortsatt behandling i dags

tidningskommittcns direktiv. 
Oavsett hur frägan kommer att utvecklas av dagstidningskommitll!n står 

det klart att samverkansbidraget för närvarande anv;inds i begriinsad om

fattning. I avvaktan på kommittens förslag i denna del anser jag att bidra

get bör dimensioneras i bättre överensstämmelse med den kända och 
redovisade efterfrågan. Jag anser att bidraget för budgetåret 1987/88 bör 

föras upp med 5 milj. kr.. vilket innebär en besparing med 2 milj. kr. 456 



Jag beräknar de totala besparingarna för Je. föreslagna ändringarna till 

sammanlagt 10 milj. kr. for hudget!1n:t 1987/88. 

I övrigt beräknar jag anslaget i överensstiimmelse med presstödsn:imn

dens förslag. Anslaget hör föras upp med 455Ji milj. kr. för budget[1ret 

1987/88. 

Hemställan 

Med h:invisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de av mig förordade ändringarna i grunderna för stöd 

till dagspre~sen. 

2. medge att regeringen far bevilja dispens foin giillande utbetal

ningsregler för etableringsstiid i enlighet med vad jag förordat. 

3. till S1iid 1i/I daKS(lrc.1.\'1'11 for hudget<'tret 1987188 anvisa ett för

slagsanslag av 455 800000 kr. 

G 8. Lån till dagspressen 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

12450000 

25000000 

25000000 

Reservation 30995978 

Fn!n anslaget utbetalas lån enligt förordningen () 981 :409) om statligt 

stöd till dagstidningar (ändrad senast 1986: 195 och 5861. 

Prcsstödsnämndcn 

Under budgetåret 1985/86 har frm tidningar beviljats b.n med sammanlagt 

14100000 kr.. varav 10450000 kr. har betalats ut. Dessutom har 2000000 

kr. betalats ut för lån som beviljats under tidigare budgetiir. 

I ~in anslagsframstiillning har nämnden ini<.: tagit hiinsyn till en framställ

ning till regeringen om ett extra medelstillskoll p~i 175 milj. kr. avseende 

lån till Kl3 Aftonhladet AB och HB Svenska Dagbladet AB & Co flir 

uppförande av en gemensam tryckerianläggning. Nämnden avvaktar be

slut av regering och riksdag i th1gan. 

Nämnden begär för budgctilrct 1987/8~ oförimdrat 25 milj. kr. 

Lån 1ill A.fio11hladc1 och S\'('11.1k11 Dagh/adct 

Kommanditbolaget Aftonbladet AB oeh Handelsbolaget Svenska Dagbla

det AB & Co har tillsammam planerat att urpföra en gemensam trycke

rianläggning för samproduktion av tidningarna Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet. Hösten 1985 ansiikte företagen gemensamt htJS presstödsnämn

dcn om ett 15.n på 253 mi.lj. kr. ur pres~ens lånefond för investeringar i 

tryckeriutrustning m. m. 

I ansökan ber~iknades totalkostnaden för investeringen inkl. byggnad till 

376 milj. kr. Vid tiden för niimndens stiillningstagande hade dock totalkost-
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-............. naden stigit till knappt 500 milj. kr.. varav 53.5 milj. kr. för beriiknade 
~ riintekostnader under byggnadstiden. 

Det sökta lånebeloppet motsvarar ungefär halva totalinvesteringen. Den 
överskjutande delen planeras finansieras på den allmänna kreditmarkna
den samt genom tidningsföretagens egna insatser. 

Enligt regkrna i förordningen om statligt stöd till dagstidningar begiirde 

presstödsniimnden att företagen skulle pröva möjligheterna till en bn.:dare 

trycksamverkan i srnrstockholmsomr[1det. omfattande iiven Dagens Nyhe
ter/Expressen. Aftonbladet och Svenska Dagbladet avvisade emellertid en 

sådan samverkan bl. a. med hänvisning till att h[ide drifts- och kapitalkost

naderna på längre sikt skulle bli större i fyratidningsalternativet. 

Den 16 maj 1986 beviljade presstödsnämnden ett län till de två företagen 

på totalt 175 milj. kr. med en lam·tid pfi 15 år. varav de fyra första räntefria 
och de fem första amorteringsfria, under förutsättning att extra medel till 

samma belopp tillförs pre5sens lånefond. Linet avser utrustning för en 
gemensam tryckerianliiggning, ej byggnad och tomt. Lånet skall betalas ut 

i takt med investeringarna~ genomförande. flirdigställandet beräknas ta 
tre till fyra år. Siikerheter skall ställas i form av företagsinteckningar. 

pantbrev i fastigheter samt en begränsad borgen av vardera Landsorgani
sationen i Sverige och HB Svenska Dagbladet AB & Co. 

Som motivering för sitt beslut anför p;-esstödsnämnden i en skrivelse till 

regeringen samma dag att projektet i.nnebär avsevärda kostnadsreduk

tioner för de två företagen jämfört med separata nyinvesteringar. Enligt 
reglerna skall lån företrädesvis ges för projekt som syftar till kostnadsbe

sparingar genom samverkan mellan tidningsföretag. Nämnden har emeller
tid funnit att förutsättningar ~aknas för att tillskapa en gemensam produk

tionsanläggning för Aftonbladet och Svenska Dagbladet samt Dagens Ny

heter/Expressen. Nämnden framhåller ocks[1 att den planerade tryckeri
samverkan mellan de båda tidningarna i själva verket innebär den mest 
omfattande samverkan sedan presstödet infördes. Enligt nämndens be
dömning är det också osäkert om planerna på en gemensam tryckerian

läggning kan komma att genomföras om inte ett lån ur pressens lånefond 
beviljas. 

Det aktuella lanebeloppet ryms inte inom ramen för normal medelstill
delning till pressens l[mefond. Prcsstödniimnden hemställer därför att rege
ringen föreslår riksdagen att ytterligare 175 milj. kr. anvisas under föreva
rande anslag och specialdestineras för Aftonbladet och Svenska Dagbla

det. 

Föredragandens i)verväganden 

Regering och riksdag har vid upprepade tillfallen understrukit vikten av att 

tidningsföretagen nedbringar sina kostnader och har särskilt pekat på de 

möjligheter i den viigen som ligger i ökad teknisk samverkan. Både Afton

bladet och Svenska Dagbladet behöver nu byta ut sina tryckpressar och 

övrig tryckeriutrustning. En samverkan mellan de~sa två tidningar är ratio

nellt. eftersom tidningarna har ungefär likartade behov av tryckkapacitet 

och trycker pfi olika tider av dygnet. Ett gemensamt tryckeri har fördelen 
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av ett högt och effektivt kapacitetsutnyttjande. Samverkan inncb~lr tHlrför Prop. 1986/87: I 00 

betydande kostnadsreduktioner för biida företagen. samridigt som det Bil. I 0 

medför en ekonomiskt viilmotiverad samordning av olika led i den tekniska 

produktionen. 

Mot denna bakgrund delar jag pn:sstödsn~lmndrns bedömning att pro

jektet stämmer viil med det övergripande syftet med liln ur pressens 

lånefond. Det ligger också i linje med vad riksdagen uttalat som önskvilrt i 

fråga om tidningsforetagens produktionstekniska utveckling. Jag delar 

också namndens bedömning att förutsättningar för ett projekt med tkr 

tidningar i samverkan för närvarande saknas. Jag anser därför att föreva

rande anslag bör tillföras särskilda medel i s:°1dan omfattning att presstöds

nämnden kan effektuera sitt beslut. Därvid fa~ter jag silrskild vikt vid 

nämndens bedömning att det annars är osäkert om samverkansprojektet 

kan genomföras. 

Angående tidsramar och beloppsnivt1er vill jag anföra följande. Press

stödsnämnden har beslutat att ett Ian ur prösens lånefond till de tvii 

företagen skall betalas ut i takt med investeringarnas genomförande. Av 

ingivna handlingar m. m. framgår att färdigställandet av tryckerianlägg

ningen beräknas ta minst tre ftr. 

Den årliga medelsanvisningen under förevarande anslag har under sena

re år varit 25 milj. kr. Den årliga medelsförbrukningcn har varit lägre. Vid 

utgången av budgetftret 1985/86 fanns under anslaget en behållning på 

knappt 31 milj. kr. Med de medel som anvisats för innevarande budgetår 

disponerar presstödsnämnden totalt ca 56 milj. kr. för långivning under 

budgetåret. Med en medelstilldclning på 25 milj. kr. för budgetåret 1987/88 
skulle nämnden ha totalt ca 81 milj. kr. att disponera för långivning under 

innevarande och nästa budgetår. 

Jag finner det knappast sannolikt att den ordinarie långivningen kommer 

att öka radikalt under den närmaste tiden. Eftersom utbetalade lån inte 

sedan budgetåret 1980/81 överstigit 12 .5 milj. kr. för ett budgetår anser jag 

att en ram på 30 milj. kr. bör vara tillräckligt för tva budgetår. Det betyder 

att högst ca 51 milj. kr. kan disponeras för extraordinära ändamål under 

samma tid. 

Som jag tidigare nämnt ~imnar presstödsniimnden betala ut ett liln till 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet i takt med investeringarnas genomfö

rande. Jag finner det därför rimligt att medel anslås under tre budgetår. Det 

är inte möjligt att förutsäga exakt när den första utbetalningen blir aktuell. 

För budgetäret 1987/88 bör dock i ett första steg 50 milj. kr. kunna betalas 

ut. Denna utbetalning bör. som nyss nämnts. göras inom ramen för normal 

medelstilldelning. Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp om 25 
milj. kr. för budgetåret 1987/88. Det resterande särskilda medel~behovet 

för lånet till Aftonbladet och Svenska Dagbladet uppgår därmed till totalt 

125 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 459 



I. godkänna vad jag förordat i fr{iga om s;irskilda medel till Uin 

till dagspressen. 
2. till Lt/111il/ dag.1pressc11 för hudgeti'iret 1987i88 anvisa ett reser

vationsanslag av 25000000 kr. 

G 9. Stöd till kulturtidskrifter 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

10186310 

175\0GOO 

18000000 

Reservation 82715 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (I 977: 393) om statligt stiid 

till kulturtidskrifter !ändrad senast 1986: 591 och 942). 

Statens kulturråd 

I. För budgeti!rct 198:\/~6 ansi.\kll! 269 tiLlskril"ter om stö<.l. Bidrag bevil

jades till 199 tidskrifter med bl'iopp mdlan ~ 000 m:h 190 000 kr. 

Innevarande ;\.r~ anslag tillfördes 7 milj. kr. i samband med organisa

tionstidskriftsstödets avveckling. I oktober 1986 hade 467 ansökningar 

kommit in och från innevarande års anslag har hittills 197 tidskrifter 

beviljats bidrag. Av dessa är 36 nya bidragsmottagare. Ett mindre antal av 

dem är tidskrifter som tidigare fått organisationstidskriftsstöd. Högsta 

bidragsbelopp har varit 210000 kr. Kulturrådet har fortsatt försöken med 

förbättrad information om kulturtidskrifter. 

2. För budgetårel 1987/88 begärs en priskompensation om 5 '/( .. motsva

rande kostnad sökningarna inom den grafiska branschen ( +876000 kr.). 

3. Kulturrådet har i skrivelse den 10 december 1986 föreslagit att grun

derna för stödet till kulturtidskrifter föriindras så att nyligen startade 

tidskrifter med lägre utgivningstakt inte utestiings från möjligheten att söka 

bidrag. Kravet om att en tidskrift. som inte haft bidrag tidigare. skall ha 

utkommit med minst fyra nummer under närmast föregående redovisnings

år. föreslås bli ändrat till att avse de tvt! närmast föregäende redovisnings

åren. 

4. Regeringen uppdrog den 27 juni 1985 at statens kulturråd att redovisa 

de nuvarande villkoren för kultu11idskrifterna samt lämna förslag till hur 

stödet framgent borde utformas. Därvid skulle särskild vikt läggas vid att 

söka lösa eller motverka de nuvarande svårigheterna på distributionssidan. 

Kulturrådet har redovisat sitt uppdrag i rapporten ( 1986: 5) Kulturtid

skrifter - skrifter i tiden. I anslagsframsHillningen hänvisar kulturrådet till 

förslagen i denna rapport. 

Samnu11!fl:111ni11g 111· si mens /.:11/t11rrtlds rtlfl(>Orl I 1986:5) K11/111rtids/.:r(ficr 
- s/.:r(fia i tiden. 

Kulturrådet presenterar inledningsvis ,;-n historik över k11!turtidskrifternas 

ulveckling och en aktuell översikt som tar sin utgångspunkt i kulturtid

skrifternas produktionsförutsättningar, kulturddets hittillsvarande för-
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,öbverksamhi.:1 med förb;i11rad information, li\lg;ingliga distributionska

naler samt användning och utnyttjande av tidskrifterna. Vidare redovisas 

dl' möjligheter till rationaliserad produktion och informationss\ikning som 

n)' teknik medfört. Rapporten berör iiven upphovsriillsliga friigor samt 

situationen för dels invandrartidskrifter. dels barn- och ungdomstid

skrifter. 

Det statliga stödet till kulturtidskrifterna fungerar enligt kulturr[idet som 

cl\ prnduktionsstöd och iir av väsentligt viirde för många publikationers 

ekonomi. En fortg[iende urholkning av stödet i jämförelse med kostnadsut

vecklingen i branschen har Jet\ till ökade problem i form av försämrad 

ekonomi. sjunkande upplagor. glesare utgivning. färre antal sidor i utgå

vorna etc. Få tidskrifter har möjligheter att satsa pil J;rngsiktiga ~1tgärdcr 

som förbiittrad marknadsföring. teknisk utvedding eller utbildning. Kul

turriidet anser att denna utveckling måste brytas. 

tvlerparten av kulturtid~krifternas intiikter kommer friin prenumera

tioner. Liisnummerförsäljning iir viktig för att nf1 nya liisare. men svarar 

endast för en liten del av intäkterna. 

Kulturr[1dct föresliir att det nuvarande stödet skall finnas kvar i oföränd

rad form. Det föresläs emellertid bli kompletterat med en rad utvecklings

främjande åtgärder. vilka friimst syftar till billigare produktion samt effek

tivare distribution och marknadsföring av kulturtidskrifterna. Högst 

1750000 kr. av det tillgängliga stödbcloppet bör avsättas för dessa åtgär

der. Förslagen bör prövas under en treårig försöksperiod med början 

budgetåret 1987/88. 

Utvecklingsfriimjamlc åtgärder bör kunna omfatta såviil enstaka tidskrif'

ter som ett mindre antal publikationer. men även kunna rikta sig till tkr 

tidskrifter än dem som erhtiller produktionsstöd. Åtgärder bör kunna sät

tas in redan i planerings~tadiet för en ny kulturtidskrift. Medel för utveck

lingsfriimjande åtgiirder bör inte fördelas som direkta bidrag till tidskrifter-

na. 

För att genomföra förslagen bör en serviceverksamhet för tidskriftsfrå
gor. placerad utanför kulturriidct. etableras. Som komplement bildas en 

referens- och samordningsgrupp hos kulturrådet. 

Hos kulturtidskriftsredaktörer och utgivare finns ett stort behov av 

utbildning i ekonomi. teknik. redaktionellt arbete. registerhantering. an

nonsackvisition. marknadsföring. distribution m. m. Sådan utbildning bör 

erbjudas tidskrifterna i samarbete med Föreningen Svensk Fackpress 

!Factu). niimnden för fortbildning av journalister (fOJO) samt vissa folk

högskolor. Rfidgivning och konsultverksamhet hör ocksil erbjudas. Aven 

möjligheter till försöks verksamhet med s. k. tidskriftsverkstäder bör un

dersökas. diir modern teknik för framtagning av hckiriginal med personda

tor och lasi:rskrivare stiills till ett antal samarbetande kulturtidskrifters 

förfogande. 

Kulturrf1dct uttalar en stark oro för ut vecklingen av avgifterna för post

befordran av cm,taka exemplar. Möjligheter till alternativ distribution bör 

undersökas. Fi.ir att underlätta lösnummerförsäljning bör. i samarbete med 

Presam AB. ett system av försiiljningsstiillen specialiserade på kulturtid

skrifter skapas i vaijc kommun. Distributionssystem för mindre tidskrifts-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. JO 
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försiiljningsstiillen som bokhandlar och bokkafecr bör ocksfi prövas under Prop. 1986/87: 100 

för~öbperioden. Bil. I 0 

Vidare föreslås en fortsatt satsning p<l gemensam marknadsföring ::iv 

tidskrifterna. Kampanjer för prenumerationsviirvning bör genomföras i 

samarbete med tidskriftsdistributörcr och användare. För att underHttta 

tidskrifternas anvtindning pfi bibliotek och i skolan bör informationsmateri

akt kompletteras med n::censioner och ämnes visa jämförelser. Skolbiblio

teken bör. liksom folkbiblioteken. stimuleras att utse kontaktpersoner för 

ti<lskriftsfrågor. Projektet "Tidskrifter i skolan'" bör lyftas fram. 

Utöver de generella utveckling~fr~imjande åtgärderna bör specielb insat

~er. avseende fortbildning och marknadsfiiringsrnctoder, riktas till invand

rartidskriftcrna. En siirskild katalog över samtliga invandrartidskrifter bör 

utarbetas. 

Spridningen av barn- och ungdomstidskrifter snmt tidskrifter om barn

och ungdornskultur bör stimuleras genom utgivning <tY en itrlig katalog. 

R emiss_1·11ra ndc 11 

Efter remiss har yttranden avgetts av Posten. näringsfrihetsombudsman

nen ( NO). presstödsnämnden. skolöverstyrelsen tSÖl. kungl. biblioteket 

( K Bl. statens invandrarverk. statskontoret. riksrevisionsverket <RRV). 

Landsorganisationen i Sverige (LO>. Tjänstemiinnens centralorganisation 

rrCOJ. Centralorganisationen SACO/SR tSACOiSRI. Sveriges Författar

förhund. Svenska Journalistförbundet. Föreningen Svenska Tecknare. 

Svenska Fotografers Förbund. Svensl\a akademien, Föreningen Svensk 

1-ackpress ( Factu 1. Svenska Tidningsutgivan:fon:ningen ITU I. diivarande 

Bok-. Paprers- och Kontorsvaruforhundct tBOl'AKOI. Svenska kommun

förhundet. Landstingsforhundet. hibliolt:ksniimnden i Stockholms stad. 

biblioteksniimnden i l\1almö kommun. kulturn:imndcn i Umcii knmmun. 

Knnstniirliga och Litteriira Yrkesutövares Samarhetsn:lmnd <KL YS I. 

Handikappförhundcns Ccntralkommitte I HCK1. Sveriges Riksidrottsför

bund. Svenska barnboksinstitutel. Sveriges Allm:inna Bihlioteksförening. 

Bibliutckst.iiinst AB ( Btj I. Fack- och konsumentrresscns postknmrnitte 

rn.:h tidskrifterna Kommentar. Nya Teatertidningen. Ord & Bild. V:irld och 

Vetande samt TreNioNio. 

Därutöver h•tr skrivelser kommit in från tidskrifterna Populiir Arkeologi. 

Konstperspektiv och Biblioteksbladet samt fri111 Synskadades Riksför

bund. 

Allmiint 

Kull urr;\dcts raprort hnr fött ett positivt mottagande. De flesta remi~sin

stanscr bekriiftar raprortens besl\rivning av kulturtidskrifternas situation 

och instiimmer i förslagen. 

Tidskriften Ko111menlar betonar exempelvis att alla insat5cr som kan 

kela till höjda prenumererade upplagor hi.>r prioriteras iiven om det leder 

till minskade grundbidrag. Vikten av marknadsföringsinsatser framhålls 462 



siirskilt. Flera remissinstansa understöder förslagen om att prioritera Prop. 1986/87: 100 

harn- och ungdomstidskrifter. Bil. I 0 

RJ?\-' och .1·1a1sko111or1·1 tillstyrker den föreslagna omfördelningen friln 

produktiL1nsstöd till en förstiirkning av distributionen. Vare sig NO eller 

TU har inviindningar mot förslagen i rapporten. Sta1sko11tore1 och RRV 

förutsätter att planer utarbetas för ansvarsfördelning, tids<itgiing samt 

kostnader for försöks verksamheten. 

Postrn, SÖ, FacT11, BOPAKO. B(j. Bamhoksi11stit11tct m. Il. remissin

slanser fi>rklarar sig \'illiga att medverka i genomförandet av de åtgiirdcr 

som rapporten tar upp. 

l'res.1·t1'icl.rnii111nde11 iir kritisk till förslagen och menar att det sannolikt 

vore mest fördi.:laktigt för kulturtidskrifterna om hela anslaget fördelades 

som produktionshidrag si1 att tidskrifterna sjiilva kunde avhjälpa aktuella 

hrister. Om extra medel ansli1s har dock presstödsniimnden inget att inviin

da mot en försöks verksamhet. Även Jc111m1ili.1·(fiirh1111dct, S1·e11ska akade

mil'll och l\L >'S menar att en nyordning inte hör gf1 ut över storleken pf1 

produktionsbidragen. Akademin anser att den föreslagna verksamheten 

horde kunna inrymmas i kulturrildets allmiinna uppgifter och finansieras av 

si\dana medel. Sta/sko111on·1. SACO! SR. Nya Teaterrid11i11gc11 m. Il. ser 

även risker i en splittring av tillgängliga resurser pii alltför många åtgärder. 

Land.1·1i11g.1:fi>rh1111dl't och tidskriften TreNioNio menar att prnduktions

stödet har oönskade effekter eftersom en statlig myndighet bestämmer 

vilka tidskrifter som kommer att överleva. En stödköpsordning skulle 

diircmot ge prenumeranterna större möjligheter att ptwerka kulturtid

skriftsstrukturen. menar förbundet. Även hihlioteksnii11111de11 i Afol111ii 

ko1111111111 och Bihliotekshladet förordar stödköp. FiirfattwFirh1111dct före

slår att momsbefrielse införs som en generell forhättring av tidskrifternas 

ekonomi. 

Posten och tidskrifterna 

f'lertakt remissinstanser anmärker pii de höga distributionskostnaderna 
och ;ir kritiska till postens försiimringar av portovillkorcn för kulturtid

skrifterna. Olika förslag framförs om siirskild posttaxa. trycksaksporto. 

kulturporto. ett rabatterat porto för kulturtidskrifter etc. Försändelser kan 

inte särbehandlas med ledning av inneh~tll. hävdar cbremot Po.1·1c11. Den 

nuvarande taxepolitiken komma di\rför inte att fr[ingils. Kulturverksam
het kan dock stikljas genom informationsfögiirder och riktade bidrag friin 

posten. Fack- och ko11.1·11111<'11Tf!r1·ssc11s {JOstko111111itt1' menar att de fast

stiillda principerna för postens tidningsdistribution innebiir att taxan kon

struerats med mitlsättningen "pris efter prestation". 

Uthildning. r;ldgivning och ny teknik 

Flertalet tidskrifter betonar hehovet av liimplig utbildning. \'iirld och Fe-

1a11de och 1'011.1 lf'<'l'S/H'klil' anser att utformningen (ich fiirliiggning.:n av 

kurser och st>minarier miiste anpassas efter ideellt arhetande redaktörers 463 



villkor. S1·enska frd.narc noterar ett utbildningsbehov i upphovsriittsliga 

f dlgor. 

Factu understryker att stödformen med tillsättande av en konsultgrupp 

för att h_iii!pa kulturtidskrifter i akuta ekonomiska situationer bör tifömpa~ 

med försiktighet för att inte fä oönskade konkurrensmiis~iga effekter. 

Friigan om vilka arbetsuppgifter som av ekonomiska skiil bör föras över 

fdn tryckerier till redaktioner behandlas i yttranden frfm tidskrifterna Ord 
& Bild 'amt \'iirld och Vetande. Med en dålig likviditet kriivs finansie

ringshjälp för att klara investeringar i teknisk utrustning. Tidskrifterna 

P,ipuliir A.rke1J/11gi och Biblio1dsh/11Jc1 anser förslaget om tidskriftsverk

städer vara intressant. 1'011u/iir Arkeologi redovisar mycket positiva erfa

renheter av den nya tekniken för s~ittning och administration. 

N_1·a Tealcrtidningcn framhålkr att möjligheterna till förenklad admini

stration bör utnyttjas. IXiremot blir en tidskrifts utseende oftast lidande om 

redaktörer gör layouten. eftero;,mn de vanligtvis inte iir experter på bild och 

form. En allmän användning av den nya persondatorbaserade tekniken 

riskaar att förstärka utseendemässiga brister i en tidskrift. 

Marknadsföring. distribution etc. 

För a\t en satsning på försäljningsställen specialiserade på kulturtidskrifter 

skall ml resultat. i1r det en förutsiittning att marknadsföringen av dessa 

återförsäljare tillmiits stor betydelst:. understryker Fac111. TU och Nva 

Tl'atertidningen. 
Tidskriften Kommentar framhåller att grupper av tidskrifter borde kun

na gå samman om rnarknadsföringsprojekt med stöd Mm kulturrådet. Nya 

Teatertidningen är kritisk till brelt upplagda kampanjer och förordar mark

nadsf<:iringsinsatser riktade till speciella målgrupper. Samma tidskrift anser 
det iiven vara positivt med en annonshandbok över kulturtidskrifter. Öns

kemill finns också friin Nya Teatertidningen om en central framtagning och 

distribution av försäljningsutrustning (ställ. hyllor etc.) till bokhandlar. 

Farhågor framförs däremot inför förslaget att införa recensioner i kultur

tidskriftskatalogen. 

Bibliotek. ~kola m. m. 

SACO!SR inst~immer i förslagen och menar att biblioteken har en nyckel

roll för kultunids\.;.riftcrnas framtida existensmöjligheter. Biblioteken -.;ak

nar dock resurser för att kunna medverka i årliga kampanjer. Mer pengar 

mi1qe avsiittas för detta ändam<ll om n{1gon effekt skall kunna uppnas. 

Uih/iotl'k.1niimnde11 i Stnckho/111 anför ;i\'en principiella inviindningar mot 

att medverka i prcnumerationsv:irvningskampan_ier. TCO anser att ocks[i 

arbetsplatsbibliotek bör inneh~'11la kulturtidskrifter. 

KB nch //(i understryker att förslagt:n om registrering och databaser bör 

ses i e!! sliirrc sammanhang O·~h samordnas med övrigt bibliografiskt 

arbete i landet. 

BOPAKO fört:sli'ir att iitgärder riktade till biblioteken genomförs i nära 

Prop. 1986/87: ](){) 
Bil. 10 
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samarbete med bokhandlarna. Brj är däremot tveksamt till att bokhandlar Prop. 1986/87: 100 

skall administrera prenumerationer från bibliotek och skolor. Bil. 10 

Kommunfiirhundet menar att länsbiblioteken skulle kunna ges en större 
roll i marknadsföringen av kulturtidskrifter. Regionala planer. inköp av ett 

ökat antal titlar samt cirkulationsexemplar inom biblioteken i ett län är 

åtgärder som föreslås. 
Bihlioteksnämndcn i ,'via/mö instämmer i rapportens förslag och vill 

därutöver föreslå särskilda stimulansbidrag för biblioteken. K11/111rniimn

dcn i Umea pekar på möjligheterna att nå både bibliotekspersonal och 

besökare med hjälp av provnummersamlingar. 

TU tillstyrker förslagen om "Tidskrifter i skolan", men hävdar att en 

treårig försöksverksamhet är för kort för att nå påtagliga resultat. Sveriges 

Allmänna Bihliotek.1fiirening betonar också vikten av satsningar i skolan. 
/nvandrarverket instämmer i kulturrådets beskrivning av tidskrifternas 

situation. men betonar att invandrartidskrifter har en mer begränsad mark

nad än andra publikationer. Liknande synpunkter framförs av LO. Riks

idrow:fiirhundet framhåller att idrottstidskrifterna har behov av de stimu

lansfttgärder som kulturrådet tar upp i sitt förslag. HCK och Synskadade.i· 

Ribförbund föreslår åtgärder för att öka kulturtidskrifternas tillgänglighet 

för handikappade. 

Föredragandens öven·äganden 

Kulturtidskrifterna har en viktig roll i vårt kulturliv. De ger förutsättningar 

för en aktiv debatt och säkerställer att olika åsiktsriktningar kan göra sig 
hörda. I tidskrifterna sker en betydelsefull bevakning av olika kultur- och 

samhällsområden. Det är därför ett naturligt kulturpolitiskt åtagande för 
staten att stödja dessa tidskrifter i ett läge då de ekonomiska förutsättning
arna för tidskriftsutgivning är begränsade. 

Staten har sedan budgetåret 1966/67 stött utgivning av kulturtidskrifter 

och har därigenom medverkat till att ett rikt och mångfasetterat utbud 
funnits tillgängligt. För innevarande budgetår tillfördes anslaget 7 milj. kr. i 
samband med avvecklingen av stödet till organisationstidskrifter. Stödets 
konstruktion uppvisar dock vissa brister. Insatser för en förbättrad mark

nadsföring och distribution har kommit i skymundan för det mer generella 
stödet till utgivning. Regeringen har därför uppdragit åt kulturrådet att 
redovisa förslag om hur svårigheterna på distributionssidan skulle kunna 
lösas. Kulturrådets förslag har möt! en positiv remissopinion som tillstyr
ker att de föreslagna åtgärderna prövas. 

För egen del instämmer jag i denna uppfattning och anser att kulturrå

dets förslag i huvudsak bör genomföras. För att stödinsatserna skall ge 
största möjliga effekt bör en balans mellan stöd till produktion och stöd till 

marknadsföring. distribution m. m. eftersträvas. Om stödet kan leda till en 

ökning av antalet läsare och prenumerationer kommer forntsättningarna 
för en oberoende opinionsbildning att bli mer gynnsamma samtidigt som 

tidskrifternas ekonomiska läge förbättras. 

Mitt förslag innebär att försök bör genomföras med särskilda åtgärder 
när det gäller marknadsföring och distribution samt utbildning och rådgiv-

30 Riksdagen 1986187. I .mm/. Nr 100. Bilaga JO 
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ning avseende ekonomi. juridik. administration, teknik m. m. Syftet med 
åtgiirderna skall främst vara att öka antalet prenumerationer av kultur

tidskrifter. Försöksverksamheten bör ocks[1 kunna innehålla utnyttjande 
av ny teknik för kulturtidskrifter. Vidare bör projekt kunna drivas i samar

bete med andra parter. t. ex. biblioteken. skolan. statens invandrarverk, 
Svenska barnboksinstitutet. Posten eller Prcsam. För nästa budgetår hör 

högst 1750000 kr. disponeras av kulturrådet för försöks verksamheten. 

Vissa rcmissinstanser har pilpekat att stödåtgärder av den art som är 

aktuella kan komma att påverka konkurrensförhållanden mellan olika kul

turtidskrifter. Påpekandet äger sin riktighet och jag vill därför betona att 
det är viktigt att de föreslagna åtgärderna hanteras med s[1dan omsorg att 

rådet uppfattas som neutralt. 

I likhet med några av remissinstanserna anser jag vidare att kulturrådet 
för att uppnå största möjliga effekt noga bör överväga formerna för sats
ningen på återförsäljare som specialiserat sig på kulturtidskrifter. Det 

torde vara väsentligt att tillräckliga resurser avsätts för information om de 

nya möjligheterna att köpa kulturtidskrifter när ett försäljningsställe för 
kulturtidskrifter skall etableras. 

Jag har erfarit att de nya tekniska möjligheterna till billigare och snab

bare produktion av tidskrifter och andra trycksaker kommer att kunna 

vara mycket användbara för kulturtidskrifternas del. Med hjälp av person
dator, lämpliga program och laserskrivare kan heloriginaL färdiga för 

tryckning, tas fram. Möjligheter finns även att utnyttja fotosättare och 

uppnå professionell kvalitet. 
Kulturrådet bör enligt min mening följa utvecklingen på området och 

stimulera utnyttjandet av de möjligheter den nya tekniken erbjuder. Som 

kulturrådet föreslagit bör försök bedrivas där ett antal tidskrifter erbjuds 

möjligheten att samutnyttja teknisk utrustning. I likhet med kulturrådet 
anser jag det också vara väsentligt att erbjuda utbildning inom området. 
Vid fördelningen av de direkta bidragen till kulturtidskrifterna är kulturrå
det enligt gällande regler oförhindrat att väga in behov av engångsmedel 

för inköp av teknisk utrustning i den allmänna bedömningen av tidskrifter
nas ekonomi. 

Förslagen bör prövas under en treårig försöksperiod. Kulturrådet bör 
lämna en utvärdering av försöket samt ett förslag till en permanent utform
ning av stödet till kulturtidskrifter i samband med anslagsframställningen 
för budgetåret 1989/90. 

Jag anser i likhet med kultun-ådet att bidrag till tidskrifter, som tidigare 

inte beviljats bidrag. i fortsättningen bör kunna utgå om tidskriften under 

de två närmast föregående redovisningsåren kommit ut med minst fyra 

nummer. 

För riksdagens information vill jag meddela att regeringen är 1985 upp

drog åt kulturrådet att i samarbete med posten och med deltagande av 

företrädare för berörda branscher söka finna lösningar på de problem som 

portoavgifterna medför för bokförlag, bokhandlar och kulturtidskriftsutgi

vare. Enligt vad jag har inhämtat pågår överläggningar i frågan. En över

enskommelse väntas kunna träffas under våren 1987. 

Prop.1986/87: 100 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslär 

riksdagen att 

1. godkänna den av mig förordade försöks verksamheten. 

2. godkänna den av mig förordade ändringen i grunderna för 

statshidraget till kulturtidskrifter, 

3. till Stiid till k11lturtid1/.:.rif'ter för hudgeråret 1987/88 anvisa ett 

rcservationsanslag av 18000000 kr. 

G 10. Stöd till radio- och kassettidningar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

15206766 

12903000 

12903000 

Reservation 12901335 

Fran anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1982:669) om stöd till 

radio- och kassettidningar (omtryckt 1985: 387). Friigor om stöd prövas av 

taltidningskommitten (LJ 1982:05) i enlighet med niimnda förordning och 

förordningen tKRFS 1982:9) med instruktion för taltidningskommitten 

!ändrad senast KRFS 1985: I). Kommitten skall också handlägga ärenden 

om fördelning av mottagarutrustningar för radiotidningar enligt samma 

förordningar. 

Kommitten har vidare i uppdrag att bedriva det ytterligare utrednings

och utvccklingsarbete rörande stöd till radio- och kassettidningar som 

erfordras i enlighet med vad som har anförts i proposition ( 1984/85: 138) 

om radio- och kassettidningar. 

I. FörvaltningskostnaJer 
~ Bidrag till utgiv

ningsverksamhet m. m. 

Taltidningskommilten 

1986/87 

792000 

12111000 

12903000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-3:!7000 

+~:!7000 

or. 

1. Taltidningskommitten avser att i maj 1987 framlägga sitt sluthetän

kande. I avvaktan på ställningstaganden av regering och riksdag riiknar 

kommitten med ett något minskat behov av kansliresurser under hudget

iiret 1987/88. 

Kommitten begär 465 000 kr. för budgetåret 1987 /88 ( - 327 000 kr.). 

2. Under budgetåret 1985/86 har 15 tidningsföretag beviljats sammanlagt 

14676000 kr. för utgivning av elva radiotidningar och sex kassettidningar. 

Överskjutande kostnader har finansierats med medel från behållningen 

under anslaget. Inför slutbetänkandet och behandlingen av detta förutsät

ter kommitten att utgivningen av radio- och kassettidningar i huvudsak 

Prop. 1986/87: IOO 

Bil. 10 
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fortsätta i ungefär oförändrad omfattning under budgetåret 1987/88. Med Prop. 1986/87: I 00 
hänsyn till kostnadsutvecklingcn m.m. beräknar kommitten för detta bud- Bil. 10 
getår ett bidragsbehov pa totalt ca 16.5 milj. kr. Kommitten avser att täcka 
överskjutande kostnader. dvs. 4,4 milj. kr .. med medel från behållningen 

under anslaget. 
3. Kommitten beräknar också en kostnad på totalt ca 125000 kr. för 

service av 1250 mottagarutrustningar för radiotidningar. Kommitten utgår 

från att sådana kostnader får bestridas med medel friin behållningen under 

anslaget. 
För bidrag till utgivningsverk~amhet m. m. begär kommitten för budget

året 1987/88 oförändrat 12 111000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Taltidningskommittens utredningsuppdrag heräknas vara slutfört i maj 
1987. Kommittens uppgifter i samband med hidragstilldelning m. m. beräk

nas därefter fortgå i ungefär oförändrad omfattning. Utredningsdelen bort
faller däremot. Jag ansluter mig till kommittens förslag att kansliresurserna 
därför kan minskas något för budgetåret 1987 /88. De medel ~om frigörs bör 

för budgetåret 1987/88 användas för bidrag till utgivningsverksamhet m. m. 
Taltidningskommitten har sedan 1982 samlat hetydande erfarenheter av 

olika aspekter på utgivning av radio- och kassettidningar för synskadade. 
Med kommittens hjälp har ett ökande antal tidningsföretag startat och 

prövat sådan utgivning. Utvecklingen har medfört att den årliga medelsför
brukningen gradvis har ökat. Behållningen under anslaget har sjunkit. 

Kommitten beräknar att behållningen kommer att sjunka ytterligare under 

budgetåret 1987/88. 
För riksdagens information vill jag nämna att jag inte har någon erinran 

mot kommittens uttalade avsikt att använda en viss del av behållningen 
under anslaget för bidrag till utgivnings verksamhet m. m. under nästa 
budgetår. I övrigt biträder jag kommittens förslag. Anslaget bör föras upp 
med 12 90~ 000 kr. för budgetåret 1987 /88. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 12903000 kr. 

G 11. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 2575000 
1 Pä tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetfirct 1986/87 har anvisats I ~50000 
kr. för första halvåret 1987. 

I prop. ( 1985/86: 1751 om nyhetsförmedling till begåvningshandikappade 

föreslogs att verksamheten med en nyhetstidning för begiivningshandikap

padc skulle fortsätta och att en stiftelse skulle äga och ge ut nämnda 
tidning. Riksdagen biföll förslagen (KU 1986/87:4, rskr. 4). 468 



<lrw·· .• tlcns~den 

0enom regcringsbeslut den 20 november 1986 bemyndigades jag att på 

statens vägnar underteckna stifelseurkund och avtal med den genom ur

kunden bildade Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation. Vidare beslöt 

regeringen samma dag om stadgar för stiftelsen. Enligt urkunden och 
swdgarna är stiftelsens ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för 

begåvningshandikappade och andra läshandikappade. I avtalet regleras 

bl. a. verksamheten och villkoren för statens bidragsgivning för tiden den I 

januari 1987 - den 30 juni 1990. 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 2575000 kr. Därav avser 

75000 kr. kompensation för kostnadsökningar. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Srijielsen f'ir lättläst nyhetsi11formation för bud

getåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 2575000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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Litteratur 

G 12. Litteraturstöd 

1985/86 Utgift 31289333 Reservation 9985593 

1986/87 Anslag 36129000 

1987/88 Förslag 36981000 

Från anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen 

( 1978:490) om statligt litteraturstöd (ändrad senast 1986:464). De ändamål 

som f[ir stöd under anslaget framgår av följande sammanställning. 

I. Utgi\'ningsstöd 
~ Utgivning av lättläst litteratur 
3. Stifteben Litteratur

främjandet för utgivning 
av En bok för alla samt 
lasfrämjande åtgärder för 
barn och ungdom 

1986/87 

277~50(\(\ 

2485000 

5899000 

36129000 

Statens kulturråd, skolöverstyrelsen m. fl. 

Aeriiknad iindring 
1987/88 

Föredraganden 

+622\l(\I.\ 

+ 53000 

+ 177000 

+852000 

I. Statens kulturråd föreslår för utgivningsstödet en prisomräkning 

med 5 <J/(, med hänsyn till kostnadsutvecklingen inom den grafiska indu

strin. Skolöverstyrelsen förordar en prisomräkning med ca 4%· för utgiv
ningen av lättlästa böcker. För verksamheten med En bok för alla föreslår 
Stiftelsen Litteraturfrämjandet en prisomräkning med 8,5<JL 

2. Kulturrådet begär för utgivningsstödet utöver prisomräkning 

en medelsökning med 525 000 kr. för att upprätthålla antalet stödda titlar 
av facklitteratur samt 200000 kr. för stödordningen för tecknade serier för 

barn och ungdom. bl. a. med syfte att stödja ytterligare cirka fem serieal

bum och fem kortare svenska originalserier i serietidningar ( + 725000 kr. l. 

3. Till arvoden m. m. bör avsättas högst 879000 kr. för fördelning av 

utgivningsstödet och högst 80000 kr. för urval av klassisk litteratur för 

skolans behov. 

4. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 25 september 1986 redovisat 

utgivningen av lättliista böcker (LL-höcker) under budgetan:t 1985/86. 

Under året har 18 sådana höckc::r kommit ut på fem förlag. En medveten 

satsning har gjorts pf1 information och distribution för att böckerna skall nå 

ut till de läsare de är avsedda för. Arbetet med att utveckla hokombuds

verksamheten fortsiitter. För närvarande är 79 bokombud verksamma över 

hela landet. Förutom försök med nya distributionsformer pågår andra 

utvecklingsprnjekt. Ett projekt har g:illt att pröva ut LL-talhöcker med 

specialinliisningar. Ett annat försök galler att utviirdera anviindningen av 

LL-höckerna i bibliotekens verksamhet. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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5. Stiftelsen Litteraturfrämjandet begär - förutom prisomräkning för 

utgivning och marknadsföring av En bok för alla - medel för sitt läsfräm

jan<le arbete och för att utveckla arbetet med bokspridning inom folkrörel

serna ( + 800000 kr. l. 

Föredragandens överväganden 

Fr. o. m. budgetåret 1985/86 beslutar kulturradet självt om fördelningen av 

anslagsme<lel på olika stödkategorier inom det statliga utgivningsstödet. 

Jag har därför inte anledning att i mitt budgetförslag gå in på frågan om den 

närmare fördelningen mellan olika stödkategorier. Jag vill däremot påpeka 

att kulturrådet enligt beslut av regeringen årligen före den 1 september 

skall lämna redovisning för stödverksamhetens utfall på olika stö<lkatego

rier under det senast avslutade budgetåret. En sådan redogörelse lämnas 

inom ramen för kulturrådets anslagsframstiillning. 

Riksdagen har tidigare - i anslutning till att prop. 1984/85: 141 om 

litteratur och folkbibliotek behandlades - beslutat att ett särskilt bidrag 

även i fortsättningen skall utgii till Samfundet De nio <KrU 1984/85:21. 

rskr. 392). Enligt beslut av regeringen har för innevarande budgetår 17000 

kr. beräknats härför. Med tanke på vad jag nyss anfört bör kulturrådet 

enligt min mening i fortsättningen kunna besluta även om nivån på bidraget 

till Samfundet De nio. 

I prop. ( 1984/85: 141) om litteratur och folkbibliotek föreslogs att ett 

tidsbegränsat statligt stöd skulle utgå till en klassikerserie för skolans 

behov. Böckerna borde ges ut i stora upplagor och till ett pris av högst 15 

kr .. för att ~erien skulle kunna köpas in av skolorna i många exemplar, 

t. ex. i grupp- eller klassuppsiittningar. Riksdagen hade inga erinringar mot 

förslaget. Kulturrådet har sedermera på uppdrag av regeringen lämnat 

förslag till hur klassikerutgivningen skall bedrivas. Därefter har regeringen 

meddelat föreskrifter i saken genom förordningen ( KRFS 1986: Il om 

statligt stöd till utgivning m. m. av klassisk litteratur för skolans behov. 

Enligt des~a föreskrifter skall kulturrådet välja ut klassiker med tanke på 

eleverna i grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Statligt stöd 

lämnas till bokförlag som medverkar i utgivningen. Försäljningspriset be

stäms av kulturrådet. Kulturrädets beslut i dessa frågor får inte överkla

gas. Priset p[l klassiker i det första årets utgivning uppgick till 17 kr. exkl. 

mervärdeskatt. Priset på det andra årets utgivning kommer, enligt vad jag 

har erfarit. att höjas till 17: 80 exkl. mervärdcskatt. 

Kulturrädet anmiilde i skrivelse den 29 januari 1986 att utgivningen av 

August Strindbergs samlade verk liefann sig i en allvarlig kris. Den ur

sprungliga utgivningsplanen innebar att sammanlagt ett sjuttiotal hand 

skulle ges ut under tio år. När mer än halva tiden gått hade endast 14 band 

kommit ut. Rådet hemställde att regeringen skulle ta ställning till utgiv

ningens framtida inriktning m. m. 

Regeringen gav den 20 februari 1986 kulturrådet i uppdrag att bl. a. 

undersöka om den fortsatta utgivningen skulle vara möjlig att genomföra 

inom ramen för gällande avtal dels mellan sta!cn och Strindbergssällska-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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pet. dels mellan staten och Almqvist & Wikscll/Gebers Förlag AR, numera Prop. 1986/87: 100 
Norstedts Förlag AB. I uppdraget ingick också att undersöka hur den Bil. 10 
fortsatta utgivningen skulle finansieras. Vidare skulle kulturrådet i samråd 
med humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet !HSFRl undersö-
ka möjligheterna att fullfölja de forskningsinsatser som ansågs angelägna. 
Efter förslag av kulturrådet beslöt regeringen den 10 juli 1986 att bemyn-
diga kulturrådet att upphäva nämnda avtal. Vidare uppdrog regeringen åt 
kulturrådet och HSFR att i samråd och inom ramen för befintliga resurser 
ansvara för den fortsatta utgivningen av nationalutgåvan. I skrivelse den 
25 november 1986 har kulturrådet redovisat uppdraget och informerat 
regeringen att kulturrådet. HSFR och Stockholms universitet den 30 okto-
ber 1986 träffat ett avtal om Strindbergsutgivningen. som innebär att 
Stockholms universitet ansvarar för utgivningen. Den litteraturvetenskap-
liga institutionen där skall ansvara för det vetenskapliga. textkritiska och 
kommenterande arbetet och åstadkomma en vetenskapligt korrekt utgåva 
för den läsande allmänheten. 

Utgivningen finansieras genom att kulturrådet och HSFR fram till år 
1997 bidrar med vardera 7. I milj. kr. utöver de 4.5 milj. kr. som återstår av 
tidigare beviljade medel. Ett avtal har även träffats mellan Stockholms 
universitet och Norstedts Förlag AB om utgivningen. För att få en så jämn 
och snabb utgivningstakt som möjligt skall enligt utgivningsplanen nya 
titlar komma ut på marknaden först under hösten 1988. Därefter beräknas 
5- 7 titlar komma ut årligen tills utgivningen fullföljts. 

Kostnader i samband med arvoden m. m. bör liksom tidigare kunna 
belasta detta anslag. I likhet med tidigare år bör det ankomma på regering
en att efter förslag från kulturrådet ange högsta belopp för dessa ändamål. 

För riksdagens information vill jag upplysa om att det förhållandevis 
stora beloppet reserverade medel under anslaget till största delen hänför 
sig till förhandsstöd inom utgivningsstödet. dvs. medel som redan beviljats 
för planerad utgivning men som inte betalas ut förrän resp. bok ges ut. 

Under anslagsposten I. Utgivningsstöd finns vissa administrationskost
nader upptagna. Dessa har förts över till kulturrådets förvaltningsanslag. 
Därutöver räknar jag under detta anslag endast med viss kompensation till 
följd av kostnadsstegringar ( +852000 kr.). 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Litteraturstöd för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 3698 l 000 kr. 

G l 3. Kreditgarantier till bokförlag 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1000 
1000 472 



Statliga kreditgarantier för lån till bokförlag utgår enligt förordningen 

(\978"490) om statligt litteraturstöd \ändrad senast \986:464). Kreditga

rantier får fr. o. m. budgetåret 1985/86 beviljas inom en total engagemangs

ram av 6 milj. kr. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1985/86 har två garantier beviljats om sammanlagt 
270000 kr. Tre ansökningar på totalt 710000 kr. har avslagits. Av engage

mangsramen om totalt 6 milj. kr. var ca 2,7 milj. kr. intecknade vid 

ingången av innevarande budgetår. 
För budgetåret 1987/88 föreslår verket inte några förändringar. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar en oförändrad engagemangsram om totalt 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kreditgarantier till bokförlag för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förs lagsanslag av \ 000 kr. 

G 14. Stöd till bokhandel 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

2268340 
2858000 

2944000 

Reservation 506660 

Enligt förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln kan utgå 

bl. a. sortimentsstöd till bokhandel som inte är fackbokhandel samt stöd 
till utbildning och konsultation till i första hand små och medelstora bok
handlar. Dessa stödformer utgår från förevarande anslag. Från anslaget 
utgår dessutom stöd till spridning av bokinformation samt bidrag till Bok
branschens Finansieringsinstituts AB (BF!) kostnader för administration 
av den statliga stödverksamheten. 

I. Sortimentsstöd 
2. Stöd till spridning av 

bokinformation 
3. Stöd till utbildning och 

konsultation 
4. Bokbranschens Finansie

ringsinstitut AB 

1986/87 

I 030000 

I 030000 

309000 

489000 

2858000 1 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+6:!000 

+ 9000 

+ 15000 

+ 86000 

1 Av beloppet får BFI omfördela högst 200000 kr. mellan anslagsposterm1. Till 
anslagsposten 4 får dock inga medel omfördelas. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. \0 
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Bokbranschens Finansieringsinstitut AB 

BFI har i anslutning till sin anslagsframställning överlämnat rapporten 
Bokbranschen 1985i86. I rapporten redovi~as bl. a. förändringar i bokhan

delsbeståndet mellan åren 1982 och 1986. I mars 1986 fanns totalt 249 
bokhandlar anslutna till det s. k. fackbokhandclsavtalet, vilket innebär en 
minskning med fem bokhandlar jämfört med år 1982. Vid samma tid år 

1986 fanns 77 servicebokhandlar jämfört med 83 år 1982. 
I rapporten redo\'isas också de statliga stödinsatserna på bokhandelsom

rådet. BFI anser att det statliga kreditstödet till bokhandeln. som infördes 

år 1977. i många fall har haft en avgörande betydelse för bokhandelns 

utveckling och fortbestånd. 

Den I juli 1985 infördes det ~ .. k. sortimentsstödet som kan utgå till 

bokhandel som inte är ansluten till faekbokhandelsavtalet. Under budget
året 1985186 tog ca 70 servicebokhandlar emot sådant stöd som utgår i form 

av en rabatt på det nyhetsabonnemang som utsänds via distributionsforeta

get AB Seelig & Co. 
Det statliga bidraget till utbildnings- och konsultinsatser inom bokhan

delsbranschen har under budgetåret 1985/86 haft störst betydelse for råd
givningsverksamheten. BFI anser att stödet är av stor betydelse bl. a. för 
att möjliggöra effektiva och individuellt anpassade konsultinsatser till ny

blivna bokhandelsinnehavare. 

Fr. o. m. den I juli 1985 utgår iiven stöd till distribution av en katalog 

över barn boksutgivningen. Hösten 1985 producerades en barn bokskatalog 

med information om ca 400 barnhokstitlar från 41 förlag. Katalogen distri
buerades till samtliga familjer i landet med barn mellan 3 och 13 år. 

BFl:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

Stödet till spridning av bokinformation bör ökas med 7% med hänvis
ning till den portoökning som genomfördes våren 1986. Stödet till utbild
ning och konsultation bör i likhet med medlen för BFI:s administrativa 
kostnader (anslagsposten 4) ökas med 5%. 

I en särskild skrivelse föreslår BFI att institutet bör ges möjlighet att i 

vissa fall bevilja medel direkt till konsulter. 

Föredragandens överväganden 

Enligt förordningen (1985: 525 l om statligt stöd till bokhandeln kan stöd för 

rådgivning utgå till små och medelstora bokhandlar. Stödet får avse kon

sulttjänster. Stödet får inte utgå för samtliga kostnader. Enligt vad jag har 

erfarit har denna typ av rådgivning utfallit mycket väl. I de flesta fall har en 

typ av fadderverksamhet uppstått, där nyetablerade bokhandlare av äldre 

kollegor får hjälp och rådgivning m. m. När en hokhandel som drabbats av 

akuta ekonomiska problem. får konsultstöd är det konsultens uppgift att 

undersöka möjligheterna att fortsätta rörelsen. I några fall där konsultstöd 

utgått blir bokhandeln försatt i konkurs. Enligt förordningens regler beta

las bidraget ut till bokhandeln i fråga. Konsulten, vars fordran är opriori
terad. riskerar att inte få ut sitt arvode av konkursboet. Under sådana 

omständigheter kan det bli svårt att engagera konsulter till dem som är i 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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stort behov av stödinsatser. Mot denna bakgrund anser jag att möjlighet Prop.1986/87: 100 
bör finnas att inom den medelsram som ansliis för stöd till bokhandeln få Bil. I 0 
disponera en summa för stödf1tgärder, som inte ges med tillämpning av den 

nyssnämnda förordningen. I stället skall. om s;irskilda skäl föreligger. stöd 

kunna utgi1 i form av ersättningar direkt till konsulter för stödinsatser för 

bokhandlar som befinner sig i en ekonomiskt osäker situation. Det bör 

ankomma på regeringen att ange hur stor summa som högst får disponeras 

för sådant stöd. 

Jag beräknar en ökning av anslaget med 86000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag förordat om stöd i form av ersättningar direkt 

till konsulter. 

2. till StöJ till hokhandc/ för budget[1ret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 944000 kr. 

G 15. Distributionsstöd till fackbokhandel m. m. 1 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

10115097 

2438000 

2609000 

' Tidigare Stöd till fackhokhandel m. m. 

Från anslaget utgår statligt distributionsstöd till bokhandeln enligt be

stämmelserna i förordningen (1981: 445) om statligt stöd till distribution av 

böcker. 

Statens kulturråd 

Fr. o. m. budgetåret 1985/86 utgår det statliga stödet till distribution av 

böcker med 30 procentenheter av den rabatt om 50% som förlagen lämnar 

för litteraturstödda höcker. Det s. k. fackbokhandelsavtalet mellan förla

gen och fackbokhandeln föreskriver numera att alla titlar för vilka förlag. 

anslutna till fackbokhandelsavtalet. söker statligt utgivningsstöd skall ingå 

i bokhandelns abonnemang. Antalet titlar som fick distributionsstöd upp

gick under det första året med nuvarande system till 533. Kulturrådet 

föreslår en ökning av anslaget med 122000 kr. 

Föredragandens övenäganden 

Vid min beräkning har jag tagit hänsyn till att belastningen på anslaget 

best~ims av det totala antalet titlar som är stödberättigade samt av prisut

vccklingen. Jag beräknar det ökade medelsbehovet till 171000 kr. Anslaget 

bör i fortsättningen heniimnas Disitributionsstöd till fackbokhandel m. m. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
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att till Distributionsstiid till fackhoklzande/ m. m. för budgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2609000 kr. 

G 16. Lån för investeringar i bokhandel 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

3 164000 
1925000 
1925000 

Reservation 765 200 

Från anslaget utgår kreditstöd enligt förordningen ( 1985: 525) om statligt 
stöd till bokhandeln. 

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (8FI) 

BFI anhåller om att stödvillkorcn skall ändras så att högst två tredjedelar 
av anslaget. i stället för som hittills hälften, får avse avskrivningslån. BFJ 
påpekar i sin rapport Bokbranschen 1985/86 att mindre bokhandlar i betyd
ligt högre grad än större är beroende av avskrivningslån för att sådana 
större investeringar skall kunna vidtas som ofta är en förutsättning för 
framtida lönsamhet. Det har, framhåller BFI. funnits tendenser bland 
mindre servicebokhandlar till ett ökat intresse för att göra investeringar. 
Anslaget bör därför höjas så att tillfälliga ökningar i efterfrågan på kredit
stöd kan mötas ( + 100000 kr.). 

föredragandens överväganden 

I prop. 1984/85: 141 om litteratur och folkbibliotek (s. 63 f.) föreslog jag 
bl. a. att kreditstödet till bokhanddn borde permanentas med i huvudsak 
oförändrade villkor. Även i fortsättningen borde stödet följas noga vad 
gäller behov och effekter. Det borde likaså från tid till annan prövas om 
utformningen av villkor och föreskrifter alltjämt är ändamålsenlig. Stödet 
har i sin nuvarande permanenta form funnits sedan den I juli 1985, dvs. 
endast i drygt ett år. Enligt särskilda villkor för stödet, utfärdade av 
regeringen i reglerings brev för budgetåret 1986/87, får högst hälften av 
medlen avse avskrivningslån. BFI har föreslagit att i stället två tredjedelar 

av anslaget får avse avskrivningslån. 

BFI har enligt gällande regler möjlighet att ge låntagare enbart avskriv
ningslån. Härigenom kan hjälp g(:s till de bokhandlar som bäst behöver 
stöd. Mot denna bakgrund och med tanke på att tidigare erfarenheter gett 
vid handen att efterfrågan på stödet är mycket varierande är jag inte 

beredd att tillstyrka BFl:s förslag. 
Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån för im·esteringar i hoklzandel för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 1925000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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G 17. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Förvaltningskostnader 

I 985/86 Utgift 

I 986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

I I 400253 

13762000 

14588000 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket CTPBJ har enligt sin instruktion 

( 1979: 1073. ändrad senast 1986:940) till uppgift att i samverkan med andra 

bibliotek i landet arbeta för all synskadade oc.:h andra handikappade får 

tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att framställa och låna 

ut talböcker och punktskriftsböc.:ker samt att inom sitt verksamhetsområde 

l~imna information oc.:h råd till folkbibliotek och andra. 1 fråga om utlåning

en av talböcker skall TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som 

lånec.:entral. Bibliotekd svarar ocks[1 för framställning av studielitteratur 

för synskadade högskolestuderande oc.:h tillhandahåller punktskriftsböc.:ker 

för försäljning. Vidare beslutar TPB om utbetalning enligt förordningen 

\ 1982: 798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kas

settskatt. Utgifter härför bekostas av medel ur anslaget. Till biblioteket är 

knuten en punktskriftsnämnd. Enligt förordningen ( 1985: 391, ändrad 

1986:941) om talboks- oc.:h punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd har 

nämnden till uppgift att främja och utvec.:kla punktskriften för synskadade. 

Nämnden skall bl. a. utarbeta normer för den svenska punktskriften. 

Förvalt ni ngskos t nadc.: r 
Cdiirav lönekostnader! 

Lokalkostnader 
Kompensation för kost-

nader på grund av kassettskatt 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

1986/87 

10244000 
<8633000) 
2043000 

1475000 

13762000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+702000 
<+642000) 
+ 124000 

of. 

+826000 

TPB:s utlåning av talböcker uppgic.:k under budgetåret 1985/86 till 157420 

lån. vilket innebär en minskning med 4.5 % jämfört med budgetåret 

1984/85. Minskningen beror dels på avvecklingen av direktutlåningen till 

enskilda låntagare inom Sverige fr. o. m. den 1 januari 1986. dels på att 

TPB under maj 1986 övergick till ett nytt datorstött utlåningssystem varvid 

det löpande arbet\:t med utlåning av talböcker under cirka tre veckors tid 

måste gå på sparlåga. Talboksutlaningen från folkbiblioteken uppgick år 

1985 enligt prelimin~ira uppgifter från statistiska centralb~1rån till drygt 1.3 

miljoner lttn. vilket innebär en mindre ökning jämfört med år 1984. 

TPB:s anslagsframstiillning innebär i huvudsak följande. 

I. Huvudförslag 197000 kr. 

2. Biblioteket bör under anslaget E 8. Bidrag till vissa studiesociala 

ändamål tillföras medel för att ge möjlighet åt högskolestuderande rörelse-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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hindrade att få talböcker som studielitteratur. I samband därmed hegiir Prop. I 986/87: I 00 

TPB medel motsvarande kostnaderna för en handläggartjänst ( + 152000 Bil. I 0 
kr.) samt medel för vissa förvaltningskostnader ( + 25 000 kr.). 

3. Antalet talhokstitlar hör öka. Som en följd därav begär TPB medel 

motsvarande ytterligare en och tre kvarts tjänster som handläggare 

( + 266000 kr.) samt medel för vissa förvaltningskostnader ( + 38000 kr.). 

4. För innevarande budgetår har TPB inrättat en tre kvarts tjänst som 

bibliotekarie/redigerare för verksamheten med talböcker för invandrare. 

Tjiinsten hör utökas till en heltidstjänst ( + 38000 kr.). Vidare bör hihliote

ket tillf1)ras medel motsvarande kostnaderna för en halvtidstjänst som 

assistent för nämnda verksamhet ( +66000 kr.) samt medel för vissa för

valtningskostnader ( + 25000 kr.). 

5. Under TPB:~ produktionskostnadsanslag far innevarande budgetår 

högst 334000 kr. am·ändas för att bestrida personalkostnader för katalogi

sering. Dessa medel bör, i enlighet med vad som redovisas under nästa 

anslag. föras över till förevarande anslag ( + 334000 kr.). 

6. Punktskriftsnämnden vid TPB avser att under budgetåret 1987188 ge 

ut en handledning för överföring av böcker i ämnena matematik. fysik och 

kemi till punktskrift. Kostnaderna härför beräknas uppgå till ca 80000 kr. I 
skrivelse den 19 september 1986 har TPB begärt att medel för detta 

ändamål skall föras över från förevarande anslag till produktionskostnads

anslaget ( -80000 kr.). 

7. I enlighet med vad som redovisas under nästa anslag. TPB:s produk

tionskostnadsanslag. begär TPB i skrivelse den I oktober 1986 att få 
omfördela medel från det anslagt'.t motsvarande kostnaden för ökad lokal

yta till förevarande anslag I +66000 kr. I. 

Föredragandens överväganden 

Jag har heräknat 702000 kr. i pris- och löneomräkning för talhnks- och 
punktskriftsbibliotekets (TPB) förvaltningskostnader. 

En minskning av utgifterna för budgetåret 1987188 bör tas ut enligt det 

treåriga huvudförslag som fastlades inför innevarande hudgetår. Bespa
ringen för nästa budgetår (212000 kr.) bör liksom tidigare tas ut under 

bibliotekets produktionskostnad,~<tnslag.( I) 

För katalogisering av talböcker och punktskriftsböcker har TPB tidigare 

anlitat Bibliotekstjänst AB (Btjl i Lund. Kostnaderna härför har belastat 

bibliotekets produktionskostnadsanslag. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 har 

biblioteket tagit över denna verksamhet. Katalogiseringen av titlar sker nu 

on line mot Btj:s databas. vilket medför avsevärd tidsvinst och förbättrad 

kontroll över talboksproduktionen. Medel motsvarande kostnaderna för 

2.2 bibliotekarietjiinster. dvs. högst 334000 kr.. för under innevarande 

budgetår användas för detta ändamål. I likhet med TPB anser jag att medel 

för katalogisering bör öve1föras från bibliotekets produktionskostnadsan

slag till förevarande anslag. anslägsposten I. Förvaltningskostnader.15) 

Punktskriftsnämndcn vid TPB inrättades den I juli 1985. Medel för 

nämndens verksamhet har beräknats under förevarande anslag. I mars 

1986 tillsatte n~imnden tre expertgrupper för att revidera nuvarande hand- 478 



ledning i svensk punktskrift. för att utarbeta en handledning för överföring 

av böcker i ämnena matematik. fysik och kemi till punktskrift och för att 

överföra ADB-koder till punktskrift. TPB avser att ge ut handledningen i 

matematik. fysik och kemi under budget:iret 1987/88. Kostnaderna för en 

s[1dan beräknas uppgii till högst 80000 kr. I likhet med TPB anser jag att 

kostnaderna för handledningen bör belasta bibliotekets produktionskost

nadsanslag och alt ett belopp a\· 80000 kr. bör föras Ö\'er från förevarande 

anslag. anslagsposten I. Förvaltningskostnader till produktionskostnads

anslaget.161 

Med tanke på bl. a. de uppgifter som lagts på TPB under senare år och på 

att personalen ökat samt på den stiindiga tillväxten av både talhöcker och 

punktskriftsböcker är TPB i stort behov av ökad lokalyta. Byggnadsstyrel

sen har bekräftat TPB: s behov. Jag har därför beräknat att. utöva prisom

räkning. 66000 kr. tillförs förevarande anslag. anslagsposten 2. Lokalkost

nader. Jag beräknar samtidigt motsvarande minskning av bibliotekets pro

duktionskostnadsanslag. anslagsposten I. Produktionskostnader för tal

böcker. punktskriftsböcker, informationsmaterial m. m.(7) 

TPB:s framställning i övrigt föranleder inga förslag frän min sida.(2, 3. 4) 

Hemställan 

Med h:invisning till vad jag nu har :infört och till sammanst:illningen 

hemst~iller jag att regeringen fiire~l~tr riksdagen 

att till Talhok.1- och f'llllklskr(fishihlio1ek1·1: Fc"ir1"11/t11i11gskos1-

110da för budget<lret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 14 588 000 

kr. 

G 18. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Produktionskostnader 

1985/86 Utgift 
1986187 Anslag 

1987 /88 Förslag 

21547842 

32537000 
33205000 

Re~ervation 4 738286 

Från anslaget hckostas talboks- och punktskriftsbibliotekets <TPD) pro
duktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och annat 

informationsmatcrial. Under en period av fem år fr. o. m. den I juli 1985 

utbetalas från anslaget ~tatsbidrag för länsbibliotckens inköp av talböcker. 

Fran anslaget utgär också bidrag till Sveriges dövas riksförbund (SDRJ för 

produktion av videogram för döva. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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1986/87 Beriiknad ~indring 
1987188 

Föredraganden 

I. Produktionskostnader för 
talböcker. punktskrifts· 
böcker. införmatiofö-
material m. m. 22062000 +350000 ., Produktionskosrnader för 
punktskriftsbocker för 
försäljning 372000 + 15000 

3. Bidrag for inköp av tal-
böcker till Hrnsbibliotek 3000000 + 90000 

4. Bidrag till Sveriges <lovas 
riksförbund for produktion 
av videogram för döva 7103000 +213000 

32537000 +668000 

Talboks- och punktskriftshiblioteket 

Under budgetåret 1985/86 omfattade produktionen av talböcker 1808 tit

lar, varav 322 härrörde från bibliotekets studielitteraturenhct. Därutöver 

förvärvade biblioteket ytterligare 300 titlar från utomstående talbokspro
ducenter. Produktionen av punktskriftsböckcr uppgick till 402 titlar. Den 

jämfört med budgetåret 1984/85 något lägre produktionsnivån beror på att 

ett flertal beställningar gjorts under våren 1986 och levereras först under 

budgetåret 1986/87. 
TPB:s anslagsframställning innebär i övrigt i huvudsak följande. 

I. Antalet egenproducerade tal bokstitlar bör höjas med 300 ( + 1695 000 
kr.). 

2. I konsekvens med sitt förslag om ökat titelantal begär TPB medel för 
ökade kostnader för information(+ 110000 kr.). 

3. Försäljningen av punktskriftsböcker till svartskriftspris bör utökas 
(+252000 kr..1. 

4. Särskilda medel begärs för att den nya psalmboken skall produceras i 
punktskrift och säljas till svartskriftspris ( +600000 kr.). 

5. Under förevarande anslag får under budgetåret 1986/87 högst 334000 
kr. användas för att bestrida personalkostnader för katalogisering. Dessa 
medel hör föras över till TPB:s förvaltningskostnadsanslag ( - 334000 kr.). 

6. I enlighet med vad som redovisats underTPB:s förvaltningskostnads

anslag, bör medel för att ge ut en handledning för överföring av böcker i 

ämnena matematik. fysik och kemi till punktskrift föras över från nämnda 

anslag till förevarande anslag ( +80000 kr.). 

7. I skrivelse den 2 oktober 1986 begär TPB att medel motsvarande 

kostnaden för ökad lokalyta skall föras över från förevarande anslag till 

förvaltningskostnadsanslaget (-66000 kr. l. 

8. TPB begär bemyndigande att budgetäret 1987/88 få lägga ut beställ

ningar av talböcker. punktskriftsböcker och informationsmaterial som be
lastar buJgetitret 1988/89 till ett belopp av 7.2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat 350000 kr. i prisomräkning för talboks- och punktskrifts
bibliotckcts ([PB) produktionskostnader. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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l,. ,nligt min mening inte tillämpas för förevarande 

:•~ -"1g. Däremot bör den esparing om 212000 kr.. som heriiknats under 

hihliotckcts förvaltningskostnadsanslag. tas ut under förevarande anslag. 

TPB har hegärt särskilda medel för att producera 200 exemplar av den 

nya psalmboken i punktskrift för försiiljning. Enligt min mening bör psalm

boken kunna erbjudas till försäljning på samma sätt som biblioteket erbju

der övrig;1 punktskriftsböcker. Jag är emellertid inte beredd att bcriikna 

särskilda medel för denna produktion. Jag är inte heller beredd att föresl{1 

en ökning av medlen för försäljning av punktskriftsböcker i övrigt. Med 

tanke på att verksamheten endast ;ir inne på sitt tredje år iir det sv~'irt att 

bedöma om köpintresset kommer att hålla i sig eller om marknaden nu är 

mättad.0. 4) 

Som jag nyss har berört under föregående anslag anser jag att medel för 

katalogisering. 334000 kr.. bör föras över frfan förevarande anslag. anslags

posten I. Produktionskostnadcr for talböcker. punktskriftsböcker. infor

mationsmaterial m. m. till bibliotekets förvaltningskostnadsanslag, an

slagsposten I. Förvaltningskostnadcr. Jag vill i detta sammanhang erinra 

om att jag i föregående års budgetproposition för budgetåret I 986i87 beräk

nade högst 247000 kr. för detta ändamfil. Därefter har det framkommit att 

TPB behövde ytterligare medel bl. a. för att klara katalogiseringen av den 

ökning av antalet talböcker som riksdagen beslutat om. Regeringen har 

därför i rcgleringsbrcv för budgetftret 1986/87 föreskrivit att hihlioteket får 

använda högst 334000 kr. för detta ändamål.<5) 

I enlighet med vad jag har anfört under föregående anslag hör 80000 kr. 

för att utarbeta en handledning för överföring av böcker i ämnena matema

tik, fysik och kemi till punktskrift föras över från bibliotekets förvaltnings

kostnadsanslag till förevarande anslag. anslagsposten I. Produktionskost

nader för talböcker. punktskriftsböckcr, informationsmaterial m. m.(6) 

Jag har under föregående anslag rcdovi~at TPH:s lokalhehov. I enlighet 

med vad jag anförde i det sammanhanget hör medel !'lir den ökade lokal

hyran. 66000 kr .. föras över fri·rn förevarande anslag. anslagsposten I. 
l'rnduklionskostnauer för talböcker. punktskriftshiickcr. informationsma

terial m. m. till bihliotekets förvaltning~kostnadsanslag.!7) 

TPB bör i likhet med tidigare år ges ett bemyndigande att under budget

året 1987/88 lägga ut beställningar av talböcker. punktskriftsböcker och 

tryckta publikationer som kommer att belasta anslaget budgetåret 1988/89. 

Jag föreslår att bemyndigandet får avse ett belopp om högst 7,2 milj. kr.(8) 

TPB:s framställning i övrigt föranleder inga åtgärder från min sida.( I. 2) 

I motion 1984i85: 1304 yrkades att riksdagen hos regeringen skulle anhål

la om en utredning av frågan om ett statligt arkiv för blindskrift (punkt

skrift). Kulturutskottet tKrU 1984/85: 13. s. I IJ uttalade att det fanns 

starka skäl som talade för ett klarläggande av ansvaret för att material på 
punktskrift arkiveras och förutsatte att regeringen i lämpligt sammanhang 

skulle övcrvaga vem som skall ha arkivansvaret för sådant material. Riks

dagen hade inget att erinra mot utskottets uttalande (rskr. 1984/85:268). 

För riksdagens information vill jag nämna att regeringen den 13 februari 

t 986 har uppdragit åt delegationen för vetenskaplig och teknisk informa

tionsförsöi:ining att klarlägga. analysera och värdera och för regeringen 

31 Riksdagen /'Jil,6187. I sam/. Nr llJO. Bilai:a /(I 
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redovisa de skiil som kan finnas för resp. mot arkivering av punktskrift. 

Riksdagen beslöt våren 1986 lprop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 518 f., KrU 20. 

rskr. 329! att staten skulle ta det ekonomiska huvudansvaret för Sveriges 

dövas riksförbund~ ISDRI framtida videoproduktion för döva. Bidraget till 

SDR räknade~ upp med 5 milj. kr. utöver prisomräkning för att möjliggöra 

en utbyggnad av produktiomkapaciteten och pil sikt en ökning av video

gramproduktionen. En förutsättning var dock att en investerings- och 

produktionsplan utarbetades. Med utgångspunkt i denna skulle regeringen 

kunna pröva behovet av nödvändiga investeringar under budgetåret 

1986/87 inom ramen för ett belopp av högst 4.5 milj. kr. 

Regeringen uppdrog den 23 januari 1986 at TPB att efter samråd med 

SDR utarbeta en plan för investeringar i teknisk utrustning för förbundets 

videogramproduktion samt en plan för ökningen av produktionen. Biblio

teket skulle även beakta frågan om information om videogram på tecken

språk och TPB:s behov av resurser för detta. 

TPB har i skrivelse den '27 november 1986 lagt fram ett förslag till en 

femårig investerings- och produktionsplan. Uppdraget i övrigt avser TPB 

att redovisa i anslagsframställningen för budgetåret 1988/89. En utgångs

punkt för förslaget har varit att den ökade tekniska utrustningen skall leda 

till en viisentligt ökad programvolym. Enligt planen skall under den inle

dande delen av uppbyggnadsperioden en betydande andel av statsbidraget 

användas för investeringar i apparatur. Efter hand kommer denna andel att 

minska samtidigt som produktionen ökar. Under innevarande budgetår 

förutsätts högst 3.6 milj. kr. anslas för investeringar. Investeringsnivån 

kommer för planens andra budgetår att stanna vid 2690000 kr.. för det 

tredje budgetåret vid 1985000 kr. och för de tvi! sista åren vid 1 280000 kr. 

I slutet av perioden kommer således ca 25')(. av de 5 milj. kr. att utnyttjas 

för investeringar och resten för programproduktion. 

Planen innebär att SDR redan under det första budgetåret i perioden 

skall kunna producera 23 program om totalt 770 minuter. vilket innebär en 

ökning med 90 minuter jämfört med budgetlire! 1985/86. lJ ndcr de följande 

fyra hudgetf1ren planerar man att successivt öka antalet program s{i att i 

slutet av femårsperioden 33 program om totalt I 170 minuter kan produ

ceras. Enligt planerna skall Video-Journalen. ett program av nyhctskarak

tär. och barnprogram ges hög prioritet. 

För egen del anser jag att den föreslagna planen väl tillgodoser de krav 

på ändamtilscnlighet. långsiktighet och effektivitet som från statens ut

gångspunkt hör ställas på verksamheten. Enligt vad TPB har redovisat har 

även SDR:s riktlinjer för denna tillgodosetts. Med tanke pa hl.a. de stän

digt päg~1enJe föriindringarna på teknikens område anser jag doi;;k att 

planen bör vara flexibel och möjlig att successivt justera. Det bör diirför 

ankomma p~i regeringen att pröva behovet av foriindringar i planen under 

förutsättning att investeringsniv{m under fcmär'.>pcrioden i sin helhet inte 

överstiger den hiir redovisade. 

Innevarande hudgctfa får högst 31000 kr. anviindas av bidraget till 

SDR:s vidcoverksamhet för TPB: s personalkostnader i samband med 

information om och katalogisering av videogram på teckenspråk. Det bör 

ankomma p<'i regeringen att efter förslag frfm TPB ange högsta belopp for 

detta ändamill. 

Prop.1986/87: HJO 

Bil. 10 

482 



Hemställan 

MeJ hirnvisninµ till vad jag nu har anfllrt och till samman-;tiillningen 
hemstiiller jag alt regeringen föresl<ir riksJagen alt 

I. goJkänna vad jag har förordat om videoprodtiktion för döva. 
2. medge att regeringen lämnar talhoks- och punktskriftsbibliote

ket det bestiillningsbcmyndigandc om 7200000 kr. för hudgetilret 
1988/89 som jag har förordat, 

3. till T11/buk.1- och p11n/.:.ts/.:.r!fishihli111e/.:.e1: Prod11k1ions/.:.11sl
nadcr för hudget<\ret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 

33 205 000 kr. 

G 19. Bidrag till Svenska språknämnden 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 555 000 
I 553 000 
163iWOO 

Från anslaget utgfir bidrag till löner för förest;'rndare och fem forsknings
assistenter vid nämndens sekretariat. Vidare utgår bidrag till vissa kostna
der för lokaler och expenser samt projektet Terminologiskt utvt:cklingsar
bete på invandrarspråk. Övriga kostnader täcks av anslag frii.n olika fon
der. prenumerationsavgifter för tidskriftt:n Spri1kvard. m. m. 

Lönekostnader 
Bidrag till lokal-

o.::h kont,1rskostnader 
Tcrminologi,kt utveck

lingsarhc.:te pa invandrarspråk 

Svenska språknämnden 

I. Huvudförslag 29000 kr. 

198fi/X7 

I IX~OOO 

210000 

loOOOO 

1553000 

Beriiknad iindring 
1987/XX 

Föredraganden 

+ 74000 

+ 6000 

+ :'1000 

+85000 

2. Språkniimndt:n anför att t:n minskning av bidraget med 5% under en 
treårsperiod inte kan åstadkommas genom en siinkn!ng av lön..:kostna
derna. För hudgetiiret 1987188 beräknar nämnden en hesparing med I .8'Y. 
villi.en tas ut p[i anslagsposterna för bidrag till lokal- ol'.h kontorskostnader 
samt tcrminL1logiskt utveL:klingsarbetc pii invandrarspr{1k. 

3. Spr~1kniimnden framhiiller att hela rcrsnnalen bör g1.:s -;tatligt rt:glt:ra

de tjänster. 
4. Till följd av tekniska inkörningsproblem har projektet Terminologiskt 

utveckling:-.<irbete på invandrarsprilk blivit fiirdröjt. För innevarande och 
kommande budgctilf beräknas projektet drivas mer intensivt genom utnytt
jande av tidigare tilldelade. men e.i utnyttjade medel. 

I budgetpropositionen 1985 tprop. 1984/85: 100 bil. 10 s. 5541 redovi-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 



sades att Spr<'ikniimnden har förklarat sig villig att - senast i samb;ind med 
anslagsframställningen inför hudget~iret 1987/88 - redovisa om det är 
möjligt att h{tlla kostnaderna för projektet nere genom att införa avgifter på 
utskrifter från systemet. Språknämnden har i en särskild skrivelse anfört 
att förseningen av projektet har till konsekvens att nämnden kan lämna en 

sådan redogörelse först i samband med anslagsframställningen inför bud
getåret 1988/89. 

l'öredragandcns ilver\'äganden 

För nästa hudgetiir bör 1473000 kr. anvisas för att bestrida kostnader 
avseende löner, lokaler och expenser. Vid heriikningen av detta belopp har 
ett begränsat ettiirigt huvudförslag tillämpats. Anslaget har därutöver till
förts medel genom omprioriteringar inom medieområdet. 

För projektet Terminologiskt ut vecklingsarbcte på invandrarsprak har 

jag beräknat 165000 kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidra;.: till S1·e11s/.:.a sprä/.:.11ii11111de11 för budgetåret 1987i88 

anvisa ett förslagsanslag av 1638000 kr. 
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Radio och television 

Sveriges Radio m. m. 

Allmänna riktlinjer 

De nuvarande riktlinjerna för radio- och TV-verksamheten lades fast av 
riksdagen år I 9n ( prop. 1977/78: 91, KrU 24. rskr. 337) med de iindringar 

och tillägg som fliljer av riksdagens beslut ~1r 1980 (prop. 1985/86: 99, Krl! 

21. rskr. 343). 

Verk~amheten regleras främst genom radiolagen (1966: 755, omtryckt 

1972:240. iindrad senast 1986:2 och den 11 december 1986) samt radio

ansvarighc!slagen (1966: 756), förordningen ( 1967: 226) om tillämpningen 

av raditiansvarighetslagen (ändrad senast den 11 december 1986) och för

ordningen ( 1978: 482) med instruktion för radionämnden (~indrad senast 

den 11 december 1986). Av betydelse i sammanhanget iir ocks[i lagen 
( 1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare (ändrad senast 

1986:396). 

S~indning5riitt enlig! radiolagen tillkommer för närvarande de fyra pro
gramföretagen Sveriges Television AB. Sveriges Riksradio AB. Sveriges 

Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Närmare bestämmelser 
om rättigheter och skyldigheter betriiffande sändningsrätten och program
verksamheten finns i de avtal som träffades mellan staten och program

förct;igen i juni 1986. 1 avtal som samtidigt träffades mellan staten och 
Sveriges Radio AB regleras dels detta bolags uppgifter som moderbolag i 

en koncern i vilken de nämnda programföretagen ingår. dels koncernens 

verksamhet under krig eller vid krigsfara. Samtliga avtal omfattar perioden 

1.0.m. den JO juni 1992. 
Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföre

tagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal. 

Finansiering och ansvarsfördelning 

Sverige:; Radio-koncernens drifts- och investeringskostnader finansieras 
huvudsakligen med mottagaravgifter. Medel för programverksamheten för 
utlandet anvisas dock över statsbudgeten under anslaget Sveriges Riksra

dios program verksamhet för utlandet under utrikesdepartementets huvud

titel. 
Televerket svarar för distribution av program och avstörningsverksam

het inom hela radioområdet. Televerkets investcringsutgifter avskrivs 
omedelbart i sin helhet. 

Televerket handhar också uppbörden av mottagaravgifter. Avgiftsupp

börden är samordnad med inkasseringen av telefonavgifter. Avgiftsmedlen 

fonderas hos riksgäldskontoret. 
Även televerkets och radionämndens verksamheter finansieras med 

mottagaravgifter. 

Kostnader för budgetåret 1985/86 för den avgiftsfinansierade 

verksamheten 

För ljudradio- och televisions verksamheten togs 2 742.1 milj. kr. av av
giftsmedel i anspråk under budgetåret 1985/86. Sveriges Radio-koncernen 
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disponerade 2233.9 milj. kr. for pwgram\'erksamheten i sin helhet med 

undantag av utlandsradiovcrksamheten. vilken finansierades över stats

budgeten. Televerket utnyttjade totalt 384.1 milj. kr .. varav 290.fl milj. kr. 
för programdistribution och avgiftsuppbi:ird samt 93.5 milj. kr. för avskriv

ning av investeringar. Kostnaderna för radionämndens verksamhet var 1.8 

milj. kr. Vidare belastades fonden med byggnadsstyrelsens investerings

kostnader som uppgick till IOOJ milj. kr. H~irav avsåg 0.4 milj. kr. kvarva

rande utgifter från budgctflret 1984/85. Till beloppet skall föras 7.6 milj. kr. 

som av byggnadsstyrclscn senare har ilterforts till fonden. Räntekostna

derna uppgick till 14.4 milj. kr. 

Under budgetarct 1985/86 uppgick de totala intäkterna i form av motta

garavgifter och räntor på dessa till 2 .593. l milj. kr.. vilket i förhållande 1ill 

de avgiftsmedcl som togs i anspråk innebiir ett underskott pä 149 milj. kr. 

Underskottet i rundradiofondcn per den 30juni 1986 var 125 milj. kr. Efter 

korrigering för det av byggnadsstyrelsen ?i!erförda beloppet kan under

skottet beriiknas till l l 7 milj. kr. 

Den allmiinna motlagaravgiften iir 708 kr. per år sedan den I juli 1986 

och tilläggsavgiften för färg-TV är l 60 kr. per år. Antalet allmiinna avgifter 

uppgick den I juli 1986 till nästan 3.3 miljoner och antalet tilläggsavgifter 

för färg-TV till 3,0 miljoner. 

Televerket 

Teknisk 11t1·cck/ing 

Den tekniska utvecklingen inom ljudradio- och TV-området innebär dels 

att man kan använda ny distributionsteknik som exempelvis kabel och 

satellit. dels att nya tjänster samt förbätlrad teknisk kvalitet och driftssä

kerhet kan införas i hefintliga distributionsnät. Speciellt intressant är ut

vecklingen av digital teknik. 
Digital teknik kan i TV-sammanhang användas för text-TV-sändningar 

tillsammans med TV 1- och TV 2-program. för att ta emot TV-program 

med stereoljud och för att möjliggöra att flera språkversioner sänds samti

digt. Televerket och Sveriges Radio bedriver sedan vären 1986 försöks

sändningar med digitalt stereo/flerljud. 
På ljudradioområdct har utvecklats ett s. k. radiodatasystcm (RDSl. som 

bl. a. kan användas för att underlätta inställning av mottagare pa önskad 

programkanal eller för att automatiskt koppla på vissa program. t.ex. 

trafikinformation. Systemet kan även användas för sändning av text till

sammans med ett vanligt ljudradioprogram. s. k. programrelaterad infor

mation. 

Vid nya distributionsmetoder. t. ex. direktsiindande satelliter. kan man i 
större utsträckning använda ny teknik eftersom dessa ända kräver nya 

mottagningsutrustningar. 

lnl'csteringar 

För innevarande budgetår har 98.6 milj. kr. anvisats för investeringar i 

rundradioanhiggningar. Därtill kommer 1.8 milj. kr. som balanserats från 
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budgetfiret 1985/86 i enlighet med det bemyndigande televerket givits att 

fora högst 5 milj. kr. mellan hudget{iren som skuld resp. tillgodohavande. 

För budgetåret 1987/88 har televerket i likhet med tidigare år erhfillit el! 

bestiillningsbemyndigande om 30 milj. kr. 

Dispositionen av mi.:dlen för budget{iret 1987/88 framgår av tabellen i det 

följande. Tabellen anger ocksii kostnaderna för beriiknade investeringar 

!utbyggnad och reinvcsteringarl undt:r fem;irsperioden 1987/88-1991/92. 

Denna motsvarar den av riksdagen vilfen 1986 godkamla planen framräk

nad med ett tir och uppräknad till aktuell kostnadsniv!i. 

Disposition 
av crh~1llna 
medel for 
1986187 
1milj. kr.. 
I '186187 i1r, 
ko~lnadsniviil 

Ljudradio 29.3 
T.elevision 35 .2 
Radinliinklinjer och 

OB-utru,tning 3\U 
Radiodrifl- m:h rund-

radiu.:entraler 5 .6 
Ett fjank fM-niit 

Summa 100.4
1 

Ber:iknat inve,terinl!smedclshciH>V 
under kmarsreri,)d~n 1987/88-
l99li92 lmilj. kr.J 

87i88 88.i89 ~9!90 90i9 I lJ I /92 
I llJP/88 :'1r' ko'1naLhnid! 

28.0 20.0 17.H 17.X 17.8 
3:1.li 38.6 3h.8 33.'i )3 .) 

34.9 31.3 33.2 39 .ll W.ll 

fi.0 12.ti 14.7 12.2 12.2 
19.4 19.4 19.4 

121.9 121.9 121,9 I02,5 I02,5 

' Inkl. 1.8 milj. kr. som inte förbrukah under budgetåret 1985186. 

Rundradionätet omfattar nu drygt 50 större FM!TV-stationcr och ca 500 
mindre stationer. 

Också efter ett eventuellt införande av reguljära rundradiosändningar 

över satellit kommer tyngdpunkten i den svenska rundradiodistributionen 

under lång tid att ligga på de nuvarande markbundna näten på grund av att 

dessa ger möjligheter till regionala och lokala sändningar samt mobil mot

tagning. Näten är iivcn av betydelse från beredskapssynpunkt. 
Återanskaffnings värdet för FM-TV-nätcns anläggningar beräknas uppgå 

till ca 3300 milj. kr. Förutom normala un<lerhfllls- och kompletteringsåt
gärder avseende tyngre anläggningsdclar behöver vissa kostnadskrävande 
åtgiirder vidtas främst på vissa högmaster. L'nder den kommande tioårspe

rioden behöver reinvesteringarna i TV I-sändarna slutföras och FM-sän
darutrustningarna bytas. Ett reinvesteringsbehov för TV 2-nätet börjar 

uppkomma efter år 1990. Radiolänknätet behöver successivt moderni

seras. 

Ljudradio 

Sverige har erhållit frekvenstilldelningar för ett fjärde FM-nät i det 

nya delbandet I 00- I 04 MHz samt för ett femte kommunuppdelat FM-nät i 

det nya delbandet 104-108 MHz. Tilldelningarna för det femte FM-nätet 

kan tas i bruk först år 1996. 

De första FM 4-sändarna färdigställs hösten 1987. Kostnaden för nätet 
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uppgår till 58,2 milj. kr.. fördelade lika på de tre budgetåren 1987/88. Prop.1986/87: 100 
J 988/89 och 1989/90. Det har förutsatts att inga ytterligare programförbin- Bil. l 0 
,le I ser behövs utöver de nuvarande för rib- och lokalradio. Tillkommande 
driftskostnader efter införande av FM 4 uppgfö· till ca 8 milj. kr. per 
budgetår. Om siindningar iiven skall ske nattetid ökar driftskostnaderna 

med ca I milj. kr. per budgetår. 
Stcn::omottagningen och mottagningen med bilradio utmed trafikerade 

vägar behöver förbiittras, varför viss utbyggnad behövs i form av sändar

effektökning m. m. Flertalet sändar- och antennutrustningar iir 20- 30 år 
gamla. Vid planeringen av rcinvestcring:ar prioriteras de stationer där 
sändareffekten avses öka. 

Utbyggnads- och reinvcsteringsåtgärderna samordnas i möjligaste mån 
med FM 4-uthyggnaden vilket medför rationaliserings vinster. 

R DS-~ y st e m e t har införts i FM 3-näteh sändare under viiren 1986. 

Införande i FM 1-niitet avses ske frtin iir 1988 medan införandet i FM 

2-nätet kan ske först iir 1992. Programrelaterad information kan införa~ år 
\988. 

Beträffande siindarstationerna för AM är landets lång- och mel

lanvägsstationer numera främst inriktade pt1 att ge täckning utanför landet. 
Den nya stationen Sölvesborg MV tiicker en stor del av Europa, särskilt 

under dygnets mörka dd. Av de äldre lång- och mellanvågsstationerna 

återstår endast Motala LV, som modifierats för att täcka närområdet kring 
Sverige. För täckning av omri'iden på större avstånd finns kortvågsstatio

ncrna i Hörby och Karlsborg. 
För Sveriges del finns ytterligare sex frekvenstilldelningar. en på lång

våg och fem pii mellanvåg. När frekvensplanen upprättades var avsikten 

alt den skulle möta kraven på frekvenser under elva år. fram till år 1989. 

Starka krav kan uppkomma från andra länder att ta de nu oanvända 
tilldelningarna i anspråk. Ställning bör tas till om dessa frekvenser skall 
behållas eller inte. 

För utbyggnad under budget~1ret 1987/88 erfordras 2,7 milj. kr. för för
bättrad täckning i befintliga FM·nät. Reinvesteringarna under året kräver 
25,3 milj. kr. För den första etappen i den treåriga utbyggnaden av det 

fjärde FM-nätet erfordras 19,4 milj. kr. 

Television 

En fortsatt utbyggnad av mindre TV-stationer för förbättrad 

TV-täckning erfordras. Ett tjugotal nya stationer per budgetår. flertalet 

med förenklat utförande, planeras därför för de närmaste åren. 

Den enda större station som ännu inte försetts med reservsändare 

för TV 2 erhåller s[idan under fcmiirspcrioden. Dessutom förses vissa 

mindre stationer med reservsändare för TV 2. 
Flertalet befintliga TV I-sändaranläggningar har nu varit i bruk i 

ca 25 år och börjar bli förslitna. Även fortsättningsvis behövs därför 

reinvesteringar. Under femårsperioden börjar ett reinvesteringsbehov 

uppkomma för TV 2-anläggningarna. Atgärder för att minska riskerna för 

rnasthavcrier måste också vidtas vid vissa stationer. 488 



För budget[iret 1987/88 erfordras 10,l milj, kr. för anskaffning av Prop.1986/87: 100 

TV 2-reservsändare och anläggning av ett tjugotal mindre TV-stationer. Bil. I 0 

För reinvesteringar erfordras 23,5 milj. kr. 

Radiolänklinjer och OS-utrustning 

Behovet under femårsperioden av utbyggnad av radiolänklinjer och 013-
utrustning avser främst digitala förbindclsa. förbindeber till några större 

TV-stationer som nu reHimatas, fortsatt förb{ittring av förbindelsenätets 

lkxibilitet samt komplettering av utrustning för OB-verksamhet. Konse

kvenserna av en ny kanalstruktur för Sveriges Television har inte kunnat 

vägas in. 

Det nuvarande landstäckande rundradiol~inknätet har uppniltt en illder 

av ca 20 i'ir. Nätet behöver moderniseras varvid en övergång till digital 

tt:knik sker. Detta beriiknas ta cirb tio år. 

Försliten utrustning för OS-verksamheten bchövt:r ersättas. 

Utbyggnaden av radiolänklinjer och OS-utrustning beräknas kosta 15.4 

milj.kr. under budgetåret 1987/88. För reinvcsteringar krävs 19.5 milj. kr. 

Radiodriftcentraler och rundradiocentraler 

En successiv modt:rnisering av den tekniska utrustningen vid radiodrift

och rundradiocentralcrna pågår. 

Kaknäsanläggningen måste inom de närmaste åren börja anpassas till ny 

teknik och till de förutsättningar som nu gäller för verksamheten. Arbetet 

kompliceras av att anl~iggningen ~ir i kontinuerlig drift. Bl. a. av detta skäl 

är en mindre tillbyggnad nödvändig. 

Under budgetiiret 1987/88 krävs 6,0 milj. kr. för modernisering, huvud

sakligen av Kaknäs rundradiocentral. 

Dr(f!skostnader 

Programdistribution inkl. programinsamling 

För budgetåret 1986/87 har 232,5 milj. kr. anvi>ah av avgiftsmcdel för 

televerkets kostnader för programdistribution inkl. programinsamling. 

För nästa budgetår beräknas driftskostnaderna uppga till sammanlagt 
247.3 milj. kr.. vartill kommer 7,9 milj. kr. som bör finansieras över 

statsbudgeten och anslaget för utlandsprogramverksamheten. 

Utgångspunkten for beräkningarna har varit dels en prisomräkning mot

svarande 4C.T inflation, dels att en fern-procentig rationalisering skall tas ut 

under tre år varvid JC'c· tas ut under innevarande budgetår och 1 <;( under 

nästa, och dels en mindre volymökning. Vidare har räknats in det belopp 

om I. 7 milj. kr. för teknisk och programmässig forskning som brukar föras 

över till Sveriges Radio AB samt 1,5 milj. kr. för driftskostnader för FM 4. 

Om FM 4-sändningar även skall ske nattetid ökar driftskostnaderna med 

10%. 
Slutligen har ~iven räknats in 4,0 milj. kr. för telefonkostnader som en 489 



följd av all televerket numera tilliimpar principen all kostnaderna för 

denna typ av tjiinster skall debiteras resp. kostnadsställe. 

Avgiftsinkassering och avgiftskontroll 

För innevarande budgetår har 81.2 milj. kr. anvisats för televerkets kostna

der för avgiftsinkassering och avgiftskontroll. För nästa budgetär räknar 

televerket med att 84.1 milj. kr. behövs. varav 66.7 milj. kr. avser debite

ring och uppbörd och 17.4 milj. kr. kontroll verksamhet. Kostnadsföränd

ringcn jämfört med föregående år hiinfor sig dels till en prisomräkning 

motsvarandt· 4% inflation. dels en rationalisering motsvarande 2%· och 

dels bl. a. en mindre volymökning. Kostnaderna för porto. 26.3 milj. kr .. 

har frånräknats vid beräkningen av besparingen. 

De intensifierade kampanjerna mot avgiftsskolk fortsiitter med samma 

uppläggning och inriktning som hittills. Under innevarande budgetår har 

3.7 milj. kr. avsatts härför. Resultatet av dessa insatser samt pejlingsverk

samheten har varit mycket gott. Försöksvcrksamhcten med kontroll med 

hjälp av pejling har förlängts till att giilla t. o. m. utgången av budgetilret 

1988/89. 

Antalet allmänna mottagaravgifter ökar fortfarande. dock inte i samma 

takt som tidigare. Andelen registrerade färg-TV-innehavare uppgår i dag 

till 92% och kommer enligt beräkningar att år 1990 utgöra ca 961'/·(. av 

antalet registrerade TV-innehav. 

Televerket har vid dessa beräkningar inte tagit hänsyn till konsekvenser

na av en eventuell förändring av avgiftsuppbördens utformning. 

Medelsbc/w\'{'( för te/cl'erkcts knstnader för nmdradim·crksamheten 

hudRetåret 1987188 

Televerket hemställer att 
I. till televisions- och ljudradioanläggningar för Sveriges Radios 

program för budgetåret 1987/88 anvisas investeringsmedcl om 121,9 

milj. kr., 
2. televerket för uppförande av televisions- och ljudradioanlägg

ningar under budgetåret 1988/89 för distribution av Sveriges Radios 

program beviljas ett bestiillningsbemyndigande om 30 milj. kr., 

3. televerket vid behov får utnyttja upp till 5 milj. kr. av nästkom

mande budgetårs förbrukning av investeringsmedel för att avbalan

sern det löpande årets förbrukning samt riitt att intill 5 milj. kr. få 

utnyttja under ett budgetiir icke ianspraktagna medel det nästkom

mande budgetåret, 

4. för televerkets andel i rundradiorörelsens driftskostnader av 

rundradions avgiftsmedel under budgetåret 1987/88 få ta i ansprak 

ett belopp av högst 331.4 milj. kr. 

Tclerakl'IS 11ppdr11g riirn1uh· rcgio11al-T\'-tiic/..11i11g 111. 111. 

Med anledning av riksdagen~ besl111 i juni 198h om Sveriges Radios verk

samhet m. 111. uppdrog regeringen den 11 juni l98h {11 lekverket all i 
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samd<l med Sveriges Radio kartlägga behovet av siirskilt angelägna insat

ser avseende sådana omra<len i Sverige där mera betydande resurser 

behövs för att invånarna skall fä tillgång till regional-TV. Utgängs

punkten skulle vara principen att griinserna mellan TV-distrikt - och 

<lfamed också regional-TV-omr{1den - endast undantagsvis bör bryta nå

gon länsgräns. Televerket skulle ocks<i redovisa behovet av särskilda 

insatser för att nä bättre regional-TV-tiickning. Vidare skulle televerket 

redovisa vilka extra investeringsmedel detta skulle kr;iva samt en bedöm

ning av hur investeringar av hiir nämnt slag bör vägas mot andra angelägna 

investeringar. IJfr KrlJ 1985/86:21 s. 37 f.) 

Televerket redovisade med skrivelse den 22 oktober I 986 sitt uppdrag i 

rapporten Redovisning av insatser för förbättring av regional-TV-täckning

en och konsekvenser vid ändring av TV-distriktgräns. Rapporten har utar

betats i samrad med Sveriges Radio. 

En utgångspunkt för kartläggningsarbetet har varit att TY 2-nätet även i 

framtiden är det nät som kommer att disponeras för regionala sändningar. I 
rapporten konstateras inledningsvis att den bristande överensstämmelse 

som nu förekommer på många orter i landet mellan TV-sändarnas täck

ningsomraden och gränserna för regional-TV-omradena beror på att TV 1-

och TV 2-näten byggdes ut innan de regionala TV-programmen aktualise

rades och därför har utformats enbart med sikte på att bästa möjliga 

rikstäckning skall erhållas för båda programmen. Gällande internationella 

frekvensplan. den s.k. Stockholmsplanen från år 1961. har inte heller 

kunnat beakta behovet av särskilda frekvenser för regional-TV. 

Utredningsarbetet har baserats på de nuvarande åtta regional-TV-områ

dena. Enligt Sveriges Radio är en uppdelning av de nu samverkande 

TV-distrikten inte aktuell de niirmaste åren. Vidare har vid kartläggningen 

av områden där det är svårt att ta emot rätt regional-TV-program endast 

omraden med minst 500 invånare tagits med. 

Televerket konstaterar att totalt ca 136000 invånare i 32 kommuner har 

problem med att kunna ta del av rätt regional-TV-program. för en dryg 

tredjedel av de berörda invånarna rör det sig om programmet Tvärsnytt. 

De tio kommuner som det giiller är belägna i de sydvästra resp. sydöstra 

delarna av detta programs område. Sammantaget nästan lika många invå

nare har resp. kommer att fä svårigheter med att ta del av Smålandsnytt 

eller det nya ABC-nytt. Drygt en tiondel av de herörda invånarna har svårt 

att se Västnytt. för övriga regional-TV-områden är problemen mindre. 

Televerket bedömer sammanfattningsvis att de lämpligaste åtgärderna 

är följande. De större TV-stationerna Bäckefors. Motala. Jönköping, Tf1sjö 

och finn veden bör kompletteras med särskild sändare för regional-TV. 

För programmatningen till dessa erfordras länkförbindelser. För fem sta

tioner bör täckningsområdet för mindre TV 2-sändare utökas (effekthöj

ning). Vidare behöver \olv helt nya mindre TV-stationer uppföras och fyra 

befintliga mindre stationer kompletteras med siin<lare för regional-TV. Den 

totala investeringskostnaden uppg[ir till ca 45 milj. kr. i 1987/88 iirs beräk

nade kostnadsnivå. 

Televerket har i rapporten redovisat hur en utbyggnadsplan för fem år 

bör se ut när sådana faktorer väg~ in vid tidsplaneringen såsom hur många 
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invånare som kan f<i en förbättring till minsta möjliga kostnad, vilka de 
personella resurserna för investeringsiitgiirderna är. leveranstider för sän
dare m. m. Pl~inen innebär att 4.4 milj. kr. behövs för det första årets 
investeringar och 10.25 milj. kr. för vart och ett av de därpå följande fyra 

åren. Driftskostnaderna ökar successivt för att i fortvarighetstillståndet 
uppgii till ca 3 .4 milj. kr. 

Televerket bedömer det inte möjligt att inom nu gällande medelsrnm 

kunna prioritera ätgärder för komplettering av regional-TV-täckningen. en 
uppfattning som delas av Sveriges Radio. Beträffande frekvenser för kom
plctteringarn<i hediimer televerket nu att s~idana kan erh;illas genom om

planering och sti all frekvensutrymmet flir de tvi! ytterligare TV-näten. 
TV 3 och TV 4. inte p~1verkas. 

Om TV-distriktsgränserna ändras till att sammanfalla med länsgränserna 

far detta konsekvenser för Södermanlantls liin och Uppsala län. Beträffan
de tlet sistniimnda länet kommer dess non-a del vid starten av ABC-nytt 
nästa budget[1r att som tidigare försö1jas med Mitt-nytt-program från Giiv

le-sändaren. Några åtgärder i sändarnätet för TV 2 bedöms dock inte 
behöva vidtas for att de som nu ser på Mittnytt skall kunna se AI3C-nytt 
från Östhammarsändaren. Det räcker med omriktning av mottagaranten

ner och i vissa fall byte till större sådana. Dessutom kan centralantennan
läggningar behöva kompletteras med ytterligare en förstärkare. 

Beträffande Södermanlands län föreslår Sveriges Radio att länet tillförs 

det östra regional-TV-omrädet. För att invånarna i länet skall kunna se det 
regional-TV-program som siinds där. dvs. Östnytt. måste en större sändare 
placeras i Västerås TV-station. Sändaren kan tas i drift vid årsskiftet 

1987/88. Vidare behöver länkförbindelser upprättas. Frekvensutrymme för 
detta finns, som tidigare nämnts. Investeringarna bedöms kosta 11.0 milj. 

kr. och de årliga driftskostnaderna 0.7 milj. kr. i 1987/88 års beräknade 
kostnadsnivå. Pä mottagarssidan kriivs att centralantennanläggningar 
kompletteras med ytterligare en förstärkare. 

Även om Södermanlands län skulle tillföras Mellansvenska distriktet. 

dvs. Tvärsnytt. uppstår kostnader av samma storlek. Det går inte heller att 
i något av alternativen undvika att smärre befolkningsöar får fel regio
nal-TV-program. ett problem som delas med invånare i övriga delar av 

landet. 

Sveriges Radio 

;\tgiirder under reformperioden 

Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut år 

1978 har pågtltt i nio budgetår. Reformprogrammet. som skall vara genom

fört vid utgången av budgetåret 1988/89, har hittills i löpande priser krävt 

399 milj. kr. 
Regionaliseringsinsatserna har under perioden kostat 157 milj. 

kr. 
Huvuddelen av den malsatta rcgionaliseringen av riksprogramproduk

tionen har i praktiken nu genomförts. Riksradion har ökat distriktens 
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· _ pror>"· .... p~o~ från 62 till 95 timmar .per vecka. dv~. en ökning 

-- .-ll 33 veckotimmar.nkvisionens distrikt planeras under innevarande 

budgcUir producera 627 timmar riksprogram. Regionaliseringsm[tlct MO 
timmar (4Ql,:( av egenproduktionen) beräknas n[1s under nästa budgetår. 

Regional-TV-verksamheten har fått fastare form i de fyra ursprungliga 

försöksområdena. Norrköping startade regional-TV-siindningar i bö1:jan av 

år 1980 och Växjö startade sädana sändningar över Smäland som sjätte 

regional-TV-distrikt våren 1983. I mars 1986 började sändning av regional

nyheter över Örebro och Karlstad. Regional TV-verksamhet över Uppsala 

och Stockholms län skall etableras under den nya avtalsperiodcn. 

Lokalradion har gjort väsentliga insatser för att konsolidera verksamhe

ten och genomföra utvecklingsplancrna för basstationer. glesbygd och 

storstiider. Detta har bl. a. inneburit en väsentlig decentralisering av verk

samheten. Samtliga lokalradiostationer har nu minst en lokalredaktion 

utanför huvudredaktionen. Kommunradios;indningarna uppgick föregåen

de budget[tr till drygt 2 900 timmar. 

Vad som iiterstår av reformprogrammet iir främst fortsatta i1tgiirder för 

kvalitetsförbättringar i programverksamheten. Sammanlagt har 

över åren 168 milj. kr. använts för detta ändamill. 

Utbudet av s. k. tung produktion i televisionen har ökat från 129 timmar 

budgetåret 1979/80 till 170 timmar budgetEirct 1985/86. Utbudet av svensk 

levande teater. musik och underhf1llning har härigenom ökat starkt. En 

egen teaterensemble har tillkommit. Frilansproduktionen fördubblades 

mellan budgetåren 1977178 och 1982/83. men har sedan minskat. dock till 

en p[1tagligt högre nivå än i utgångsläget. 

Riksradion har ökat den levande musiken från 33 veckotimmar ~tr 1979 

stt att den nu uppgår till 47 veckotimmar. Berwaldhallen har inneburit ett 
viisentligt tillskott. Riksradions utrikeshevakning har förbättrats. 

Lokalradions insatser har haft en klart kvalitetshöjande effekt. Statio

nerna har engagerat sig i teaterproduktioner och utnyttjandet av frilansare 

har ökat. Medel för väderprognoser har avsatts. 
En påtaglig satsning har gjorts p[1 minoritetsspråken. Riksradions 

siindningstider har mer än fördubblats under perioden. Lokalradion har för 
niirvarandc siindningar på åtta minoritetsspråk och televisionen på sju. 

Radiosiindningar på spam;ka och polska har startat under perioden. 

TV har ökat de textade programmen för hörselhandikappade. 

Text-TY-redaktionen har byggts ut. För niirvarande sänd~ 225 informa
tionssidor. varav hälften förnyas minst en gång per dag. Repriserna. av

sedda för fritmst personer med avvikande arbetstider. har ökat. 

Hur resurstillskottet lmilj. kr. i löpande priser) under reformperioden 

har fördelats p{i de olika iindam[1len och på programföretagen framgår av 

följande sammanställning. 
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Total an- J~ira\' 

v~1nJning 
lokal- riks- te le: vi-
radion raJi,in sinnen 

Vidgad regionali>ering h7.0 23.H 43.2 
Regional-TV. lokalradio 90.:1 M.8 25.5 
K valitetsforbi1ttringar 1'17.7 4X,4 119.:1 
Minoritchspri1k m. m. 17 .'J 5.l h. l h.7 
Övrigt 56.:" 15.8 40.7 

399.4 69.9 94.l 235.4 

Utbildningsradion har tillförts medel för reform;\tgiirder för budgetåren 
1979/80 och 1980/81. Åtgärderna inriktades då p;i kvalitetsförbiittringar. 
minoritetsspr[1k och rcgionalisering. under budgetåret 1986/87 använder 

utbildningsradion engfmgsmedel for att öka utbudet mätt i tid och för att 
öka medverkan av utomstående. 

/m·1'Slt'l"ingarna 1111dcr r(fimnperioden 

Under perioden 1978179 - 1985186 har programföretagen investerat i tek
nisk utrustning, administrativa inventarier och egen byggnads- och inrcd

ningsvcrksamhet till ett belopp av 840 milj. kr. i löpande priser. Härtill 

kommer byggnadsstyrebens investeringar. 
Ca 8or.;- av medlen har anviints for återanskaffningar och investeringar 

för löpande verksamhet, friimst byggnads- och inredningsprojekt. Ca 207' 

har avsett utbyggnadsinvestcringar. 70% diirav faller pä regionaliserings

åtgärder av olika slag. 
Den övervägande delen av investeringarna under budgetåren 1985/86 

och 1986/87 avser återanskaffningar och Förrådsbackcn-projektet. 

Verksamheten 1987/fi,8 - .fi"irutsiillningar och planer 

Planeringsförutsättningarna 

Riksdagens beslut med anledning av regeringens propos1t1on 1985/86:99 
om Sveriges Radios verksamhet m. m. innebär att 1978 års reformbeslut 
skall fullföljas i och med utgången av budgetåret 1988/89. Koncernen kan 

fram till dess räkna med ett årligt medclspäslag på 2.3 %. 
Riksdagsbeslutet innchär också att utbyggnaden av FM 4-niitet skall 

kunna påbörjas budgct[\ret 1987/88. Utgångspunkten har därvid varit att 

iansprt1ktagandet av den nya kanalen skall kunna klaras inom oförändrade 

medelsramar. Om ett realt tillskott av resurser bedöms erforderligt skall 

programsättningen i radio i sin helhet underställas regering och riksdag for 

prövning. 
Riksdagsheslutet innebär vidare att koncernen åläggs ett sammanlagt 

rationaliseringskrav på 5 0~ för perioden 1986/87-1988189. 

För de därpä följande ären av avtalsperiodcn. 1989/90 - 1991/92. utgiir 

inget reformpåslag. De medel. som frigörs i det fortsatta rationaliseringsar

betet och genom de strukturella föriindringar som koncernen kan initiera. 

skall dock tillföras koncernen. 
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Verksamhctsplancringcn 

Hittills har moderholagcts beslut om medel,fördelningen inom koncernen 

fattats i anslutning till riksdagens be'>lut om medelstilldelningen till koncer

nen. vilket normalt sker i mfoadssklftet mars-april. För programföreta

gen ger detta ett alltför knappt tidsutrymme mellan det formella beslutet 

om meddsfördelning och \'erksamhets;°trets inträde. 

De planeringsförutsiittningar som ribdagen har gett gör det möjligt att 

förbättra planeringssituationen för programföretagen. 

Sverige:; Radio AB har därför beslutat tidigarelägga beredningen av 

medelsfördelningen innm koncernen till hösten före det nya verksamhets

året. Programföretagen ges diirmcd realistiska förutsättningar för plane

ringen av verksamheten under det kommande budget[1ret. 

I likhet med föreg{1ende budgedr anvisas programföretagen medel i form 

av dels en fast medelsram for drift. dels engångsmedel för programverk

sam het och investeringar. Denna nya form för mcdelsfördelning syftar 

bl. a. till att höja andelen rörliga programmedel. inkl. medlen för utomstii

ende medverkan. 

I fråga om genomförandet av 1978 ärs reformprogram iir förutsättningar

na desamma som tidigare. 

Sedan riksdagen nu har gett förutsiittningar iiven i övrigt för verksamhe

ten under de kommande sex {!ren har verksamhetsplaneringen inom kon

cernen fått ett fast underlag. Detta blir en utgångspunkt för moderbl)lagets 

utvärdering av programföretagens verksamhetsplancr. 

Avcn investeringsplanerna ses över och utsträcks till att omfatta hela 

avtalsperioden. I samband diirmed ses formerna för invcsteringsvcrksam

heten över. 

Tillsammans med televerket fortsiitter försökssändningarna med digitalt 

stereo/tlerljud i syfte att fostsl!illa vilken standard som skall gälla i framti

den. 

Sveriges Radio AB har tillsammans med rundradioförctagen i Norge. 

Finland och Island och enligt hemst~illan fdn Nordiska Ministerr:'i.dct inlett 

planeringen av verksamheten i den nordiska Tele-X-satelliten. 

Utredningsarbete m. m. 

Vissa frägor behandlas för niirvarande i siirskild ordning inom koncernen 

och i enlighet med uttalanden i prop. l 985/86: 99 om Sveriges Radio5 

verksamhet m. m. Detta gäller bl. a. kanalstrukturen i TV. uthildningsra

dions framtida inriktning o.::h verksamhet. forskningsverksamheten inom 

avdelningen för publik- och programforskning samt minoritetsspriiken och 

programmen för och om handikappade. En studie av radiomediet inför 

införandet av FM 4 har gjorts och det är Sveriges Radios avsikt att ocks{1 

göra en siirskild studie avseende resurser och organisationsformer för 

radion i ett fyrakanalssystcm. 

Fri1gl11· rörande bl. a. amvaret för de fastigheter som byggnad-,styrelsen 

uppfört filr koncernens riikning och finansieringen av den fortsatt;1 bvgg

nadsverksamht.:tcn bereds för niirvarande med byggnad<.styrelsen. Målet 
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""för arbetet med avset:nde pä koncernens övertagande av fastighderna iir 

att delta skall kunna ske under budget[Jret 1986/87. Ett arbete med att 

utforma bl. a. lokalför~örjningsplaner pågi1r i syfte alt skapa ett nytt bc

slutsunderlag inför övcrgtingen till en ny handläggningsordning för knncer

nt:ns lokalforsörjning. 

l\fede/shchol'l'I fiir h1ulgctåret 1987188 

Sveriges Radio-koncernen har för innevarande budgetiir för den avgiftsfi

nansierade verksamheten tilldelats 2125,3 milj. kr. i 1984185 års prisläge. 

Detta motsvarar 2244.4 milj. kr. i 1985/86 års prisläge. Av dessa belopp 

utgör 16.8 milj. kr. mt:dcl för tiil:kning av kapitalkostnader. 

I sin planering för verksamheten för budgetiirt:t 1986/87. som den kom

mer till uttryck i Sveriges Radios anslagsframställning. förutsiitter moder

bolaget att reformarbetet enligt I 978 års beslut skall fullföljas och vara 

genomfört vid utgången av hudgctilret 1988/89 med ett årligt resurstillskott 

hä1for om 2.3 c,:( .. Detta motsvarar för niista budgetår 49,9 milj. kr. 

Rationaliscringskravcn bcriiknas till sammanlagt 56.3 milj. kr. 

För budgetåret 1986/87 har beräknats att 84.3 milj. kr. behövs for bygg

nadsarbeten. 16,8 milj. kr. har anvisats Sveriges Radio AB för kapitalkost

nader för dessa investeringar. Sveriges Radio AB har efter samråd med 

byggnadsstyrelsen beräknat att för budgetåret 1987/88 krävs 41,3 milj. kr. 

för pågående och planerade byggnadsarbeten för radion och televisionen, 

vilket motsvarar ett behov av ytterligare 8,3 milj. kr., dvs. sammanlagt 

25.1 milj. kr., för kapitalkostnader. Beloppen avser huvudsakligen det 

pågående projektet i kvarteret Förrådsbacken i Stockholm samt en plane

rad om- och tillbyggnad av radio- och TV-huset i Göteborg. 

Medelsbehovet för nästa budgetår blir därmed 2246.3 milj. kr. i 1985/86 

[1rs prisläge. 

Sveriges Radio hemställer att 

I. företaget för den avgiftsfinansierade verksamheten i genom

snittligt prisläge 1985/86 för budgetåret 1987 /88 tilldelas 2 246 300 000 

kr., 

2. företaget far rätt att ur rundradiorörelsens fond rekvirera sam

manlagt ~O milj. kr. för att täcka oförutsedda kostnader för den 

allmänna programverksamhetcn budgetäret 1987 /88 med skyldighet 

för företaget att av de medel som kommer att ställas till förfogande 

under följande budgetår återställa utnyttjade belopp. 

Resultaten av den av riksdagen begärda utredningen om anpassning av 

TV-sändarnas täckningsområden till regional-TY-områdena har av telever

ket. som samrått med Sveriges Radio AB, redovisats för regeringen den 22 

oktober 1986. För Sveriges Radio-koncernens del innebär utredningsför

slagen rörande regional-TY-t~il..:kningen av Södermanlands län att en un

derredaktion behövs i Eskilstuna. Sveriges Radio AB förutsätter att be

hövliga invcsteringsmedel hiirför. 1.3 milj. kr., anvisas särskilt. 

Radionämnden 

Medelsanvisningen för radionämnden för innevarande budgetår uppgår till 

1805000 kr., varav högst 1440000 kr. avser medel för lönekostnader. För 
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budgetfiret 1987/88 har niimnden i likhet med fö~egaende fö· inte beräknat Prop. 1986/87: I 00 

niigon besparing. Niimnden begär dels medel som gör det möjligt att Bil. 10 
hcht1lla nuvarande personalresurser. dels kompensation för prisökningar. 

Lokalkostnaderna bcriiknas av radion:imnden vara oföriindrade. 

Radioniimnden hcmst:illcr 

att 180.'iOOO kr. samt medel for pris- och lönekostnadsökningar 

anvisas för nämndens verksamhet under budgetiiret 1987/88. 

Mottagaravgiften 

I sin anslagsframstiillning riiknar Sveriges Radio AB att radiofonden vid 

ingfö1gen av budgetiiret 198h/87 uppvisar ett underskott om 117 milj. kr. 

L'nder förutsiittning att radiofonden inte belastas av andra kostnadsök

ningar iin de som redovisas i anslagsframstiillningarna och om inflationen. 

som den kommer till uttryck i Sveriges Radios kompcnsationsindcx. stan

nar vid 3 . .'i'.; under hudgetiirct 1986/87. kan underskottet minskas till 69 

milj. kr. Om inflationen blir densamma under hudgctåret 1987/88 och 

mottagaravgiften höjs med 60 kr.. förbyts underskottet till ett överskott 

motsvarande 89 milj. kr. 

Televerket som under budgetåret 1985/86 har svarat för täckandet av 

underskottet genom l<\n pa den allmänna kreditmarknaden. förutsätter att 

en annan lösning än att televerket svarar för fondens lanebehov. snarast 

möjligt tas fram. 

Fiiredragandens överväganden 

Jag hiinvisar först till vad jag har anfört om radio- och TV-frt1gor i inled

ningen. 

Te/ei·er/.:et 

I 1981 [trs budgetproposition I prop. 1980/81: 100 hil. 2 s. 92) angavs en plan 

för televerkets investeringar i rundradioanläggningar fram till hudget

aret 1985/86. Denna plan förlängdes genom riksdagens beslut i anslutning 

till förslag i 1983 ärs budgetpropo~ition !prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 151 -

152). gjordes rullande och kom att omfatta de fem närmast följande budget

åren. 

Mitt förslag till investerings plan för perioden 1987/88- 199I192 innebär 

att kostnaderna för det fjärde FM-nätet enligt riksdagens beslut (prop. 

1985/86:99. KrU 21. rskr. 343) belastar de tre första budgetåren. Vidare 

har i planen medtagits kostnader för åtgärder för bättre regional-TV -tiick

ning m. m. Det senare innebär följande. 

Av de åtgiirder som televerket förtecknat i sin kartläggning anser jag -

mot bakgrund av den diskussion som tidigare förts i riksdagen - det som 

mest angeläget att inv~marna i Södermanlands län skall få tillgång till ett 

och samma regional-TV-program. Jag förordar att länet. i enlighet med 

Sveriges Radios förslag. tillförs det Östra distriktet och d~irmed regio

nal-TV-programmet Östnytt. Som en konsekvens av mitt förslag bör inves-

32 Riksdagen /CJ86!R7. I sam/. Nr 100. Bilaga /() 

!fo11dw: S. 504 rad 2 nedifrån Star: 1985. Rättat till: 1987 
S. 5 IO rad 32 Tillägg: för budgct<lrct 1987/88 
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teringsplanen kompletteras med 6,0 milj. kr. fi.ir budgctiiret 1987/88 och 5.0 Prop.1986/87: IOO 
milj. kr. för budget[irct därpå. en fördelning över ~iren som stämmer Bil. 10 
överens med televerkets planering. Jag föreslår vidare att iitgärdcr i enlig-
het med den plan televerket har redovisat för biittre regional-TY-tiickning 

skall vidtas under en femårsperiod med bi.irjan budgetåret 1988/89. Jag vill i 

detta sammanhang påpeka att det trots de av televerket och mig här 

föreslagna investeringskriivande förbiittringarna inte är möjligt att ästad-

komma en tillfredsställande mottagning av ratt regional-TV-prngram för 

samtliga invånare i landet. Ogynnsamma terrängförh~lllanden m. m. kan ge 

sämre mottagning på vissa platser. 

Investcringsniviln för planens fem budgetår stannar därmed vid I 28.0 

milj. kr. för niista budgetår, 131.4 milj. kr. för budgetåret 1988/89. 132.3 

milj. kr. för 1989/90 samt 112.8 milj. kr. för vart och ett av budget<iren 
1990/91 och 1991/92. I mitt förslag till medelsanvisning för nästa budgct[1r 

ingfar kompensation för kostnad~ökningar. 
Jag förutsiitter givetvis att televerket även i fortsättningen prövar om det 

finns anledning att revidera investeringsplancrna med hänsyn till utveck

lingen. t. ex. vad gäller satellit- och kabeltekniken. 

Regeringen bör bemyndigas att av konjunkturmiissiga eller andra skiil 

anvisa ytterligare högst 10%, av nu föreslagna totala investeringsmedel till 

televerket. 

Jag förordar vidare att regeringen i likhet med tidigare år föreslår riksda
gen att regeringen. eller efter beslut av regeringen televerket. bemyndigas 

att fora högst 5 milj. kr. av investeringsmedlen mellan budget{tren 1987/88 

och 1988/89 som skuld resp. tillgodohavande, samt att medge att regering

en lämnar televerket ett beställningsbemyndigande om 30 milj. kr. avseen

de investeringsändamal för budgetåret 1988/89. 

Vid mina beräkningar av medel för nästa budgetar för televerkets 
driftskostnader har jag för programdistribution inkl. programinsam
ling utgått från det treåriga huvudförslag som lades fast inför innevarande 

budgetår. Jag har således för nästa hudgetiir. förutom kompen:-.ation för 

kostnadsökningar. räknat med en rationalisering motsvarande I%. Jag har 
vidare räknat med ett belopp om 4.0 milj. kr. för telefonkostnader samt ett 
belopp om 0,4 milj. kr. för ökade driftskostnader till följd av förslagen i det 

föregående beträffande Södermanlands län. 

I likhet med vad som tidigare gällt (jfr prop. 1981/82: I 00 bil. 12 s. 172) 
hör kostnader därutöver bestridas med överföring av medel från Sveriges 

Radio. 

Beträffande medel för avgiftsinkassering och avgiftskontroll har jag. 

förutom kompensation för kostnadsökningar. räknat med en 2-procentig 

rationalisering i enlighet med televerkets förslag. 

Medelsanvisningen för televerkets driftskostnader bör diirmed uppgå till 

(247 ,7 + 84.1 = J 331.8 milj. kr. för budgetåret 1987 /88. 

Avgiftsuppbördens organisation. huvudmannaskap och lokalisering 

TV-avgiftsutredningcn föreslog redan är 1978 all TV-avgifterna skulle 

kopplas hor! fr~in systemet för uppbiird av tcleavgifkrna och all en siir- 498 



skild uppbördsorganisation skulle svara för TV-avgifterna. Utredningen 

återkom till sitt förslag i ett sluthetänkande är 1980. Tekverket och Sveri

ges Radio har vid flera tillfallen avgett skrivelser med synpunkter och 

förslag i ärendet. Aven andra skrivelser i iimnet har getts in. 

Synpunkterna och försbgen har av regeringen behandlats dels i budget

propositionen 1980 !prop. 1979180: 100 bil. 12 s. 90 f.l. dels i 1981 frrs 

budgetproposition tprop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 87 f.l och dels i prop. 

1984/85: 115 om regional utveckling och utjiimning. I den senare proposi

tionen anförde chefen för industridepartementet efter samritd med mig 

(bil. I s. 123 l att Sveriges Radi11 AB inför en ny avtalsperiod borde se över 

fritgan om inkassering av TV-avgifter. Utgangspunkten skulle vara att en 

siirskild TV-avgiftscentral skulle forliiggas till malmfälbområdet. Med an

ledning härav inkom en skrivelse friln Gidlivare kommun. 

I regerings beslut den 2~ mars 1985 redovisades att regeringen överviigde 

att inför en ny avtalsperiod införa en ~eparat uppbörd av mottagaravgif

terna och att det var angeliiget att Sveriges Radio AB redovisade sina 

förslag i fritgan. Oiirvid borde efter samråd med televerket en forutsiitt

ningslös prövning göras av uppbördens organisation och huvudmanna

skap. Behovet av insatser mot avgiftsskolk skulle uppmiirksammas sär

skilt. Utgångspunkten för förslag rörande uppbördsorganisationens lokali

sering borde vara att den till sin huvuddel skall förläggas till Kiruna 

kommun. 

Sveriges Radio AB redovisade i oktober 1985 sina förslag i frägan. I en 

promemoria. beniimnd Uppbörden av mottagaravgifter. anfördes att sb

len för att lämna den gemensamma riikningen ur rundradiorörelsens syn

punkt iir otillräckliga och att en överg~111g iir behäftad med betydande risker 

flir kostnadslikningar och inkomstborlfall till följd av ökat avgiftsskolk. 

Om en övergiing till en separat mottagaravgiftsuppbörd likväl skall genom

föras bör TV- avgiftsutredningens förslag ligga till grund för utformningen 

av en ny organisation med Sveriges Radio-koncernen som huvudman. 

Medelstilldelningen till prL1gramverksamheten för dock inte drabbas om en 

separat avgiftsuppbörd visar sig leda till kostnadsökningar eller bortfall av 

avgiftsintäkter. 

I prop. 1985/86: 99 som behandlar Sveriges Radios verksamhet under 

avtalsperioden 1986 - 1992. togs inte dessa fdgor upp. Jag anhåller om att 

i stiillct i detta sammanhang fii redovisa mina ställningstaganden. Vid mina 

överviiganden har jag samdtt med chefen för kommunikationsdeparte

mentet och även med chd"erna för justitie-. finans-. arbetsmarknads- och 

industridepartementen. 

Den nya mediesituationen i Sverige har inneburit att allt fler hushåll 

erbjuds ett nytt utbud via satellit och kabel vid sidan av Sveriges Radio

koneernens program. Att få tillgång till det nya utbudet är fi.ir hushållen 

förknippat med kostnader som konkurrerar med mottagaravgifterna. Det 

är därför viktigt att uppbörden av mottagaravgifter. varmed den s. k. 

puhlic service-verksamheten på radio- och TV-omrlidet finansieras. är så 

effektiv som möjligt. ()etta kriiver dels en rationell administration av 

verksamheten med debitering och inkassering av avgifter. dels en effektiv 

verksamhet med avgiftskontroll och andra insaber mot avgiftsskolk. Det 
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kan därvid vara en fördel om den organisation som skall handha uppbör

den inte behöver möta önskemal ockst1 friln andra verksamheter. 
Efter kontakter med silviil berörda dcpartementschefer som televerket 

och Sveriges Radio AB h;1r jag därför stannat för att föresfa att uppbörden 

av mottagarav{!ifter hör ske i ett separat system skilt fr{m uppbörden av 

teleavgifter och att huvudmannaskapet for detta och <1vgiftskontrollen hör 

anfortros Sveriges Radio. Upph0rdsorganisationen bör lokaliseras till Ki

runa kommun. Sveriges Radio förutsätts ta över arbetsuppgifter och an

svar frfm televerket senast den I januari 1990. Fram till övertagandet 

behålls den gemensamma räkningen. Aven i övrigt behiills under över

g;mgsskedet gällande regler och arbetsorganisation såvida inte televerket 

och Sveriges Radio finner nägon annan ordning mer l:lmplig eller ekono

misk. 
Separeringen av uppbörderna hör möjliggöra en bättre anpassning till de 

speciella krav som uppbörden av mottagaravgifter kräver. IXirmed ges 

även förutsättningar för en biittn: överblick och en effektivisering av 

verksamheten. Fiir en förändring talar ocks(1 att mottagar;wgiftsuppbörden 

betraktas S()ffi artfrämmande a\' televerket. Den har däremot ett nära 

samband med Sveriges Radios verksamhet, vafi'ör ett byte av huvudman 

ocks[1 kan verka effektivitetshcfrämjande. Separeringen av avgiftsupphör

derna ger vidare möjlighet till en regionalpolitiskt önskvärd etablering i 

Kiruna. 
Sveriges Radio AB har vid underhandskontakter hekräftat att företaget 

alltjämt iir villigt att för koncernens räkning fila sig huvudmannaskapet för 
uppbörden av mottagaravgifter. inkl. avgiftskontrollen. 

Uppbyggnaden av en ny organisation, anskaffandet av ändam{ilsenliga 

lokaler. arbetet med systemkon~;truktion och den stora omfattningen av 

registerövedl.1ringar medför att planerings- och genomförandefasen tar 

viss tid. Efter k<)ntakter med Sveriges Radio AB bedömer jag att omställ

nings- och tlyttperioden inte behöver bli längre än att den nya organisatio

nen kan hörja verka senast vid ilrs~kiftet t 989i90. 

Sveriges Radio AB bör svara för förhen:delserna för den nya organisa
tionen. men televerket förutsätts histii företaget i förberedelsearbetet och 

vid driftsstarten. Med denna ordning torde riskerna för avgiftsbortfall och 

andra övergfmgsproblem kunna minimeras. 
Den personal som arbetar inom den nuvarande organisationen består av 

7 personer som verkar inom huvudkontoret i Farsta. 43 personer som på 

heltid bedriver avgiftskontroll och är stationerade på olika ht1ll i landet. 

samt ett större antal personer som på de olika telekontoren bland sina 

andra arbetsuppgifter även sysslar med mottagaravgiftsfrågor. Den sam

manlagda arbetsinsatsen där motsvarar ca 100 [1rsarbetskrafter. Vidare 

kräver faktureringen av mottagaravgifterna resurser på televerkets ADB
division. I nuläget är det omöjligt att ange hur många personer som kan 

sysselsätta5 i den nya organisationen resp. i den del av denna som kan 

verka i Kiruna. Det beror helt på hur organisationen utformas i sina 

detaljer och vilka datorstödda rutiner som kommer att tillämpas. 

Det är ett enskilt organ som Sveriges Radio obetaget att fritt rekrytera 

den personal som behövs. Någon överföring av personal ilr således inte 
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aktuell för s~tvitl inte Sveriges Radio och tclcvcrkct kommcr överens om 
det. Televerket har för sin del förklarat att verket riiknar mcd att erbjuda 

all personal i den nuvarande organisationen, som inte erh{1ller anstiillning i 
den nya. andra arbetsuppgifter och fortsatt anställning inom verket. 

Under förberedelsearbetet nör Sveriges Radio AB undersöka om Vi\sa 

förändringar siisom halv~irsvis i stället för kvartalsvis fakturering av motta
garavgifterna, avskaffandet av farg-TV-tillägget och införande av en till

läggsavgift vid för sen betalning är lämpliga och positivt skulle kunna 
piiverka beh{illningen i radiofonden. 

Jag förutsätter att Sveriges Radio AB fortlöpande informerar regeringen 

om hur förberedelsearbetet fortskrider samt relkwisar förslag i sftdana 

fri:igor som kriiver regcringens eller riksdagens stiillningstagande. 

Jag räknar med att kostnaderna för avgiftsuppbörden sedan den nya 
organisationen börjat fungera inte skall bli högre iin för närvarande. Under 

övcrg~'mgsfasen ;ir dock vissa extrautgifter ofdnkornliga. Dessa kostnader 

bör enligt min mening inte belasta radiofonden. Jag har räknat med att 

lokaliseringsstöd rn:h annat tillämpligt regionalpolitiskt stöd skall utgii för 

etableringen i Kiruna. Televerket har erbjudit sig att under förbcredclse
och flyttperioden biira de kostnader som återst<ir sedan regionalpolitiskt 

stöd utbetalats. 
Regeringen bör inhiimta riksdagens godkännande av vad jag nu har 

anfört om organisation. huvudmannaskap och lokalisering för verksamhe
ten med uppbörd av mottagaravgifter. inkl. kontrollverksamheten. Under 
förutsättning av riksdagens godkiinnande avser jag att senare föreslå rege
ringen att bemyndiga mig att träffa överenskommelse med Sveriges Radio 
AB om att förbereda den nya organisationen samt att regeringen ger 

televerket i uppdrag att bistå företaget i arbetet. 
Erfarenheterna har visat att underlåtelser att anmäla TV-innehav. dvs. 

avgiftsskolk. och bristande benägenhet att bt:tala mottagaravgiften före
kommer. Övergfrngen till ett nytt uppbördssystem kan skapa ökade pro

blem i dessa avseenden. Det är därl.ör viktigt att verksamheten med av
giftskontroll bedrivs med oförminskad intensitet iiven under övergtmgs

perioden. 
Vissa förändringar i juridiskt avseende bör även vidtas. Dessa hänger 

samman med att obetalda mottagaravgifter i dag inte kan drivas in utan 
föregående prövning av domstol. Enligt min mening bör mottagaravgif
terna i och med den nya ordningen normalt sett kunna drivas in omedel
bart, dvs. utan mellankommande domstolsprövning. Detta innebär att man 

kan undvika att domstolsväsendet belastas med en rad beslut om obetalda 

avgiftsräkningar. 
Om den nämnda förändringen vidtas kommer debiteringen av mottagar

avgifter att bli bindande för den enskilde och därmed få karaktär av 
myndighetsutövning. Om en förvaltningsuppgift som innefattar myndig
hetsutövning skall överlämnas till ett enskilt organ, t. ex. ett Sveriges 
Radio-företag, måste det ske med stöd av lag . .Ä. ven en kontroll verksamhet 

som skall utövas av ett enskilt organ torde fordra regler i lag. 
I frågor som rör avgiftsuppbörden bör även vissa allmänna förvaltnings

rättsliga regler liksom offentlighetsprincipen tillämpas hos Sveriges Radio. 
Också i denna del aktualiseras sålunda behovet av lagstiftning. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. JO 

501 



Jag avser att [1tcrkomma till regeringen i si1dana fri'tgor som kriiver 

stiillnin11stagande av regering elt..:r riksdag niir förberedelsearbetet for den 

nya organisati,1ncn kommit sii liingt al\ konkreta förslag kan läggas fram. 

Sn'rigcs R.oclit> 

Genom riksdagens beslut i juni 1986 \prnp. 1985/86:99. Krll 21. rskr. 343) 

lades ramarna fi.ir Sveriges Radios verksamhet fast för en sexårsperiod. 

Regeringen har Lbn.:fter ing{itt avtal med företagen inom Sveriges Radio

konccrnen om deras verksamhet under perioden den I juli 1986-dcn 30 

juni 1992. 
De beslut som fattats syftar i organisatoriskt avseende till att stärka 

koncernens integritet LH:h att avlasta regering och riksdag en del beslut 

rörande verksamheten. 

Besluten innebitr ocksil att planeringsfi.irutsättningarna i resursmässigt 

avseende h~tr lagts fast. Koncernen skall s[tlunda under första hiiltkn av 

avtalsperiodt.:n kunn;1 riikna med ett i"irligt reformpåslag om 2.3 r.r och ett 

rationalisi:ringskrav om sammanlagt 5 '.+. Under andra hälften av perioden 

skall i stiillct de medel som friµörs genom besparingar i det fort~atla 

rationaliseringsarbetct och genom di: strukturella förändringar som kon

cernen kan initiera. tillföras koncernen som reformmedel. 

Vid mina beräkningar av medelstilldelningen till Sveriges Radio AB 

under nästa budgct;ir har jag utgf1tt fdn dessa planeringsförutsättningar. 

dvs. jag har riiknat med ett reformtillskott om 2.3 % och en rationalisering 

om 2%. 
I konsekvens med mina förslag i det föregående beträffande regio

nal-TV-täcJ.;ningen av Södermanlands län. har jag därutöver räknat med ett 

tillskott av 1.3 milj. kr. i investeringsmedel för en undcrredaktion i Eskils

tuna. 
I det förcgf1ende har jag föreslagit att televerket skall anvisas särskilda 

medel för {1tgiirder i syfte att åstadkomma bättre regional-TV-tiickning 

m. m. Jag vill i detta sammanhang erinra om att ytterligare anpassning av 

sändarnätet pii grund av iindringar i den lokala eller regionala indelningen 

och/eller föriindring av sändningsomritden för regional-TV skall bestridas 

med till Sveriges Radio AB anvisade medel. Särskilda medel kan sålunda 

inte påräknas. \Jfr KrlJ 1985/86: 21 s. 52 - 53 ). 

Vid medelsberäkningen har jag vidare riiknat med en rationalisering 

motsvarande 11.4 milj. kr. genom att de nya lokalerna på Förrådsbacken 

nu börjat tas i bruk (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 154). 

För Sveriges Radios byggnadsinvesteringar m. m. gäller numera föl

jande. Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta i frågor om kon

cernens lokalförsörjning. Målsättningen iir dock att moderbolaget. Sveri

ges Radio AB. efter en övergangspcriod om högst tre är skall kunna 

besluta om denna. Riksdagens prövning kommer därefter att begränsas till 

investeringsnivån. Fastigheter !motsvarande) som anskaffats för koncer

nens räkning skall överlåtas till Sveriges Radio AB och byggnadsinveste

ringar skall kunna lanefinansieras mot säkerhet i de nämnda fastigheterna 

(motsvarande). Byggnadsstyrelsen skall inte längre anvisas särskilda in-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

502 



vesteringsmeJel. I sUillet skall Sveriges Radio AH tilldelas medel för 

skäliga kapitalkostnaJer för all kunna genomfiira aktuella byggnadspro

jekt. 

Byggnadsinvesteringarna enligt den investerings plan som redovisades i 

oiimnda proposition heriiknas för niista budget~ir innebära kostnader om 

41.3 milj. kr. Huvuddelen av detta belopp avser utbyggnaden för TV inom 

kvarteret Fömidshacken i Stockholm samt om- och tillbyggnad av radio

och TY-huset i Göteborg som planerao;, starta under året. Jag har vid min 

medclsberiikning tagit upp ett belopp av 25. I miij. kr. för kapitalkostnader. 

Sveriges Radio AB bör sammanlagt flir budgetåret 1987/88 anvisas 

2247.9 milj. kr. i 1985/86 iirs prisliige fiir kuncernem drifts- och invcste

ringskostnader. 

Kl)mpensation för kostnadsut vecklingen under niista hudget~ir hör ges 

på samma grunder som nu. Jvs. 60',:; av kostnaderna !löner) skall rtiknas 

upp med genomsnittspfislaget enligt slutet avtal för hela SAF/PTK-omrf1-

det meJan 40~;;. (priser! riiknas upp enligt konsumentprisindex med effek

terna av livsmedels- och boendekostnader fn'tnräknade. 

Moderbolaget hör även niista budgetiir ha möjlighet att i kostnadsutjäm

nade syfte fr[in rundradiofonden rekvirera medel med skyldighet att under 

nästföljande budgetfa fiterbetala motsvarande belopp. Denna dragningsriitt 

skall avse kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande av 

dragningsrätten far inte behållas som ett permanent lån till koncernen. 

Regeringen. eller efter beslut av regeringen moderbolaget. bör ges ett 

bemyndiganJe att i kostnadsutjämnandc syfte från rundradiofonden rekvi

rera högst 30 milj. kr. 

Regeringen bör vidare bemyndigas att av konjunkturmässiga eller andra 

skäl besluta om hyggnadsinvesteringar motsvarande ytterligare högst IO'H· 

av den föreslagna investeringsvolymen samt att anvisa medel motsvarande 

skäliga kapitalkostnader för dessa investeringar till Sveriges Radio. 

Moderbolaget har pil regeringens uppdrag redovisat en verksamhetsplan 

för perioden 1987/88-1991/92 för Sveriges Radio-koncernens försvarsbe

redskap. Planen följer de riktlinjer som angavs i den proposition om 

siikerhetspolitiken och totalförsvaret (prop. 1981182: 102. FöU 18. rskr. 

374) som. vad beträffar Sveriges Radio-koncernens verksamhet. antogs av 

riksdagen våren 1982. I medelsberäkningarna för den avgiftsfinansierade 

radio- och TY-verksamheten har hänsyn tagits till kostnadcr för bcrcd

skaps<ltgärder. 

Taltidningskommittcn ( 1982:05) har haft som tilläggsuppdrag !Dir. 

\983:671 att utreda förutsättningarna för nyhetsförmedling till utvecklings

störda och andra grupper som har svärigheter att tillgodogöra sig informa

tion i obearbetat skick. I betänkandet (Os U 1986: 6) Lättförståelig nyhets

information - en mediediskussion diskuterar kommitten olika mediers 

användbarhet för nyhctsförmedling till begåvningshandikappade och andra 

informationssvaga samt lägger fram förslag till olika former av program

verksamhct. Kommitten betonar att förslagen iir att se som önskemål 

riktade till Sveriges Radio. att prövas inom ramen för det nya avtalet. 

Sveriges Radio AH har i en särskild skrivelse informerats om förslagen. 

Enligt vad jag har inhämtat avser Sveriges Radio AB att i enlighet med 
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riksdagsbeslutet viircn 1986 i niista lirs anslagsframställning lägga fram en 

flerårsplan för insatser inom handikappomrädet. 

En särskild utredare lUD 1985:01) har i bctiinkandet !Ds UD 1986:5) På 

Våglängd med Sverige avgett förslag till inriktning av Sveriges Radios 

utlan<lsprogram. Betänkandet har nyligen remissbehandlats. Chefen för 

utrikesdepartementet avser att inom kort och i samräd med mig redovisa 

sina stiillningstaganden till utredarens förslag. 

Radioniimndcn 

Vid min medelsberäkning för radionämndens verksamhet har jag tagit 

hänsyn till kända löneökningar och till prisutvecklingen. Huvudförslaget 

har inte tiförnpats. Medelsanvisningen för budgetaret 1987/88 bör därmed 

uppgå till 1867000 kr. Därav utgör medlen för lönekostnader högst 

1492000 kr. och medlen för lokalkostnader 119000 kr. 

M < 111 a.i:arm ·i;!fte 11 

Mina förslag till mcdelstilldelning för den med mottagaravgifter finansiera

de radio- och TV-verksamheten under nästa hudget~1r framgår av följande 

sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Telc\·erket 

In vesteringskostnader 
Driftskostnader 

Snriges Radio 
Drifts- och investeringskustnader 

Radionämnden 

1 Pri>läge I 9!.WH5 
~ Prisliige 1985/80 

Beräknat for 
1986/tn 

98.6 
313.7 

:! 125.3 1 

1.805 

Förslag for 
1987/88 

128.0 
331.8 

2247.9~ 

1.867 

f(ir budget~in:t 1987/88 bör de:i allrn~inna mottagaravgiften höjas med 48 

kr. till 756 kr. F~irgtill~igget bör vara oförändrat. 160 kr. Mitt förslag 

rörande den allmänna mottagaravgiften förutsätter att lagen ( 1978: 478) om 

avgift för innehav av televisionsmott .. gare ~indras. Förslag hilrtill har upp

riittats inom utbilJningsdepartcmentet och bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga J0.15. 

Lagförslaget torde röra sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~ andra 

stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagändringen av 

~å enkel beskaffenhet att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas. 

Med den föreslagna höjningen av den allmänna mottagaravgiften beräk

nas behållningen i radiofonden vid budgetårets slut uppgå till ca 20 

milj. kr. 

Jag avser att under våren 1987 återkomma till regeringen med förslag om 

hur radiofondens lånebehov skall tillgodoses. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 

504 



g har anfört och till sammanstiillningarna hem

stiller jag att regeringen föreslar riksdagen att 

I. anta förslaget till lag oni ;indring i lagen ( 1978:478) om avgift 

för innehav <J\' televisionsmottagare. 

2. godkänna förliingningen av televerkets investeringsplan med 

ett år. 
3. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för televerkets in

vesteringar. 

4. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra 

skäl anvisa ytterligare högst IO<:i av föreslagna totala investerings

medel till televerket. 

.'i. bemyndiga regeringen. eller efter beslut av regeringen telever

ket. att föra högst 5000000 kr. av investeringsmedlen mellan bud

get{lren 1987/88 lll'h 1988/89 som skuld resp. tillgodohavande. 

6. medge att regeringen J;imnar televerket det beställningsbemyn

digande om 30000000 kr. avseende investeringsiindamid för budget

året 1988/89 som jag har förordat. 

7. godkänna mitt förslag till medelsberiikning för televerkets 

driftskostnader. 

8. godkänna vad jag har anfört om organisation. huvudmanna

skap och lokalisering vad gäller uppbörd m. m. av mottagaravgifter. 

9. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra 

skäl besluta om hyggnadsinvesteringar motsvarande ytterligare 

högst 100·(. av den investeringsvolym jag har förordat samt att till 

Sveriges Radio anvisa medel motsvarande skäliga kapitalkostnader 

för dessa invt:steringar, 

10. godkänna mitt förslag till mcdelsberäkning för den avgiftsfi

nansierade verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, 

11. bemyndiga regeringen. eller efter beslut av regeringen Sveri

ges Radio AB. att rekvirera högst 30000000 kr. från radiofonden i 
kostnadsutjämnande syfte. 

12. godkänna mitt förslag till medelsberiikning för radionämndens 

verksamhet. 

G 20. Kabelnämnden: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

943014 

1916000 
2042000 

Kabelnämnden började sin verksamhet vid ingången av år 1986. Den 

skall enligt sin och närradionämndens instruktion <1985: 1062, ändrad 

1986:944) pröva frågor om lokala kabelsändningar. Nämnden skall ha 

tillsyn över verksamheten med sådana sändningar och även i övrigt följa 

utvecklingen på området. Nämnden skall också handlägga ärenden om 

avgifter enligt lagen (1985: 1061) om avgifter i ärenden om lokala kabel-
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sändningar samt prön fr{igor om bidrag t:nligt förordningen< 1985: 1065! Prop.1986/87: 100 
om statsbidrag till lokal program verksamhet. Kostnackrna för kahcln<imn- Bil. I O 
dens verksamhet finansieras helt med avgifter. 

Fön· alt nin11sko~t nadcr 
(Jiirav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Anskaffning av inred-

ning och utrustning m. m. 

IYXl>!!\7 

I 7tiXOOO 
I I 3~X 0001 

147000 

I 000 

llJH1000 

Heraknad imJrim! 
IYK7!XX • 

Fur<.:dr;1g:1nden 

1 )()l)()l\ll 

1-'-llll(Jl)()J 
-+ 17 ()()Il 

nL 

+126000 

Inkomsterna vid kabelniimnden. som redovisas under inhrn1~ttiteln 2544 
Avgifter i ärenden om lokala kabel sändningar. uppgick till 913970 kr. 

under första halvftret 1986. 

Kabelnämndcn 

I. Antalet tillständ för satellitsändningar och uppliitelse av kanalutrym

me för egensändningar uppgick den 20 augusti 19!\6 till 180. Av tillständen 

avsåg 128 televerket. 15 bostadsföretag. 15 privata kabel-TV-bolag och 22 
bostadsrätts- och samfiillighetslöreningar samt enskilda fastighetsiigare. 

132 kommuner var berörda. 8 tillstånd för egensändningar hade beviljats. 

2. Mot bakgrund av att verksamheten befinner sig i ett inledningsskede 

och är under stark expansion föresliir kabelnämnden att n[1gon besparing i 

enlighet med huvudförslaget inte görs. En besparing skulle framtvinga en 
minskning av personalen och en förilndring av myndigheten-; arhetsuppgif
ter. Det är för tidigt ~ttt bedöma rationaliseringsmöjligh1.:terna p{1 liingre 

sikt. 
3. För löner och övriga förv<iltningskostnadcr föreslås en ökning med 

157000 kr. Bl. a. föreslås först~irkta resurser för resor, information llCh 
registrering. 

Föredragandens iiwrvägandcn 

Enligt uppgift från kabelniimnden var 215 000 bosUider anslutna till kabcl

nät i november 1986. Detta är mt:r än en fördubbling sedan iirets början. 

Bland nätinnehavarna dominerar tt::lcverket med 77 procent av anslutna 

bostäder. Mot bakgrund av utvecklingen riiknar jag med att avgiftsinkom

sterna kommer att täcka de belopp som jag under detta och nästa anslag 

föreslår skall anvisas kabelniimnden. 

Vid min anslagsberäkning har jag ti!Himpat ett begränsat ettårigt huvud

förslag. Jag räknar inte med några andra förändringar än som motsvaras av 

pris- och löneutvccklingen. 

Jag avser att senare föreslii regeringen att en utredning tillsätt~ för att 506 



förhereda skapandet av en hasresurs för mediepolitisk forskning genom Prop.1986/87: 100 
samverkan mellan olika myndigheter och institutioner inom området. Ka- Bil. 10 
bel nämnden och närradionämnden kommer all beröras av utredningsarhc-
tet. 

Jag hemställer att n:geringen foresl[1r riksdagen 

att till Ka/Je/11ii11111de11: Fiin·altningskosrnader för hudgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2042000 kr. 

G 21. Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhct 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

I 000000 

I 000000 

Reservation 500000 

Fran anslaget utgår stöd till lokal programverksamhet i enlighet med 

bestiimmelser i förordningen I 1985: 10651 om statsbidrag till lokal program
verksamhet. 

Kabelnämnden 

Kabelnämnden har under första h<ilvårct 1986 beslutat om ett bidrag om 
100000 kr. Inga medel har hetalats ut under budgetåret 1985/86. Det 

framtida behovet av stöd på\'erkas av hur verksamheten med egensänd
ningar utvecklas under innevarande budgetilr. Kabelnämnden föresl~ir att 
anslaget höjs till 1500000 kr. I+ 500000 kr.) 

Föredragandens överYäganden 

Olika bestämmelser i lagen ( 1985: 1061 I om lokala kabclsändningar har till 
syfte att underlätta att kabclniiten utnylljas för egensändningar. Bl. a. skall 
varje nätinnehavare som fått tillstilnd enligt lagen kostnadsfritt upplåta en 
kanal i nätet för det lokala kahelsiindarföretagets egensändningar. 

Det är enligt min mening angeläget att även på andra sätt friimja upp
komsten av lokala egensändningar. Det stöd som kan beviljas med medel 
ur förevarande anslag syftar till detta. Avsikten med stödet är i första hand 
att underlätta igångsättningen av verksamheten i lokala kahelsändarföre
tag. JO sådana företag har hittills beviljats sändningstillstånd. Enligt vad 

jag erfarit kan man räkna med att ytterligare ett 10-tal tillstånd kan komma 

att beviljas före budgetårets slut. Kahelnämndcn har hittills under inneva

rande budgetår beviljat stöd med sammanlagt I 00000 kr. 
Av naturliga skäl tar det relativt lång tid innan planering av lokala 

egensändningar kan omsättas i reguljär sändningsverksamhet. För närva

rande pågår planering på många platser i landet. men dessa förberedelser 
har emellertid ännu inte resulterat i att något större antal ansökningar om 

bidrag mottagits av kabelnämnden. Mot denna bakgrund beräknar jag ett 
oförändrat anslag. 507 



Jag hemställer all regeringen föresl~tr rih.sdagcn 

all till Kahl'i11ii11111dc11: Sti1d till /0/.:.11/ pmgram1·er/.:..1wnht't för bud

geti'iret 1987/88 anvisa ett reservatillllsanslag av 1000000 kr. 

G 22. Närradionämnden 

1985/86 utgift 

I 986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

I 175921 

2048000 

2 245 000 

NärTadionämndcn ~kall enligt sm och kabelnämndens instruktion 

( 1985: 1062. iindrad 1986:9441 pröva fr~i.gor om nänadio och ha ti\byn över 
n{irradioverksamhcten. N;imndt'n skall ocks;\ handliigga ärenden om av

gifter enligt förordningen ( 1984: 463 l om avgifter i iirenden om närradio 

tiindrad senast 1986: 1891. Kostnaden flir niirradioniimndens verh.samhet 

linansieras helt med avgifter. 

l'ör\'altningskmtnadcr 
(J;irav lönekoslnadcrl 

Lokal klist nader 
Anskaffning av inred

ning od1 utrustning 
111.lll. 

I 11~2 000 
i I ~hoOOOJ 

19' 000 

1000 

20411000 

Her;1knad amlring 
1487i88 

Fiiredraganden 

+ 174000 
I+ 1300001 
+ 2:1000 

nf. 

+197000 

Inkomsterna vid niirradionämnden. som redovisas under inkomsttiteln 

2545 Närradioavgifter. uppgick till 1629012 kr. under budgetåret 1985/86. 

Närradionämnden 

I. I augusti 1986 var 89 sändare i drift. Tillstånd finns för sändare på 
ytterligare 21 orter. Antalet tillståndshavare var 1630. Sändningstiden. 

som uppgick till 117000 timmar år 1985. beräknas bli 135000 timmar år 

1986. 

2. Mot bakgrund av att verksamheten befinner sig i ett inledningsskede 

och är under stark expansion föreslår närradionämnden att någon bespa

ring enligt huvudförslaget inte görs. En sådan besparing skulle framtvinga 

en minskning av personalen och en förändring av nämndens arbetsuppgif

ter. Det är för tidigt att bedöma rationaliseringsmöjligheterna på längre 

sikt. 

3. För löner och övriga förvaltningskostnader föreslås en ökning med 

362000 kr. Bl. a. föreslås förstärkta resurser för resor, information. regist

rering och tillsyn. 
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Föredragandens överväganden 

De <tvgifter som de siindande förl.'ningarna skall erlägga avpassas si1 att 

inkomsterna beräknas täcka ko~lnaden för n:irradion:imndens verksamhet. 

Fr.o.m. den I juli 1986 är avgiften 17:50 kr. per siindningstimme. Niir en 

ni1gorlunda säker prngnos för antalet simdningstimmar under hudgetiiret 

1987/88 kan tas fram avser jag att om si1 behövs i1terkomma till regeringen 

med förslag om ändring. av avgiften fr. Ll. m. den I juli 1987. 

Vid min anslagsheräkning har jag tilliimpat ett begriinsat ettfirigt huvud

förslag. Förutom pris- och löneomriikning har jag räknat med en först:irk

ning med 50000 kr. för tryd;ning<;kostnader och andra administrativa 

kostnader. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

all till Närradionämndcn för budget~1ret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag om 2 245 000 kr. 

G 23. Sändningar av finländska telcvisionsprogram 

1985/86 Utgift 6097000 Reservation 3000 

1986/87 Anslag 1300000 

1987.188 Förslag 1352000 

Enligt lagen ( 1986: 3) om rundradiosiindning av finländska televisions

program får regeringen för tiden intill utgfingen av år 1987 medge rätt till 

rundradiosiindning från radiosändare av televisionsprogram i radio- eller 

crådsimdning fdm Finland. 

Regeringen har den 15 maj 1986 meddelat Riksförbundet Finska för

eningar i Sverige tillstånd att fr. o. m. den l juli 1986 intill utgilngen av år 

1987 bedriva s~idana sändningar. Som villkor för tillståndet gäller hl. a. att 

en sändare i Nacka med viss räckvidd skall anv~indas. att sändningarna 

skall ske i en kanal. att sändningarna skall hestä av vidaresiindning av 

program som samtidigt sänds eller kort dessförinnan har sänts i Finland av 
Oy Ylt:isradio Ab samt att sändningarna inte far innehålla kommersiell 

reklam. 
Från anslaget betalas televerkets tekniska kostnader för sändningarna. 

Televerket 

För andra halvåret 1987. dvs. intill lllgimgen av nuvarande tillståndspe

riod, erfordras 700000 kr. Skulle siindningarna fortsätta därefter behövs 

ytterligare 700000 kr. för aterstoden av budgetiirel. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Efter det att regeringen har meddelat sändningstillstiind till Riksförbundet 

Finska föreningar i Sverige kom utsändningar av en finländsk TV-kanal 

över Nacka-sändaren i gång den l juli 19~6. I enlighet med de villkor som 

gäller för sändningstilbtämkt är de reklaminslag som förekommer i Fin-
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land borttagna fnln det program som siind~ ut i Sverige. Vissa utländska 
program finns inte heller med. p{t grund av att rättighett=rna inte har kunnat 
klareras. I övrigt vidaresänds programmen i det skick de sänd~ ut i Fin
land. Textning förekommer i <>amma omfattning som i de ursprungliga 

sändningarna. 
När riksdagen behandlade prop. 1985/86: 54 om rundradiosiindningar av 

finländska televisionsprogram uttalades ( KrL 1985/86: 12. rskr. 86) att icke 

direktsända program i så stor utsträckning som möjligt borde förses med 

svensk text. I kontakter med b\. a. de finländska intressenterna har fram

kommit att ett förverkligande av detta önskcmfil skulle ändra de upphovs

rättsliga förutsättningarna p~1 ett avgörande sätt och därmed rubba grunden 

för den kostnadsfördclning mellan rinland och Sverige som gföler för 

försöks verksamheten. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de nordis

ka program som planeras att sändas via Telc-X-satelliten kommer att vara 

översatta bl. a. till och fr(in finska. 
Lagen ( 1986: 3) om rundradillsiindning av finbndska televisionsprogram 

upphör att gälla den 31 december 1987. Pil grund av fördröjningar med 

uppsändningsfarkosterna har Telc-X-projektet blivit försenat. För niirva

rande beräknas satelliten kunna sända" upp först under är 1988. Med 

hänsyn härtill bör lagens giltighetstid förl~ingas med ett ilr. För'ilag h~irom 

har upprättats inom utbildningsdcpartementet tlch bör fop1s till protokollet 

i detta iirendc som hilai.:a 10.16. 
Lagförslaget rör i och för sig sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~ andra 

stycket regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av si\ enkel 

beskaffenhet att yttrande friin lagrådet inte behöver inhämtas. 

Jag beräknar anslaget till 1352000 kr. Beräkningen hygger på förutsätt

ningen att sändningarna fortsätter även under första halvåret 1988. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. anta ett inom utbildningsdepartementct upprättat förslag till lag 

om fortsatt giltighet av lagen (1986: 3 J om rundradiosändning av 

finländska televisionsprogram, 
2. till Sändningar av finländska tclerisionsprogram för budget

året I 987 /88 anvisa ett reservationsanslag av I 352 000 kr. 
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT 
SAMARBETE 

F öredragandcns iiwrväganden 

Förnyelse och utveckling inom kulturliv. högre utbildning och forskning ~ir 

beroende av öppna och livlig<1 internationella kontakter och utbyten. Det 

iir angeläget all bredden och vitaliteten i Sverige:-. internationella kontakter 

inte endast vidmakthi!lb utan l1cks{1 stiirks och fördjupas. Detta bör ske i 

ett långsiktigt perspektiv. med utgimgspunkt i en fortlöpande utviirdering 

av hittillsvarande arbete. 

Anslagen till internationellt kulturellt ~amarhcte syftar hl. a. till att i 

olika former stödja och friimja erfarenhets- och personuthytet över grän

serna. Anslagen avser b{tde bilateralt uthvte och multilateralt samarbete. 

Det bör dock framhållas att huvuddden av det internationella samarbetet 

inom utbiluning. forskning och kultur hedrivs som en integreraJ Jel av 

berörd<t institutioners och myndighe:ers verksamhet och budget. 

Det europeiska kultursamarbetets utveckling har varit föremfil för fort
satta diskussioner under 1986. i syfte att uppnii s[iviil förnyelse som bredd

ning. 

I november 1986 inleddes ESK:s \den europeiska konferensen om säker

het och samarbete i Europa) s. k. uppföljningsmöte i Wien. Det erbjuder 

bl. a. ett tillfälle att bedöma i vilken utsträckning de m<'lnga förslagen om 

vidgat samarbete på kulturens områden. som framlades vid ESK:s kultur

forum i Budapest 1985. alltjämt ~ir aktuella. Flera av dessa förslag om ökat 

öst-västligt kultursamarbete har mött intresse bland svenska kulturinstitu

tioner. l\1ötet förutses ocksä behandla en del friigor pfi informations- och 

utbildningsomr{idena. som kan visa sig vara av betydelse för de europeiska 

kulturförbindelserna i ett bredare perspektiv. 

I den av Europarfalct under 1986 antagna nya fem;irsplanen betonas 

vikten av att insatserna inom kultur- och utbildningssamarbetct verkligen 

sker inom områden som iir av vikt och relevans för mcdlemshinderna. En 

ny aktivitet som givits hög prioritet enligt dessa kriterier är den av Sverige 

föreslagna internationella granskningen av nationell kulturpolitik i de olika 

medlemsländerna. Detta projekt inleds med en granskning av Frankrikes 

kulturpolitik viiren 1987. varp<'t följer en motsvarande granskning av den 

svenska kulturpolitiken. 

I december 1986 anordnades på Europariidcts initiativ den första västeu

ropcisk<1 ministerkonferensen om massmediepolitik. Konferensens tema 

var televisionens framtid i Europa. Den tog upp den framtida utvecklingen 

av allmäntelevision och privat televisionsverksamhet samt prohlem relate

rade till programsiindningar över gränserna. Ministerkonferensens beslut 

kan leda till ett vidgat samarhcte inom Europa. framför allt genom utarbe

tanuct av en europeisk konvention p~I massmediell!nr;idet. En ny minister

konferens planeras under itr 198X som enligt beslut i Wien ska förliiggas till 

Sverige. 

Vid I 984 ;}rs europeiska forskningsministcrkonferens. den första i sitt 

slag, antogs ett principbe~du\ om inr:ittandet av !'.Lirskilt institulionssamar

bcte. i form avs. k. nLitverk. inom vissa prioriterade forskningsområden. 
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Enligt de liigcsrarrorter över arhctet som publicerats hösten 198t> har 

nätverkssamarbetct utvecklah mycket framgiingsrikt. 

Möjligheterna till intcrnationdlt utbyte för studerande, lärare och fors

kare iir allmiinl sett ett av de viktigaste inslagen i internationaliseringen av 

högskolan. Regeringen har gem•m heslut den 5 sertember 191(5 givit Svens

ka institutet i uppdrag att utreda frägan om organisationen av ett informa

tions- och servicecentrum för friimjande av det internationella utbytet p{I 

silviil högskolans som sklllans ll111rilde. Institutet väntas redovisa förslag 

med anledning av uppdraget under vfaen 1987. Jag har bcraknat vissa 

medel för budget?m~! 1987/88 fiir inledande försöksvcrksamhct med siir

skilda informations- och servicc:itgiirder. 

Med hjiilp av korttidsförordnade kulturattachecr har under de biida 

senaste i\ren kartliiggningar kunnat ske av förutsiittningar för universitets

samarbcte med silviil Singapore och Malaysia som Spanien. De uppslag till 

kontakter och samarbete snm diirvid kommit fram har mottagits positivt av 

svenska universitet och högskolor. För egen del an~er ,iag det viirdcfullt att 

vårt internationella samarbete inom högskoleområdet i vidgad omfanning 

ocbå inkludaar liinder och kulturkretsar utanför de traditionellt domine

rande. rör att underUilla inlcJande diskussioner och samarbete har jag 

övergångsvis diirför beriiknat vissa siirskilda medel. Kostnader för det 

löpande samarbetet förutsiills bli täckta inom ramen för belintliga resurser. 

Förhållandet mellan utbildning och ekonomisk tillvaxt har uppmiirksam

mats bl. a. i två OECD-projekt. Sverige har som bidrag till projekten bl. a. 

utarhetat en dcbattskrift. Spjutspets eller släpvagn'! (eng. titel Enginc or 

Train'?l och organiserat tvi\ seminarier. Under senare delen av 1987 väntas 

de bada projekten bli beliandlade vid en internationell konferens. Det 

svenska deltagandet i detta arbete har gett viktiga impulser och erfarenhe

ter, särskilt i vad gäller vuxenutbildningens stora betydelse under den 

narmastc tioårsperioden. Samtidigt har våra egna erfarenheter kunnat 

presenteras för en bredare intcrnatinnell publik. Jag riiknar med att Sverige 

kommer att ta aktiv del också i det fortsatta beredningsarbetct inom OECD 

i vad giiller frilgor om sambanden mellan utbildning och ekonomisk utveck

ling. 
Medel för det nordiska kultursamarbetet i1wm ramen för Ministerriidets 

verksamhet ingi'ir sedan budgct[iret 1986/87 som en del av 111.e huvudti

telns anslag B 2. Nordiska ministcrr;1dct. Kulturbudgeten utgör niirmare 

en tredjedel av <len nordiska budgeten. Nordiska ministcrriidet har efter en 

rekommendation av Nordiska r<.idct beslutat att en handlingsplan skall 

utarbetas för all ytterligare forsliirka samarbetet inom kultur-. utbildnings

och forskningsomri'u..lcna. Inom ministerriidssckretariatet piigi!r arbetet 

rncd denna plan. 

Vad giiller den särskilda budgeten för det internationella samarbetet 

föreslår jag endast s~idana nya <°1taµandcn som finansieras genom ompri,1ri

tcringar mellan befintliga anslag eller anslagsp,1stcr. 
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H I. Kulturellt utbyte med utlandet 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 

19~7 /88 Förslag 

5423 108 

6288000 

6885000 

Reservation 745 978 

I. Statens kulttirr[1d for interna-
tinncllt kulturuthvte , Svenska institutc.t för 
al i1Jtern:itionellt kulturuthy1c 
b) \'i'~ stipcndieverksamhcl 
C) Integrerad 11tlancb-

utbildning I I U LI) 
), Sknliiverst Hel sen för 

internation~lll u1hyte r•i 
skolan' omriidc 

4. Svenska studenthemmet 
i Pari' 
Niimndcn för .\\·tnskt-
amerikanskt fnrskaruthyte 
I Fulbright ClHllmiss10nl 

6. Rik •Jcireningen Sverige-
kont<tkt 

7. Folkrörelsernas interna-
tionella kulturkonlakrer 

8. Bidra[! aneendc h(igskole-
fiirctriidan: i internationella 
,1rgani,a1i1>11cr 

9. Till regeringens disposition 

Summa 

S1a1c11.1· k11//11rrcld 

242~1100 

794000 
hOOOO 

300000 

48'll0U 

205000 

I 044000 

3:'.l<(l(l(J 

214000 

250000 
120000 

6288000 

Heritknau imurini; 1'>87/8R 

Amla!!'-- Före-
framsl;illnini;ar draganden 

+ 6~ l 0011 + 70000 

+ 400000 + 20000 
nr. 2000 

of. or. 

- 101\ll\(\ - 4000ll 

'OOllll + 35000 

+ .'187000 of. 

+ 47:'.00tl or. 

+2231000 

nf. 

of. 
+430000 

+597000 

Kulturri'1det framhilller att internatilrndlt kulturutbyte iir viktigt för att ge 

svenskt kulturliv stimulanser och impulser utifrån. ]\led hiinvisning till att 

kostnadsökningarna i utlandsutbytct har varit vilsentligt större iin i in

hemsk verksamhet och till att intresset för kulturutbyte med utlande! ökar 

föresli1r kulturr{1det utöver prisumrfö.:.ningen en ökning av anslaget 
( .,_ 500000). 

S1·e11ski1 insri1111e1 

intresset utomlanJs för svensk kultur har ökat och diirmcd efterfri1gan på 

g:istspd och Ulstiillningar. \kd hiinvisning till detta och till olillriicklig 

kompensation for kostnadsutvecklingcn föresl<lr institutet utöver prisorn

ri1kningen en ökning av bidraget ( +400000). 

Skoliira.1·1vrdse11 I SÖ i 

Fr[in anslagsposten bestrids hl. a. kostnader för bidra!! till stipendier åt 

s\'enska elever \·id United \\'ork! Colkge of the Atlanti-:. stip.:ndier till 

33 Rik.ld11g!'11 /'186/87. i .rn111/ . .Vr 11111. Bilag<1 JO 
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svenska gymnasieskolelever för studier i Frankrike. Svenska förbundet för 
internationella barnbyar, svenskt medlemskap i internationella förbundet 
för hushfillsundervisningens bcfriimjande samt till svenskt deltagande i de 
årliga internationella skolungdomstävlingarna. de s. k. olympiaderna. i 
matematik. fysik och kemi. 

SÖ begär uppräkning av anslago;posten för de merkostnader som uppstår 
cli-i olympiaden i matematik förläggs till Kuba 1+75 0001. 

SÖ föreslår all särskilda medel sliills till förfogande för arbete med 
skolans internationalisering. 

Sl'e11sk Alusikpedagogisk Union 

Svensk Musikpedagogisk Union !SMPUl. som representerar åtta ideella 
musikpedagogiska organisationer. har inkommit med en särskild skrivelse 

med begäran om farligt stöd för sin verksamhet I +40000J. 

Si·cnska sttufrnthe111111et i Paris 

Styrelsen begär en höjning av statsbidraget för ökade hyreskostnader samt 

för styrelsens sammanträdeskostnader. 

Nämnden .fi"ir s1·enskt-11merik11nskt f(1rskarutbyte ( Fulbrighr Commission) 

Kommissionen begär en ökning av bidraget för. att i enlighet med den 

ursprungliga målsättningen. uppnå jämn bidragsfördelning mellan Sverige 
m:h t:SA. 

Kommissionen begär vidare medel för ökade kostnader i samband med 
ändring av personalen~ anstiillningsförhållanden. 

Rik~föreningen Si•cri;.:eko11111kt 

Föreningen begär en ökning av bidraget för fortsatt arbete med att förmed
la och distribuera liiromedel till utlandsskolor och annan svenskundervis
ning i utlandet ( +472000) 

Föredragandens iil'('/"\'iigandcn 

I fråga om det svenska bidraget till Fulbright Commission återkommer jag i 

samband med min anmälan av vi~sa internationella utbytesfrågor i kom

mande forskningspolitiska proposition. 

Jag har beräknat medel för Svensk Musikpedagogisk Union !anslagspos

ten 3. +20000). 
lntcrnationella förtroendeuppdrag för lärare inom den svenska högsko

lan innebär ibland kostnader - främst resekostnader - av en storleksord

ning som den enskilda institutionen inte kan b~ira. I föregående års budget

proposition beräknade jag ~ärskilda medel för att täcka en del av dessa 

resekostnader för berörda institutioner. Jag beräknar motsvarande medel 
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iin:n för budgetåret 1987/88 i avvaktan p<
0

1 underlag fr(1n UHA riiramk det 

l;\ngsiktiga behovet lanslagsposten 8). 

hg har inledningsvis (sid. 512) herörl regering.;,uppdraget till Svenska 

institutet ang~1ende organisation m. m. av ett informatil1ns- och servicecen

trum för främjande av det internationella utbytet pii s;1viil hög..,kolans som 

skolans omr~lde. I avvaktan pii institutets redovisning av uppdraget har jag 

tillsvidare beriiknat vissa medel för inledande försöbverksamhet med 

si1rskil<la informations- lKh serviceåtgiirder lanslagsposten 9. + 350 000). 

I enlighet med vad jag inledningwis anfört Is. 512) har jag vidare heriik

nat medel for stöd till utvidgat universitetss;1marbete <an~;Jagspostt:n 9). 

Med hiinvisning till vad jag har anfört lll'h till sammansUillningen hem

sti1ller jag att regeringen föresliir riksdagen 

alt till f.:11!111rcl/1111h1·1c 111cd 111/a11dct för hudgeti1ret 1987188 anvi

sa ett reservatilrnsanslag av 6 885 000 kr. 

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap Unesco m. m. 

1985/86 Utgift 15734512 

1986/87 Anslag 21820000 

1987/88 Förslag 16525000 

Är 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

uthildning. vetenskap och kultur, Unesco !Sveriges överrnskommelse 

med främmande makter 1950: 114). Svenska unescorådet är ett med stöd 

av Unescos stadga inrättat nationellt riid med uppgift att i Sverige främja 

Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisa

tionens program. Regeringen har genom beslut den 24 januari 1985 utfärdat 

förordning med instruktion för Svenska unescorådet. 

Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om U nesco, för vilken 

svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln. 

I. Årsbidrag till L:ncs.:o 
' Svemka unescorf1det för 

al radets möten } 
hi utrcdninJ::s- och 

prngramvcrksamhet 
3. Deltagande i Unescos 

J::eneralkonferens ttr 1987 
4. ;\vgift till konvention om 

\'iirldens kultur- och naturarv 
'i Medlemsavgift till lnter

national Ccntrc for thc Study 
of thc Prcscrvation and 
the Restoration or Cultural 
Property in Romc llCCROMl 

Summa 

1986i87 

21136000 

260000 

212000 

212000 

21820000 

Beräknad iindring 1987/88 

Unescn-
omrfidet 

-5436000 

+ .'90000 

+ 150000 

52000 

52000 

-5000000 

Före-
dragandcn 

-5436000 

+ 115000 

+ 130000 

52000 

52000 

-5295000 
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Sn'11ska unescoriider 

Medlemsländernas bidrag till Li nescos reguljiira budget faststiills vid ge

neralkonferensen. Vid L:nescos D:c genera\knnferen~ höstrn 1985 fast

sttilldes organisationes budget for tvfu'U"sperioden 1986- 1987. För inneva

rande budgettir har medel beriiknats för den svenska andelen av denna 

budget såvitt avser ar 1987. Årsbidraget för 1988. som alltså skall betalas ut 

under budgetåret 1987/88. kan beräknas för<;t när generalkonferensen hös

ten 1987 fastställt organisationens budget för perioden 1988- 1989. U nes

corådet uppskattar preliminärt medelsbehovet för Sveriges bidrag till 

Unesco år 1988 tiTI ca 15.7 milj. kr. 

Föredragandens iiwrYägandcn 

Jag har inledningwi!'. \sid. 44) berört vissa fr<igor rörande Unescl' lKh de 

stora problem lH·ganisationen nu stilr inför. 

Den svenska platsen i Unesc:os styrelse de närmaste tre ilren innebär för 

Svenska unescorådet ett ~ärskilt ansvar för att följa och bereda frågor 

rörande utvecklingen inom Unesco. samt för att sprida information i det 

svenska samhället om Unesco och dess arbete. Jag har i mina medelsbe

räkningar genom omprioriteringar beaktat behovet av ökade resurser för 

lJ nescor[idet. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

stiiller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi'ir Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 16525000 kr. 

H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

780000 

630000 

648000 

Reservation 220003 

Från anslaget utgår efter siir>.kild ansökan bidrag till förberedelse- och 

administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kon

gresser och symposier, företrädesvis på utbildningens och forskningens 

områden. 

Föredragandens iiYcn·äganden 

Jag beräknar viss kompensation för prisökningar. Anslaget bör för nästa 

budgetår föras upp med 648000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresbr riksdagen 

att till Bidrag rill i111enw1io11ella kuni:resser 111.111. i Sverige för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 648000 kr. 
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H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1985/86 Utgifl 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

2 797000 

3026000 

3175000 

LI ndcr detta anslag utg[ir för niirvarandc hidrag till tre svenska icke-stat

liga forskning~- och kulturinstitut i utlandet. 

Svemka institu1et i Rom 
Svcn~ka insti1u1ct i Alhen 
Svenska forsk11ings-

ins1i1u1c1 i lst:mbul 

Summa 

/11stit11tc11 

1986/87 

2427001) 
565000 

34000 

3026000 

Beräknad iindring 19~7!88 

Instituten Före-
dragandcn 

+27400(1 + 82000 
+ 144000 + 32000 

~ 45000 T )_'i()OO 

+46.1000 +149000 

Styrelsen för Sn·nska instir111er i Rom hegär en höjning av bidraget för 

bl. a. ökade lokalkostnader, löner, stipendier, nyanskaffning till bibliote

ket. 
Byggnadsstyrelscn har med skrivelse till regeringen den 10 april 1986 

hemställt om projekterings- och ombyggnadsuppdrag för en ombyggnad 

och omdisposition av institutets lokaler. 

Styrelsen for S1·e11ska i11stit11tct i Athcn framhåller Rom- och Atheninsti

tutens betydelse for Sverigcs kulturella profil i Medclhavsliinderna. Styrel

sen framhåller vidare att ökade anspråk ställs på Atheninstitutet under 

Rominstitutets eventuella ombyggnad. 

Föredragandens övcn·ägandcn 

Regeringcn har den 7 augusti 1986 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom 

en kostnadsram om 4000000 kr. i prisläget den 1 januari 1986 projektera 
och utföra ombyggnad av lokaler för Svenska institutet i Rom. Kostna
derna för arbetet skall belasta den under reservationsanslagd Byggnadsar
beten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde uppförda kost

nadsramen Diverse objekt. 

Jag har i bidraget till forskningsinstitutet i Istanbul beräknat medel för 

den publikation som institutet årligen ger ut. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslar riksdagen 

att till Bidrn;: ri// .1·1·e11.1k11insritllli111/andl't för budgedret 1987i88 

anvisa ett anslag av 3175000 kr. 
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H 5. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987188 Förslag 

6390136 
6667000 

6 790000 

Rest::rvation 232925 

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändamål. bl. a. av bilateral 
karaktär, som inte ingår i Nordiska ministerrådets budget. 

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Anslags- Före-
framställ- draganden 
ningarna 

!:frenska F,!renini;en Norden 

I. Föreningens allmänna 
verksamhet 1577000 +223000 + 43000 

") Fortliildning av lärare 
i de nordiska språken 

3. Lärarutliytc mellan de 
nordiska länderna 

4. Nordisb studieut-
liytesresor för skolungdom 585000 + 25000 + 15000 

5. Stipendier till 
svenska gymnasieskot-
elever för studieresor 
i Norden 

h. Stipendier till 
kulturkritiker och kultur-
journal i ser 39000 + 4000 + 1000 

7. Stipendier till isländska 
folkhögskoleelever 73000 + 7000 + 2000 

8. Kulturellt utbyte med 
Island 109000 + 11000 -r 6000 

9. Kulturellt utliyte med 
Färöarn;1 32000 + 3000 + 3000 

10. Föreningen Nordens 
institut 176000 + 7000 + 4000 

Samurhete med Finland 
Il. Kurser i finska och 

svenska inom Norrbottens-
distriktet av föreningen 
Norden 247000 + 11000 + 8000 

12. Kurser i svenska för 
finländska lärare 36000 of. + 3000 

13. Nordkalottlinjen vid 
Tornedalens folkhögskola 30000 + 1000 + 1000 

14. Kommitten för över-
siittning till svenska av 
finsk facklitteratur 62000 + 58000 + 8000 

15. Sverigefimka språk-
nlimnden 355000 + 112000 + 20000 

16. Hanaholmen, kultur-
centrum för Sverige och 
Finland 345500 + 105000 + 13500 

Samarbc1e med Island 
17. Bidrag till inköp av 

svensk litteratur till 
Islands riksbihliotek 10000 of. of. 

18. Stipendier till isliindska 
forskare och forskarstu-
lierande 103000 of. + 7000 
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I'!. Stipendier till isliin-
ningar for yrkesutbildning i 
Sverige 

20. Norrbottenkr..:tsen av 
Föreningen Norden 
a) Kurs i svenska för is

fanningar 
b) Kurs i isländska för 

d..:Jtagare fran nord
kal,1tten 

21. Nordisk lektor. Reykjavik 

Samarbete med Norge 
!"'.' Sven~khemmct Voksenåscn 

/l.!S 
al Lokalkostnader 
bl Kulturell vaksamhet vid 

hernmel 
23. Svensk-norska samarbeb-

fonden 

Nordiskt samarbete 

24. Föreningen Nordisk 
folkhögskola i Gencve 

25. S:te Genevievc-biblio-
teket i Paris 
al Lönetillägg för en 

nordisk bibliotekarie 
bl Inköp av svensk 

litteratur till 
biblioteket 

26. Nordiska kurser i språk 
och littcralur 

27. Nordiska författar-
stipendier 

28. Nordiskt författar-
samarbete 

29. Nordiskt musiksamarbete 
30. Till regeringens disposi-

tion 

Summa 

lir anslagsframstiillningarna. 

1981>!87 

49000 

90000 

145000 

1239000 

172000 

170000 

157000 

197500 

22000 

12.~000 

41500 

17000 
100000 

362000 

6667000 

lkri1knad imdring 1987/88 

J\nslags
frams!iill
ningarna 

+ 2000 

+ 85000 

of. 

+ 5000 

+ 9!<000 

_,_ ()(1000 

+ 7000 

-197500 

of. 

+ 172000 

+ 31000 

_,_ 47000 

+876500 

Före
draganden 

+ 100(1 

+ 5000 

+ 5000 

~ 5000 

+ 8000 

+ 5000 

+ 18000 

-197 500 

of. 

+ 80000 

+ 14500 

of. 
+ 5000 

+ -19000 

+123000 

S1·c11ska .fi'irrni11gc11 Nordl'n begär en höjning av bidraget ( + 223 000 kr. l 

för föreningens administration och allmiinna verksamhet. Föreningen 

framhäller siirskilt ett svenskt-norskt samarbetsprojekt ill' 1988 "Nv Giv i 

del sven~k-norska samarbetet ... 

Fiirl'11i11gc11 Nordens Norrholll'ndistrila .fi'ir kurser i .IT<'llska och .finska 

begiir ök;1l bidrag ( +453 000) med hiinvisning bl. a. till ökat antal sökande 

friin myndigheter med anledning av krav p{1 kunskaper i fin,ka. 

Exp1'rtkommitth1 fi'ir ii1·crsiittni11g il\' Ji11sk.1prclkiJ.: .fi1C'klittcmt11r till 

.wc11skll betonar al\ principen om lika stora bidrag från Finland och Sverige 

talar för alt det svenska bidraget höjs. Kommitkn anhilller om att statsbi

draget räknas upp I+ 58 000 kr.). 

Styrd1·c11 .fi'ir k11/t11rcl'ntrl't Hanllho/1111'11 anh:iller om en f1)rstiirkning av 

anslaµet ( + J 05 000 kr.). Höjningen motiveras förutom av den allmiinna 
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-............. kostnadsöknin_gen ~ostsam extern verksamhet av att anslaget fr;-[n finska 

~~talen successivt ho.rts. 

S1vrclsc11 .fi"ir Sn·ns/..hunml't h1/\s,·111/.11•11 anhiiller om att statshidragct 

riiknas upp för den kulturella verksamheten vid hemmet. (-i-'J8 000 kr.). 

Förslaget innebär att den kulturella verksamheten kan bedrivas pii samma 

nivf1 som hittills. 

S1·e11sk-11ors/..a sa11111rhe1.1:fi111de11 framhåller hchov av ökade stipendie

medel for vistelse rii Vokscni·1s·~n med anledning av den svensk-norska 
satsningen .. Ny giv·· iir 198K 1+hOOl)O kr.>. 

Fiirc11i11g1·11 Nordisk Fol/..hiigs/..u/11 i Ci1·111T1' framhiiller att bidraget hör 

höjas sii att det svenska statshidraget skall bli lika stort som det norska. 

Det ekonomiska ansvaret för bibliott:kariehcfattningen vid den .fr11110-

s/..1111di11,11·i1/..11 11n/d11i11ge11 1·icl S:1c Gc111TiiT<'-hihliotl'/..<'1 i Paris r(lterar 

mellan de nordiska l~inderna. Svaigcs ansvar som varat i tvii [ir upphi.ir i 

och med utgiingcn av hudgctiirct 1986/~7 1-197 500 kr.). 

Nordis/..11 /..11rscr i Sf'rtlk och li11cra111r. Universitets- och högskt>kiimbe

tct (LI HA l har bcgiirt en ökning av anslaget ( + 172 000 kr. I med hiinvisning 

till att antalet kurser har ökat och att resekostnaderna ökat eftersom kurser 

numera iiven hiills rf1 bland och F~lröarna. UHA framh<'iller oeksil att de 

bidrag som de svenska deltagarna Gtt inte varit tillr~iekligt stort for att 

t~icka deras kostnader. 

Föredragandens övenäganden 

Enligt statsmakternas beslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för 

Svem,khemmet Voksenåsen (prop. 1976177:25 s. 73-77. KrU 27. rskr 72) 

ankommer det på regeringen att varje år i förslaget till statsbudget ta 

stiillning till i vilken mån Voksen:'1sens drift kan belastas med kostnaderna 

för lokalhyra. Regeringen beslutade år 1980 om en ombyggnad rn:h moder

nisering av Yoksenilsens äldre del. Ombyggnaden slutfördes i mars 1981. 
Som en följd av ombyggnaden har hvran höjt~ för den delen av fastighe

ten. Denna hyreshöjning täcks av ökade intäkter varför jag inte beräknar 

medel härför. Det översko!l i verksamheten som därutöver uppstår bör 

användas fi.ir avskrivning av invemaricr och vissa nyinvesteringar. Reste

rande hyresbelopp hör liickas av bidrag från detta anslag. För detta ända

mål beräknar jag 1244000 kr. 

För Föreningen Nordisk folkhögskola i Gcncvc har jag heriiknat en viss 

ökning av anslaget. 

Jag har beräknat en ökning av bidraget till svenska studenters dcltagan

c.k i nordiska kurser i språk och liueratur. 

Jag har också räknat med fortsatt svenskt bidrag till ett gemensamt 

~ekretariat för de nordi~ka samiska konstnärsorganisationerna. Beloppet 

anvisas under förevarande anslag. (anslagsposten 30). 

Jag har vidare för ytterligare cl! budgetår beriiknat medel fiir högskole

samarbete över Kvarken. Verksamhetens finansiering hör därefter omprö-

vas. 
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J\kd hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem- Prop. 1986/87: 100 
st~11ler jag all regeringen föröbr riksdagen Bil. 10 

att till Biluta11/t 11r1rdis/.:.1/.:.11/111r.1·1111wrhete111. m. för hudgctiiret 

1987/88 anvi~a ett reservati<rnsanslag av 0790000 kr. 
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I. INVESTERINGAR M. M. 

I I. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

198.5/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

9817000 

9721000 

101.53000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (ULJH) iir en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att planera och upphandla utrustning 

för de statliga högskoleenheterna. de statliga arkiven. biblioteken och 

museerna. Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrättningar som 

regeringen bestämmer särskilt. För UUH gäller förordningen ( 1978:498) 

med instruktion för utrustningsniimnden för universitet och högskolor 

(ändrad senast 1986: 1001). 

Personal 

Anslag 
I. Förvaltningskostnadcr 
2. Lokalkostnader 

1986187 

43 

8'i81 ()()() 
1140000 

9721000 

I Av hcloppet ar 400000 kr. engångsanvisning. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

lkriiknad andring 
1987/88 

Föredraganden 

of. 

+439000 1 

- 7000 

+432000 

I. I förra årets budgetproposition bcriiknades ett huvudalternativ om totalt 

486000 kr.. vilket motsvarar ."i ';f. fördelat under tre budgetår. I huvudalter

nativet ingick bl. a. indragning av löncmedel motsvarande två personliga 

tjänster vid niimnden i samband med pcnsionsavgång. I anslagsframställ

ningen begär nämnden - med hänvisning till att pensionsavgfmgarna kom

mer att ske redan under innevarande budgetår - att besparingarna enligt 

huvudförslaget mellan budgct{m:·n ändras enligt följande: 

Budgetår Besparingsbclopp 

Enligt BP-86 Förslag 

1986/87 33000 kr 304000 kr 
1987188 192000 kr 128000kr 
1988/89 261000 kr 54000 kr 

486000 kr 486000 kr 

2. UUH begär dels ett engångshelopp om 400000 kr. motsvarande 

UUH:s andel för anskaffning av en gemensam telefonväxel för myndighe

ter i nuvarande lokaler dels en ökning av driftmt:del om 60000 kr. med 

anledning av ökade abonnemangskostnader for den nya telefonväxeln. 

3. UUH anmäler också att de förslag till ökade utrustningsresurser för 
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högskolesektorn - och som bl. a. innehillkr en höjning av knstnadsramen 

Fiir universitet~- och högskoleiimhctets fördelning (ses. 533 I med I 00 milj. 

kr. - under den kommande treilrsperiodcn kommer att medföra behov av 

ökade förvaltningsresurser för planering och upphandling vid niimnden. 

Vidare föreslår nämnden att ytterligare 500000 kr. anvisas frirn anslaget 

Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m .. posten 

Till regeringens displisition, för fortsatt inköpsuthildning av personal vid 

högskoleenheterna. 

Förcdra~andcns överväganden 

För nästa budgetår föreslår jag att medel för nämndens verksamhet beräk

nas enligt tidigare redovisade huvudförslag, men med ändrad fördelning av 

bcsparingshcloppet mellan budgetåren enligt följande: 

13udgetftr 

1986/87 
1987/8X 
1988/89 

Besparingsbelopp 
bdopp kr. 

232000 
210000 
44000 

486000 

Vidare har jag beriiknat ett engångsbelopp om 400000 kr. motsvarande 

UUH:s andel i ny telefonväxel samt 60000 kr. i ökade förvaltningskost

nader. il.ven för nästa budgetår hör vissa medel under anslaget Inredning 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. fä anviindas för 

förvaltningsiindamäl. 
Jag hemstiiller att regeringen föresliir riksdagen 

att till Utrust11i11g.rnii11111de11.fi'ir 1111i1·crsitcr och 11,·ig.1kolc1r för bud

getiiret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 10153000 kr. 

I 2. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

251831377 
223000000 

'275 000000 

Behållning 82458554 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarheten inom de delar av sekto

rerna utbildning, forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdcpartementets 

huvudtitel och där byggnaclsstyrclscn har ansvaret för lokalförsör:iningen. 

M~'ndighctcrna 

BrgJ;nadsstyrdrcn har i sin irnslagsframställning redovisat prioriterade 

byggnadsobjekt inom uthildningsdepartementets verks::mhetsområde till 

en sammanlagd kostnad om 414 milj. kr. och hemställt om ett reservations-
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anslag om 340 milj. kr. för budgetiiret 1987/88. Byggnadsstyrelsen har 

dtirutiiver rednvisat ett antal hyggnadsobjekt med möjlig byggstart under 

budgel[iren 1986187 och 1987/88 till en sammanlagd kostnad om 202 milj. 

kr. 

I samdd med univcrsitets- och högskoldimbetet har byggnadsstyrelsen 

upprättat en gemensam prioriteringslista över hyggnadsobjekt vid högsko

leenheterna. vilkt!n upptar sjutton större projekt med en sammanlagd 

investering~kostnad om ca 900 milj. kr. O;inill kommer niirman: tjugo 

projekt som finansieras fr:\n kostnadsramen Diverse objekt. 

I gällande investeringsplan :ir uppfört en kostnadsram för Diverse objekt 

ihudgetårct 198o/87l om 90 milj. kr. i prisläget den I januari 1985. Mot 

bakgrund av byggnadsstyrclsens förslag om att en större del av kostna

derna vid omhyggnadsprojckt skall hetraktas som underhållsåtgiirder och 

diirmed finansiera~ via driftstaten för fastighetsförvaltning, har byggnads

styrelsen hcr;iknat kostnadsramen för Diverse objekt till 80 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

I den följande redogörelsen för hyggnadsstyrelsens förslag redovisas 

endast de byggnadsobjekt för vilka ~1tgärder kommer att föreslås för hud

gctf'iret 1987/88. Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen 

och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oföränd

rade eller sänkta he\opp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna 

utvecklingen av hyggnadskostnaderna kommer inte att behandlas särskilt. 

För tiden den I januari 1985 till den I januari 1986 beräknar byggnadssty

relsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 4%. Kostnaderna 

redovisas i det följande i prisläget den I januari 1986 om inte annat anges. 

Utbildning och forskning 

Stockholm 

0111- och tillbyggnad filr sektion kemi 1·id tekniska hiigskolan. etapperna 

/- \'. Regeringen uppdrog den 6 mars 1980 åt byggnadsstyrelsen att projek

tera om- och tillhyggnad för sektion kemi t. o. m. systemhandlingar inom 

en kostnadsram motsvarande 150 milj. kr. Projektet är indelat i fem etap

per. I gällande investcringsplan är uppförd en kostnadsram motsvarande 

122,4 milj. kr. för etapperna I- lll. Redogörelse för projektet har senast 

lämnats i förra årets budgetproposition (prop. 1985/86: 100 hil. 10 s. 551 ). 

De återstående tvä etapperna är kostnadsberäknade till 27 .6 milj. kr. och 

avser ombyggnad av hefintliga byggnader för att förbättra arbetsmiljön för 

anställda och studerande. Regeringen uppdrog den 15 maj 1986 åt bygg

nadsstyrelscn att projektera etapp IV t. o. m. bygghandlingar inom en 

kostnadsram motsvarande 19, I milj. kr. B yggstartcn är beräknad till juli 

månad 1987. 
Om- och tillhygi;nad .fi"ir kon.1·1hägskoltm. etapp I. Byggnadsstyrelsen 

redovisade den 16 september 198.'i förslag till ny dispositionsplan för 

konsthögskolan på Skeppsholmen. Förslaget innebär om- och tillbyggnad 

av kasern III jämte ombyggnad av kasern Il m. fl. befintliga byggnader. 

Lokalprogrammet omfattar en bruksarca för arbetsutrymme om 5 700 m2
. 
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Regeringen uppdrog den 10 april 1986 iit byggnadsstyrelsen att projektera 

en första etapp av om- och tillhyggnaden inom en kostnadsram motsvaran

de 27 J milj. kr. Hiirav utgör 8.5 milj. kr. åtgärder som skall finansieras via 

driftstaten. Byggnadsstyrelsen foreshir därför att en kostnadsram om 

(27.3-8.5 o=J 18.8 milj. kr. förs upp investeringsplanen. 

Sundsvall 

Om- o<"h ti!lhvgg1rnd .fhr hiigskule11thild11i11g. Med stöd av riksdagens be

myndigande uppdrog regeringen den 15 maj 1986 <'it byggnadsstyrelsen att 

inom ramen för vissa syssels~ittningsskapande iitgiirder utfiira om- och 

tillhyggnad för högskoleutbildning i Sundsvall. Kostnaden för projektet 

beräknas motsvara 26 milj. kr. i aktudlt prisbge. 

Östersund 

0111- oc/i tillhvgg11wi J<"ir hiigskolan. Med stöd av riksdagens bemyndi

gamlc uppdrog regeringen den 15 maj 1986 f1t byggnadsstyn:lsen att inom 

ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder utföra om- och tillhygg

nad för högskolan i Östersund. Kostnaden för projektet beriiknas motsvara 

30.3 milj. kr. i aktuellt prisläge. 

Umeå 

Kongressccntrum inom 1111i1'l'l".1·itct.10111rildct. Med stöd av riksdagens be

myndigande föreskrev regeringen den 15 maj 1986 att inom ramen för vissa 

sysselsättningsskapande fttgärder en kostnadsram motsvarande 5.2 milj. 

kr. i aktuellt prisliige skall föras upp i investeringsplanen för uthildning och 

forskning ~om ett bidrag för ett kongresscentrum inom 11niversitetsomd1-

det i Ume<t, Huvudman for projektet skall vara en stiftelse i vilken univer

sitetet och studentbren i Umeå samt Nordbanken skall ingii. 

Luleå 

Lokala .fi'ir cxternfinansiaad .fi1rsk11i11g. I investeringsplanen iir uppförd 

en kostnadsram om 23.9 milj. kr. i prisl:igct den I januari 1985. vilket 

motsvarar 24.4 milj. kr. i prisbget den I januari 1986 för utbyggnad för 

högskolan i Luleti (prop. 1982/83: 120 bil. 2 s. 9). Av kostnadsramen tick 

genom beslut den 14juli 1983 14.8 milj. kr. i prisliiget den I januari 1983 tas 

i anspriik för en första etapp. Etappen kunde slutföras till en nagot liigre 

kostnad iin ber:iknat. varför 10.4 milj. kr. i prisliiget den I januari 1986 

iiterstftr av kostnadsramen. 

Sedan SGAB beslutat att flytta verksamheten friln nuvarande lokaler i 

hus A inom högskulcomr{1det har föruts:ittningarna fiir högskolans lokal

försii1jning iindrats. Nuvarande lokaler för läraruthildningen skall enligt 

avtal l:1mnas före utg~ingen av juni 1987. Liraruthildningens lokalhehov 

skall tillgodoses i hus A. VidarL' planeras institutionen för systcm1cknik 

llCh matematik att f1ytt<1s fnln D-huset till A-husd. Vissa \iirosa!ar och 
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grupprum för brarutbildningen kan diirmed av hyggnadstekniska skiil för- Prop. 1986/87: I 00 

läggas till D-huset. Byggnadsstyrclsen har redovisat systcmhandlingar för Bil. 10 
ombyggnad av hus A och D. Ombyggnaden baseras p[1 ert lokalprogram för 

lärarutbildning omfattande en bruksarea för arbetsutrymme om 4435 m2 

samt ett ökat lokalbehov för systemteknik och matematik med en bruk-

sarea för arbetsutrymme om ca 900 m 2
• Kostnaden för ombyggnaden har 

beräknats till 10750000 kr. Byggnadsstyrelsen förcsfö att 350000 kr. 

bortskrivs för tidigare nedlagda utrednings- och projekteringskostnader. 

Regeringen uppdrog åt byggnadsstyrelsen den U november 1986 att utföra 

nämnda omhyggnad. 

Kulturändamål m. m. 

Nyhyggnacl fiir regalskeppet Wasa. I investeringsplanen för budgetåret 

1985/86 beriiknadcs under rubriken '"Tillkommande projekt'" medel för 

vis~a förberedande markarbeten för nybyggnad för regalskeppet Wasa 

(senast redovisat i prop 1984/85: I 00 bil. I 0 s. 597). Byggnadsstyn:lsen har i 

skrivelse den 24 juni 1986 bl. a. redovisat en tidplan som innebär att 

markarbetena måste påbö1:jas under hösten 1986. Ryggstan för byggnaden 

är beräknad till november mänad 1987. Regeringen uppdrog den 25 sep

tember 1986 rit hyggnadsstyrelsen att utföra niimnda markarbeten inom en 

kostnadsram om 19.2 milj. kr. Byggnadsstyrelscn föreslår att en kostnads

ram för hela pr(~jektet om 159.2 milj. kr. förs upp i investeringsplanen för 

nästa budgetår. 

Föredragandens ö\·crvägandcn 

I invcsteringsplanerna finns uppförda kostnadsramar för pägående och 

beslutade byggnadsobjekt inom utbildningsdepartemenlets verksamhets

omrfidc om sammanlagt drygt 2000 milj. kr. Medclsförhrukningen för 

innevarande och kommande budgetår beräknas uppgå till ca 470 milj. kr. 

enbart för dessa objekt. 

Regeringen har under hösten 1986 vidtagit vissa åtgärder som rör utnytt

jandet av tillgängliga byggresurser. .Å.tgärderna syftar bl. a. till att stimulera 

ett ökat bostadsbyggande. Härigenom begränsas den övriga byggnads

verksamheten som bl. a. omfattar hela det statliga området. Detta gäller 

framförallt i storstaJsområdena. Igångsättning av nya projekt inom utbild

ningsdepartementets verksamhct:;område måste följaktligen prövas myc

ket restriktivt under den närmaste tiden. För att ändå upprätthålla hand

lingsberedskap under nästa budgeltlt" föreslår jag att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande för alt senare kunna pröva igångsättning av 

följande högt prioriterade byggnadsprojekt. 

Sedan några far tillbaka p[1går en om- och til/h\'f:f.:!l11dji'ir sektion kemi i·id 

KTH. Projektet iir f. n. det högst prioriterade byggnadsiirendet i den lista 

som har upprättats av UHÄ och byggnadsstyrelsen gemensamt. Enligt min 

mening är det angeläget att projektets sista etapper kan fullföljas om 

möjligt utan avbrott. då lokalerna är en viktig förutsättning för forskningen 526 



på omr[idet. Vidare är det nödv~indigt att lösa återstående arbetsmiljöpro

blem p[t sektiom:n. 

Även den planerade om- och tillhyggnadcn .ti.ir ko11s1hiig.1/.;o/a11 är viktig 

för utbildningen och utvecklingsarbetet inom det konstnärliga området. 

Projektet iir högt prioriterat av arbetsmiljöskäl. Konsthögskolan och bygg

nadsstyrelsen har tillsammans redovisat en plan för att [\!gärda bristen i 

arbetsmiljön m. m. och projektet bör därför föras upp i investeringsplanen 

för att senare under budgetttret prövas för utförande, i enlighet med vad jag 

har anfört. 

Kunfl. biblioteket (KBJ har f. n. en besvärlig lokalsiwation. Riksdagen 

har i samband med behandlingen av 1986 års budgetproposition givit 

regeringen till kiinna att KB:s byggnadsfrf1gor snarast bör finna en lösning. 

Av utbildningsutskottets betiinkandc ( UbU 1985/86: 34, rskr 342) framgår 

vidare att den fortsatta lokalplaneringen för KB bör syfta till en samlad 

lokalisering av KB:s verksamhet till den plats där KB nu är beläget. dvs. 

Humlcgården. Diirmed blir, enligt utskottet, landets nationalbibliotek cen

tralt och lättillgängligt. Utskottet anför vidare att KB:s verksamhet inte 

bör splittras upp. Istället bör man söka skapa förutsättningar för att de 

verksamheter som nu är utlokaliserade skall kunna återföras till sin ur

sprungliga plats. 

För egen del vill jag anföra följande. KB:s lokalproblem bör nu lösas och 

medel <invisas redan under niista budgetilr för planering och projektering. 

Ett mål bör vara att byggnadsarbeten skall kunna påbörjas redan under 

nästa budgetär även om tidpunkten kan komma att förskjutas med hänsyn 

till tillgången på byggresurser i Stockholmsregionen. 

En central fr~lga i sammanhanget är vad en samlad lokalisering av KB:s 

verksamhet skall anses inneb~ira. Enligt min mening bör planeringen ta 

sikte på att samtliga bibliotekets funktioner skall vara tillgängliga i Humlc

gården. Däremot kan det inte vara rimligt, att ett kraftigt växande bokbe

stånd i dess helhet och för all framtid skall kunna lagras i Humlegården. I 

likhet med andra större bibliotek måste iiven ett ombyggt KB arbeta med 

ett system a\" dep{1er beliigct utanfor den centrala staLbk:irnan för de 

relativt minst frekventerade delarna av sitt bcstfö1d. Detta innehiir en 

principiell begriinsning niir det giiller behovet av fortsatt magasinsutbygg

nad i Humlegiirden i framtiden. 

Ur statsfinansiell synvinkel är det angeläget att finna en lösning som 

samtidigt tillgodoser relevanta krav på arbetsmiljö, brandskydd etc och 

rimliga krav som kan ställas ur servicesynpunkt, tillg:inglighet etc. Enligt 

vad jag har inhämtat arbetar nu Kungl. biblioteket och byggnadsstyrelsen 

med ett alternativ som innebiir en mer radikal ombyggnad av nuvarande 

lokaler och en mindre tillbyggnad i förh:lllandc till de skisser som redovi

sades 1983. Byggnadsstyrelsen räknar med att kunna n.:dovisa ett bygg

nads program under \'[iren 1987 som kan tjäna som underlag för regeringens 

ställningstagande. Arbetet har siiledes tlnnu inte kommit sf1 långt att kost

nadern<t kunnat beri1knas. För :lit möjliggöra en byggstart redan under 

nästa budgetiir föreslår jag dock att vissa medel beräknas i investeringspla

nen under rubriken Om- och tillbyggnad för Kungl. biblioteket. En full

ständig redovisning av projektet och kostnaderna kan ske i niista års 

budgetproposition. 
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Som tidigare nämnts har regeringen den 25 september 1986 uppdragit il.t Prop. 1986/87: IOO 

byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram om 19.2 mil.i. kr. utföra vissa Bil. I 0 

förberedande markarbeten för det nya \l'as1111111s1•er. Under anslaget Sta-

tens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader har statsrådet Görans-

son anmtilt att en knmmittc har tillsatts med uppgift att förbereda bildandet 

av en stiftelse m. m. för ett nytt Wasamuseum. Målet för kommittens 

arbete ~ir att stiftelsens verksamhet skall vara självfinansierad. Stiftelsens 

ekonomiska förutsiittningar iir starkt kopplade till hur finansieringen av 

den nya museibyggnaden kommer att se ut. I kommith'.:ns arbete ingår 

diirför att söka investeringsmedel utanför statsbudgeten. exempelvis ge-

nom donationer eller andra former för ekonomiskt stöd fr[m offentliga. 

kooperativa och privata intressenter. Kommitten skall redovisa sitt arbete 

sommaren 1987. Byggstart för själva museibyggnaden beräknas till novem-

ber månad 1987. I avvaktan på resultatet av kommittens arbete måste av 

tekniska skiil byggnadskostnaderna förskotteras. Jag har därför i investe

ringsplanen för niista budgetår fiirt upp en kostnadsram om 19.2 milj. kr. 

under rubriken Vissa förberedande markarbeten för Wasamuseet. Under 

rubriken Tillkommande projekt har jag även beriiknat vissa medel för nästa 

budgett1r för byggandet av museibyggnaden. Jag avser att återkomma i 

denna fråga s:°t sn<irt som finansieringsbilden av hela projektet är klar. 

Med hiinsyn till vad jag har anfört föreslår jag att följande nya byggnads

ohjekt till en samnrnnlagd kostnad om totalt 127, I milj. kr. förs upp i 

investeringsplanerna. Till detta kommer e~1 kostnadsram för om- och till

byggnad av Kungl. biblioteket som ännu inte har kunnat beräknas. 

Om- och tillhyr.:gnad.för Kungl. hibliotcket 

Om- och tillhyggnad får sektion kemi 1·id tekniska högskolan i Stock-

holm. etapp IV-V 

Om- och tillhyggnad.fi'ir konsthiigskolan, etapp I 
Om- och tillhvggnadför högskoleutbildning i S1111dsrnl/1 

Om- uch rillhyggnad.fi'ir hiigskolan i Östersund' 

Kongresscentmm inom universitl'tsområdet i Umeå 1 

Vissa .fi'irhaedande markorhct('n .for W11s111n11.1cl'I 
Härutöver har regeringen den 15 maj 1986 medgivit att hygggnadsstyrel

sen får ta i anspr:1k ytterligare 5 milj. kr. i prisläget den I januari 198'.i. dvs. 

totalt 59.9 milj. kr .. med anledning av vissa fördyringar i samband med 

klimatrumsavdelningen i 11Yhygg11llll .fi'ir /t'11111fiirsk11ing vid universitetet i 

U11kli1ii11!!. 

Efter samråd med statsrådet Göransson förordar jag för n~ista hudget[1r 

följande investeringsplaner t I 000-tal kr.) 
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Prop.19X6/X7: 100 
Bil. 10 

Lhggnad,,ibjckt K,,stn;1d-;r:im \kd.:lsf, 1rhrukning l:hgg- Fi1rdig-
start stiil-

X.'i-01-11 I Xfi-01-111 F<1ktisk Her;1knaJ for ar-man I ande 
t. <.l. !ll. 1%t:i.'~7 l9X7;X~ ar-m~in 

Sö-ilti-1(1 

l"t/>ild11i11g c1.-l1 j;1n/;11i11g 
Objekt fardigs:alld;1 

f(1r.: /'.IX5-07-0/ men 
c.i ,lutn:dovi,alk h(l'.!710 h02 510 .'i)I hl I .1h 75(1 71100 

S1c1ck/1,,/111 

Fi 1r,\irjni ni.:<1t l!<ird.:r 
illlrni 1-r~,c;1titirnr;1det: 

.-\n,lutninl!'il Vl!iller ·" ltlil ·' I Oll -I 1127 I (l'O 
(lnig<i ;itµardc-r .1-1100 3-1111(1 21 X-12 7 !lll(i 3 01111 "'llCCC~sivt 
hir'('r1 ni nl!s~11 i.:i1rder 

im1ni tek-ni,k;1 
hi1g<.1'nlan' ,1rnr.i,k: 
K raftforsii~i ni ng, 
etapp I ."2 4(10 .\h2(lil ~lJf' 11100(1 10 5011 k5-IO 92-01 
Varrneför\ilr.in i ng. 
etapp I 10 xoo 11 XOO ·' lhh ·" (10(1 l.JllO ~5-11 Xn-07 

Om- och tillhq_!gnad 
för sektion kemi \·id 
tekni-.ka hiii.:skolan 119600 150000 

Ombyggnad a~· lwggnad 
1'(1 l".:.9 17 500 23 (100 X.1-0.\ succe,<.ivt 

50: I vid tekni,1-.a 
hiig,lwlan l-1 'J50 j(1 )0(1 I .1-.:.-1 1-.:.000 -.:. 500 Xn-01\ S7-08 

'.\Jyhyggnad for sektion 
r: \id tekniska 
hiig\knlan. etapp I ~7 (10(1 1 h~ ..\0(1 I Xh2 5 (10(1 15 0011 1'7-11 ~9-0h 

Om- lll"h tillhvggn;1d 
a\ lokaler fi_ir s\·cn\ka 
t r:1fciro;kn ing'>in't itutet 
m.m. 29-100 31 500 20-17-1 4(11)() 2 2."-0 !'h-11 XX-01 

Knn,thi.ig,k,,]an. 
t.:t:tpp I IX XOO 2 non tiO!lll k7-lll 1:<9-0-1 

Om- ,1ch til/b\ggn<1d 
for Kungl. hiblio1d;c1 IOO(HI xr:-o_; 'LICCC'-SiVI 

Ur11.1u/u 
Om- och tillhvggnaJ 

for Gu.,1af Werllt'h 
institut. etapp I och 
Il -IK 200 -IX h!IO -1:1 "._1l) 2 (11}1) 2 ()(10 82-12 X5-IO 

Ombyggnad av f. d. 
hil 'kc:n1ihyggnadc11 IO!l\10 J()()()() 9(1.''-I .i5ll X-1-12 :%-0-1 

S1;1tcn' bihliP-
teksdcp<"i i lbhta. 
dapp 111 11 5no Il 000 lJ 7~h I <no K-1-12 x5-12 

Ornhvi.:l!nad av lnblcr 
in,;rn\ J .,,mri1dc1. 
etapp I 2-1.'00 -.:.11800 1-l 111' 8(1()(} _;-100 1'5-01' K<i-12 

Link<.;r1i11.~ 

J- ',r,orjni ngsi1 tg;1rdcr: 
.-\nslutningsa vgift~r 2 120 2 120 2 03R '10 K5-12 X7-05 
'\\·byggnad fc1r 1~ma-

i"ur,;kning _".lj lj()() ~l/lj()(I ~)~)(I 2:; (I()() 12 ()()il i<."-0~ x~-o, 
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Prop. 1986187: 100 

Bil. 10 

ByggnaLbol~jckl l\.ostnaJ,ram .\1.:dcl ,forhrnkning Bygg- l·;mlig-
,l;1rl 'tal-

x.'-O l-0 I ~fi-lll-0 I Fakti-;k lkraknad !'iir ar-man !ande 
t.n. m. l'IKh'~' 1%7,XX ;,r-m;'m 
X(,.llh-30 

L1111J'.'\/u/1111i 

f örsö1j ninpi1 lg;1rdcr I 2 31HJ 12 -11)11 7 lil I 2111111 2 (llJ(I ~l1(1..'t:'."1"1]\'l 

Om- uch till-
byggnad for 
I i\' "nl'lkl stc k nik -ltl ilHI -11 ,'i()() -'~ -i.;1 ·' IHIO -l!llHI S-1-11 X'-12 

Tilll1\ g1mad till 
l'1~(1i-1inikh1hct ·'·' l!ll() :>:''illll 2X 537 .; .'IHI I <100 S-1-11 Xh-111 

(j,·1/t'hr1r.'i...' 

h1r,1H:ining,-
~1U:;irdcr for 
hL;manistisb fa-
kultct<:n m. m.: 

A1hil1lni11g.,-
;1\·giftcr l'!S I lJ.' ~n 112 "llh..:LC""j\'{ 

Omb\'E!l!n;1d for 
hö~;k,1leuthildning 
i t-.t<:ilndal q 1\1\\ 9 300 X~ 11 -15() x4-011 XS-07 

Om- och tillbyggnad 
for icke- lahor;1ti\'a 
in,tit11tiuncr m. m. 1-l'OOO 1-160!1() 134 'lJJ hllll(I ·' -1(1() X2-0.~ X."i-OlJ 

Om- 11ch tillbyggnad 
a\· huvudhihliotck vid 
Chalmcr> tekniska 
h11gskllla 111100 '1000 10 Xni' xoo 2ilil X-1-10 R5-12 

.'iu11d1Tci// 
Om- 1Kh tillbyggn;1d 

for hogsk11leutbildning 23 xon 2h OtHI I 1, 11, X 11110 l.Jil()I) Xh-OY X7-l 1 

(i.\lc'l'Sllll.f 

Urn- och tillbyggnad 
J'lir tii1gskL1Lin 27 i(l(I .<o 3tlll 2 :IOX 1(1\)\)11 I'\)()() Xll-09 X7-l I 

{_!111l'l' 

F 1ir-;1irj nings;\1g;1rdcr: 
(>vriga· {itg~inkr :. xso s 950 XS9 I Still I 500 st1 .... ·ces,ivt 
Nybyggnad av faltsla-

tion i Norrhyn J.i 100 1-l 15() I.i 125 500 _"il)() ))3-09 85-0X 
Konl!resscentrum inom 

un1 vcr,itelsllmr<1dcl ~()(I() 5 200 2 ()()() :;noo 

l.uleti 
Fii1vu:ining,atg;irder: 
An ,Jul ni ng>a \'gifter !())il '::' J(l(I 4 2~~ 100(} I OllO SLICC<:!-sivt ()vriga ~1lf!iirdcr 
L11kalcr fi1r i:xtern-

finamii:rad for>kning 23 '100 24-HlO 12 873 ~ (\(\() (il)l)l) x.;-12 ~7-()(i 

1.uo.i1s I -'99525 I OJ7 657 187 902 152550 
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Byggnadsnhkk1 h '"' nad >r<11n 

X'i-01-tl I Xh-0 I-Il I 

J\.11///11'1/!ld111111il 111. 111. 

Objekt fordig,ti1llJa 
före: I 'IX'i-07-0 I men 
:rnnu ej slut ri:dtl· 
vi."ttk lh3 9lJ5 I t>t> f1Xll 

< >mhyggnad fiir 
regi,lnJJHhikcn i 
StndJwlm I o .\till IOViO 

v;,,a fi>rberc:d;111dc 
m;"·karbc:!L'n fur 
W;1-,allllh<".cl. I 'J 2(111 

174295 191.BO 

<'it-rigT 
D1\·cr'>e nb_ic:kt 

1budg..:1;'ire1 19X7/XXI KOooo 
Divcr,c ohi..:kl 

t budgctiir..:t 19~h.'X7l l)t)(JOO 93 (10[1 
Diverse objekt 

!tidigare buJget{irJ 299030 297 8Utl 
Tillkommandc rrn.iekt 
Prujcktering,. 

k,1,tnadcr 

Totalt 199J800 2167155 

Beräknat medebhcl11n 

' l'relimin:ir kostnacbram 
·· Kr,,1nadsran1cn kan f. n. ini.: bt:rakn;" 
-' Inklusive diverse ,1b1ekt finami.:ring 

L1ktisk 
l.o.m. 
l<h-Oh-30 

147 ·'"7 
IO 2X'J 

157 626 

17(> 231 

3141.'i 

1555479 

Beraknad fnr 
I 'J81i.'S7 I 'JX7.'XX 

!.> O'iO 7 200 

(,I) 

'JIHHI ()(1()(1 

221 IO 13200 

} XllOOO 75 ()1)(1 

2'1()(1(1 

l'i44h 5 2."0 

J05.J58 275000 

JOS .J58 275 000 

Pil grundval av mina förslag till invc,tcringsplaner har jag gjort följande 

anslagsbcriihning. 

A11s/ogshaiik11i11g t I 000-tal kr. l. 

Mcclt:lstillg[tng 

lkhallning I lJ~fi-07-01 
An,la!.! fiir I 9Kfi/X7 
:\nsb~ f<>r llJX7!8X 

X24SX 
22300(1 
275000 

580.J58 

lkr:iknad 
mcdelsförbrukning 

llJXn/X7 
llJX7!XX 

3054SX 
275(1(1() 

580458 

Jag hemst:dler att regeringen fiircsbr riksdagen att 

I. hcmyndiga regeringen att besluta om byggnadsarhcten inom 

ut bildningsdepartcmcnteh \ erksarnh..:t.,ornriilk inom de kostnad'>

ranrnr som jag har förordat i det förcg[1cndc. 

2. till /J.1',L.:g1111d1urhctl'l1 i110111 111hild11i11gsdcp<1rt1'111c111c1.1 1·1'rk

.1umhe1.10111r,iJc för huJget~irct 1987 /118 an \'isa ett rescrvationsamlag 

om 275000000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. lll 

B1·gg
,1an 
~1r-n1an 

X.J-OX 

Xh-lll 

F;irdiµ
,i;i/. 
!ande 
~tr-man 

X'-OX 
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I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m. m. 

1985/86 Utgift 292900493 Reservation 

1986/87 Anslag 355000000 

1987/88 Förslag 35.'i 000000 1 

1 Ofor~imlrat t>elopp i ;1vvak1a11 pä forskning~pulitisk proposition 

21079409 

Frän detta reservationsanslag bcstrids utgifter för inredning och utrustning 

av lokaler vid hiig~kolcenhctcrna inom uthildningsdepartcmentets verk

samhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom hl. a. skol- llch 

kulturomr[tdena. 

Av anslaget disponeras innevarande hudgctfir .'i3 milj. kr. av byggnads

styrelsen enligt en av regeringen faststiilld inredningsplan. Utrustnings

niimnden för universitet och högsklilor !U U H) disponerar 300 milj. kr. 

enligt en av regeringen faststiil\d utrmtning~plan. En anslagspost om 2 
milj. kr. stf1r till regeringens disposition. 

Myndigheterna 

Bygg1wdsstyre/sc11 hemställer att 105 milj. kr. anvisas för verkets inred

ningsverksamhet hudgetiirct 1987/88. För tiden den I januari 1985 till den I 

januari 1986 hcrtiknas prisltigesförändringcn till genomsnittligt 4 ':'L U U H 

föreslår med överUimnande av förslag fdn berörda myndigheter m. tl. att 

den for UCH:s vcrksamhetsomr[tdc av,edda anslagsposten för budgetiiret 

1987/88 beräknas till 3.'iO milj. kr. 

Föredragandens iivenäganden 

Lnskilila ol~il'kt 

För inredning fliresliir byggnadsstyrelsen nya eller iindrade kostnadsra

mar till ett sammanlaµt belopp llm 88.3 milj. kr. fördelade p[t 19 olika 

inredningsohjekt. Nagra av kostnadsramarna är konsekvenser av besluta

de eller pi1giiende byggnadsobjekt medan flertalet avser inredning till s{i

dana flire~lagna hyggnadsoh.iekt som iinnu inte har rrövats av regeringen. 

UUH foresl{tr inom sitt ansvar~.omrftlle kostnadsramar för utrustning till 

siirskilt redovisade utrustningsuhjckt for sammanlagt ca 61 milj. kr. Av 

beloppet a\'ser i;;a 31 milj. kr. utrustning till följd av sex planerade eller 

pägiiende byggnadsohjekl. Mot bakgrund av tcleverkeb avvei;;klingsplan 

för elektromekaniska telefonviixlar föreslits vidare 299.'illOOO kr. för hyte 

till elektroniska viixlar friimst vid fem hög~kolecnhetcr. 

Med utgiingspunl-;.t i redovisat förslag föresli1r jag att en samlad kost-

nadsram om 22.1 milj. kr. förs upp i inredningsplanen för fiiljande objekt: 

Sek1in11kemi1·id 1tkni.\k11 hii,1!1kola11 i S1ncklw/111. elllfi/> IV 

lVyhygg1wt!Ji"1r .1d1io11t"l'id1d11i.1ka hiigsko/u11 i Stockholm 

Opcrnn. l'IU/'I' n·-\· 

Om- oc/1 1i//hr).!g1wdfi"ir ko1111/ir"ig.1/..o/1111. i'lll/>/1 I 

0111- c1d1 1i//h1).:.1!//0d.fi'ir lir"igs/..c1/c111hild11i11i.: i S1111d11·1ill 

Prop.1986/87: IOO 
Bil. 10 
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Om- och tillhyggnadfiir hiigsko/an i Ösll't.11111d 

li/lhyggnad (/I' /oka/er/;lr hiig.1·/..0/1111. clapp I t1l'h Il. i Lulcä 

För utrustningsiindam{il fliresl;!r jag att en samlad kostnadsram om 9.8 

milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för följande objekt: 

l\l'lni 1·id tc/..niskll hiigskollln i Stockht>lm. t'lapp H'-\: 

Sektion t.' 1·id IC'kniska hiigskolan i S1ockho/111 

Om- och ti/lhrggnadf{"ir ko11sthi"igskola11, etapp I 

För nya telefonväxlar beräknar jag en knstnadsram om 26650000 kr. 

Kostnadsramcn avser nya elektroniska växlar till universiteten i Uppsala 

och Linköping samt högskolorna i Kalmar och G~ivlc/Sandvikcn. Vidare 

ing~1r andra etappen for byte av telefonväxlar vid de statliga museerna. 

f"iird1•/11i11gsramarna 

I inredningsplancn iir kostnadsramcn Fiir lngg11ads.1trrd1·('/1.1 .fi"irdc/ning 

för innevarande budgetår uppförd med 35 milj. kr. Bvggnadsstyrelsen 

föreslår att kostnadsramen for nästa hudgetår förs upp med ett belopp om 

95 milj. kr. Jag hcriiknar kostnadsramcn för niista hudgetår till 36 milj. kr. 

Jag har diirvid räknat med 4 milj. kr. för inredning till elektronikcentrum i 

Kista för tekniska högskolan i Stockholm. 

För att kunna göra bästa möjliga avviigning mellan resurser för mindre 

byggnadsåtgärder och inredning har byggnadsstyrclsen föreslagit att viss 

omfördelning får ske mellan anslag för investering (kostnadsramcn Diverse 

objekt) och inredning (kostnadsramen För byggnadsstyrelsens fördelning\. 

Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till denna fråga med hänvisning till 

det övcrsynsarbete av högskolans administration och anslagssystem som 

pågiir. 

I utrustningsplanen är kostnadsramen Fiir 1111ii·ersi1e1s- och hiigskoleä111-
hetcts fi'irdclning för innevarande budgetfö· uppförd med ett belopp om 152 

milj. kr. Av beloppet är 39 milj. kr. en engångsanvisning. Enligt riksdagens 

beslut skall engångsanvisningen iiven omfatta budgetiiren !987/88 och 

1988/89 ( UbU 1985186: 34. rskr 342). För att åstadkomma en biittre ltingsik

tig planering föresltir UHÄ och UUH att kostnadsramar För UHÄ:s för

delning förs upp i utrustningsplancn för tre budgetår framöver. _För budgct

tiret 1987/88 föreslilr myndigheterna en kostnadsram om 163 milj. kr. för 

budget;1ret 1988/89 en ram llm 213 milj. kr och för hudgetiirct 1989/90 252 

milj. kr. 

J utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram om 84 milj. kr. Fi.ir 

.fi1rskningsråds11ii11111dC'ns .fordc/11i11g. Forskningsrådsnämnden föreslilr att 

en definitiv kostnadsram om 99 milj. kr. förs upp för budgetiirct 1987/88 för 

inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning samt att delramar förs upp med 

49.5 milj. kr. vardera för budgeti1ren 1988/89 och 1989190. 

I avvaktan på en s~irskild forskningspolitisk proposition har jag fört upp 

kostnadsramarna För UHÄ:s resp FRN:s fördelning med oföriindradc 

belopp. Det innebär att jag ilven för nästa budgetår riiknar med ett en

gångsbelopp om 39 milj. kr. inom kostnadsramen För UHÄ:s fördelning 

för förstärkning inom civilingenjiirsuthildningen. Vidare föreslär jag med 

hiinvisning till myndigheternas förslag att kostnadsramen För UHA:s för

delning förs upp för de tre niirmaste budgetåren. 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. IO 

533 



~ Kostnadsramen Fc'ir st1111·11s k11/111rrtld1 jiirdl'ining iir för innevarande 

hudgctftr i utrustningsplancn uppförd med 2.> milj. kr. Statens kulturri1d 

beriiknar kostnadsramen för budgct{irct 1987/88 till 3.5 milj. kr. Jag bcriik

nar kostnadsramcn flir niista hudgctiir till ~.4 milj. kr. 

lnr1·d11i11g.1pla11 (I (1(1(1-tal kr. I 

()hjl'kt t:1rdigsU11lda i'ure 
l9X5-117-0l men ;mnu L'.I 
slut rcdnvisetdl' 

l'ag;il'n<..k <.ll'h he.;luta1.k 
,;hjl'kt 

lnrl'd111ng hudget:'in:t 
IYX7iX8 1 

h>r l'l'l!l!nad,tvrelscns 
for~l~l~1inl! . 
t hudgetii1'.e1 1987/XIO 
1 tidigare b11dl!<:li1n 

För b1:ggnadss1-1wlsens 
J'ördelning fiir t'.\tra 
inn:dning 
(tidigare hudge1;1r1 

Diverse <>h.ickt 
ltidigarL' hudget:lrl 

Summa 

' rrislagi: I '!Xn-01-0 I 

h>rordad ram 
eller forordad 
~indring a1 
tidigan: ram 

+ 2.~ 100 

+YiOOO 

+58 IOO 

U1m.1111i11g.1p/u11 (I 000-tal kr.) 

L! trustningsobjekt 

Fardil!st;illda ej slutrcd•.:>visadc 
objekt · 
p,fo{1L'nde och hi:slutadi: objekt 
Lt;·usl!ling hudget{tf'et · 

!9X7/XX' 

l.' 1rednin11sko.;tnader 
tbudl!etärct 19X7/8HI 
1 hud~ctC1rct 1986/871 

Fiir universitets- och 
hilgslwlei1mbe1ct' 
fon.lelning 
I bu<lget:i.rcl I 9X9;"J\\ I 
!hud~etilret 19XK'Xll 1 
tbudgetiiret 1987/XXI 
ltidigan: budgetiiri 

Fiir statt:ns kulturr~d., 
fördelning 
1 budgetaret I 9X7iX8 i 
(! idi~arc hudgetarl 

Fiir forskningsriidsni1mndcns 
fordelnin~ 
rbudgettu~et 1989i90i 
I budgetiiri:t I 'l8X!X'!1 
lhud!,!ctiiret 1987/XXI 
!tidigare b11dgetiin 

Summa 

' prisli1ge l 98fi-O 1-0 I 

Fiirordad ram 
eller for1..1rdad 
cindring av 
tidi~;are ra111 

+ 9_800 
+ 211650 

+ 'iOO 

+ 152000 
·· 1'2000 
-~ 152000 

+ 2400 

+ 42000 

- 42000 

+579350 

K<istnadsram !\,kdehfrir
brLtkning 
l.ll.nl. 

Xh-011-10 

2 IY 5011 

22 1110 

~11000 

l 51 200 

3 000 

1'!008 I 

200(1 

5 115 

KostnaLhram Mcdelsfor
brukning 
t.o.m. 
86-06-30 

373600 
171630 

9800 
517'i0 

500 
500 

152000 
l'\2000 
152000 
258000 

2400 
4100 

42000 
42000 
84000 

164000 

1662280 

.129 260 
77477 

17 

34698 

508294 

Prop.1986/87: rno 
Bil. 10 
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För ni1sta hudget;'1r fiiresliir j;1g att en s;1r,kild anslag~p,ist hen;1mnd Till 

regeringen~ disposition p:i nytt f(ir~ t1pp under an~laget. 

Vid t1tg;-1ngen a,· hudget;°1rct I Y8S-'8h utgil)rde beh~illningen pt1 de anslag~-

11''ster som hyggnadsstyrclsen och UUJ-1 disp<incrar 2087-P3 I kr. Fl.ir 

innevarnnde budget;ir h:ir ~55 milj_ kr. fiirh upp under ;nhlaget. l avvakwn 

p[i den tidi)!are njmnd;1 forskningsp,ilitiska propL1sitioncn har _jag fi>rt upp 

el\ l)for;indrat anslag~bclupp för n;i-.\a budgc\~tr. hg r;iknar med a\\ 3 milj. 

kr. ;i\· ansJ;.igct behöver tillföras an,Jagsposten Till regeringens disp,isition 

kir n;ista hudget[tr. 

Jag hemsUller att regeringen forcsl{ir riksdagen att 

I. bc1rn ndiga regeringen :it\ besluta om anskaffning av inredning 

11ch utrustnin)! av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de 

k1)stnadsramar som _iag fiirordat i det föreg~icnde. 

2. till /11r1"d11i11g 11ch 11tm1111i11g 111· lokaler 1·icl hiigsk11il'l'llhl'll'm11 

111. m. fiir hudgct~1re1 \LJ87/88 anvi-;;1 ett rcser,·ationsanslag om 

y; 5 noo ooo kr. 

Prop. 1986.187: 100 
Bil. 10 



Bilaga JO.Il Prop. 1986/87: I 00 
Bil. JO 

Sammanfattning av matematikgruppens rapport 
(DsC 1986:.:'\) Matematik i skolan 

Matematikgruppen har haft till uppgift att dels granska matematikunder
visningen i skolan. dels lämna förslag om atgärder som kan medverka till 

att förbättra den. Särskild uppm;irksamhet skulle därvid iignas i1t undervis

ningen på grundskolans Ji:ig- och mellanstadier. 
En utförlig sammanfattning a\' gruppens analys och förslag till ätg:lrder 

för att förhiittra matematikundervisningen finns i rapporten < Dsll 1986: )) 

Matematik i skolan. I korthet innebär gruppens analys och för~lag föl

jande. 
1v1atematikgruppen har i sin analys av situationen funnit alt skolans 

matematikundervisning har flera brister. Bristerna är av den arten och 
karakt:lren att de i första hand drabbar de svagare eleverna. Allvarligast iir 

situationen pi'1 liig- och mellanstadierna i grundskolan. Ca 15 prncent av 
eleverna saknar nödvändiga kunskaper frän dessa stadier dfa de börjar på 

närmast högre stadium. Detta innebär att ett stort antal elever som börjar 

på högstadiet har stora svårigheter att tillgodogöra sig matematikundervis
ningen där. Enli!!,t matematikgruppen är det många samverkande faktorer 
som skapar den otillfredsställande situationen. Orsakerna kan i första hand 

sökas i 
- kurs- och timplanekonstruktionen 

- undervisningsmetoder 
- tidsanvändningen 
- bristande diagnostisering och uppföljning 
- dåligt utnyttjande av forskningsresultat. 

Flera av dessa orsaker kan enligt matematikgruppens mening p[iverkas i 
lärarutbildning och lärarfortbildning. Men eftersom orsakerna är många 
och skiftande behövs åtgärder vidtas också inom andra områden. Matema

tikgruppen redovisar förslag till sådana åtgärder. 
Matematikgruppen anser att en översyn bör göras av grundskolans 

matematikkursplan i syfte att fa den mera förstaelseinriktad. En mera 
logisk inlärningsgång bör därvid åstadkommas. I samma syfte föresli!s 
kursplanen i matemati).; kompletterad med papekanden om att innehall och 

form integreras bättre än hittills. 

Matematikgruppen föreslår att förstärkningsresursen utökas med 0.0055 

vtr/elev i grundskolan för att möjliggöra undervisning i matematik i mindre 

grupper så att övergången mellan låg- och mellanstadiet underlättas. 

Matematikgruppen konstaterar att många elever har dåliga kunskaper i 

matematik inte bara då de bö1jar pti högstadiet utan ocksil dä de börjar i 

gymnasieskolan. Stödundervisningen i gymnasieskolan föreslås därför få 
utökade resurser. 

Läromedlen spelar stor roll för matematikundervisningen. De styr i 

många fall såväl planering som grnomförande av undervisningen. Matema

tikgruppen har diirför analyserat några av de vanligast förekommande 

läromedlen med avseende på planering och uppläggning av ett antal mo

ment. Analysen visar på metodiska och innehållsmässiga skillnader mellan 
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de olika liirnmedelssystcmcn men o.::ks;i p;i stora likheter. I miinga avst!en- Prop. 1986/87: 100 
den i'ir läromedlen bra och underliillar lärarens arbete. men de har ocks{i Bil. l ll 
hrister. 

I sytfr att ge Hirnmedelsforfattare klarare riktlinjer all arbeta efter samt 

för att öka lärares kunskap om liiromedcl föreslar matematikgruppen all 

följande i1tgärder vidtas: 

I. Utbildningsdepanementct inbjuder läromedelsförfattarc och förlags

representanter till diskussioner kring de synpunkter arbetsgruppens l:iro

medelsanalys har gett upphov till. 

~. SÖ ge~ i uppdrag att ta initiativ till regelbumlct frterkommande di<.kus

sioncr mellan Hiromcdelsförfattare i matematik. förlagsrcprcsentanter och 

matcmatikkursplaneansvariga pi1 SÖ <.amt representanter för SIL där ma

tematikkursplanen kan konkretiseras och liiromedd;utformningen disku

teras. 

3. SÖ ges i uppdrag att överenskLimma med förlagen hur lärarhandled

ningar i matematik kan utformas så att de för ett brett matematikdidaktiskt 

innchi!ll jiimsidcs med författarens tankar om hur läromedlet kan anviin

das. Handledningen skall kunna anviindas som studiecirkelmaterial. 

4. SÖ och länsskolnämnderna bör stimulera kommuner och förlag att 

gemensamt anordna studiecirklar för lärare då ett nytt läromedel införs på 

en skola. 

5. SIL bör stimulera till att det inom n:lgra huvudmoment tas fram 

prototyper till läromedel som bygger p:l laborativa metoder. 

6. Studiecirkelmateri<1l. kommentarmaterial eller motsvarande. liimpligt 

att utgöra underlag för kursplane- llC:h Hiromedelsanalys tas fram och stiills 

till kommum:rnas förfogande. 

7. SÖ och läns~koln~imnderna bör tillsammans med kommuner aITange

ra informationsträffar mellan kommunstyrelsepolitiker, skolstyrelseleda

möter. skolledare. lärare och förlagsrepresentanter. Diskussioner skall 

foras om läromedlens pedagogiska användning. tekniska utformning. kost

nader och del i den kommunala budgeten. Malsiittningcn skall vara att fä 
till stiind forstiielse hos kommunpolitiker om betydelsen av innehållsmiis

sigt goda och väl utformade läromedel. 

;\tatematikgruppen konstaterar att svenska elever anviinder kort tid för 

hemarbete i matematik vid en internationell jämförelse. Vidare konstateras 

att antalet matematiktimmar i skolan är fagre i Sverige än i de flesta andra 

jämförbara länder. Även om det vore önskviiri anser matematikgruppen 

det inte möjligt att öka undervisningstiden i makmatik. Detta bl. a. av 

hänsyn till andra ämnen och aktiviteter i skolan. I stället föreslt1s att den 

tillgängliga tiden används effektivare siiväl i skolan som i hemmet. Vad 

giiller tidsanviindningcn föreslår matematikgruppen sammanfattningsvis 

fi.iljande: 

I. Vid planeringen av dataundervisningen bör skolledningarna striiva 

mot att använda tid anslagen till matematikundervisning, i s[i liten omfatt

ning som möjligt, dvs. endast i den mån ett avsnitt kan betraktas som ett 

matematikmoment skall tiden tas från matematikämnet. 

2. Vid planering av skolvcrksamheten bör skolledningarna se till att 

lektionstid fri1n matematik och övriga kommunikationsämncn tas i anspråk 537 



i s[1 liten omfaltning sllm miijligt till olika slag av aktiviteter som ej hör till Prnp.1986/87: 100 
iimnet. Bil. I 0 

3. Vid rlancringen av hur tillgiinglig hemarbetstid skall anviindas hiir 

skolledningarna se till att matematik och övriga knmmunikationsftmnen 

f!es avseviird tid för övningar avsedda att befasta kunskaper och fardighe

ter. 

Matematikgruppen fiiresW.r att systemet med allm~in och siirskild kurs i 

matematik pii sikt a\·skaffa~ llCh ersäth med andra, flexibla elevgruppe

ringar i undervisningen. Motiveringen iir att en uppdelning av elever i 

allmiin och särskild kurs inte liingre fyller någon funktion. för att komma 

till rätta med de s. k. taktikvakn. dvs. att eleverna studerar siirskild kurs i 

ilrskurserna 7 o<.:h \'\för att i i·tr~kurs 9 gii över till allmiin kurs i syfte att höja 

sina slutbetyg, flireslils som en omedelbar ;\tgiird att nu giillande regler för 

hetygsiittning iimlras <1 att alla elever bildar en gemensam rdcrensgrupp 

vid hetygsiittning i matematik. 

Matcmatikgrupren pekar på bristande kontroll och uppföljning av ele

vernas inliirning som en bidragande llrsak till art grund~kolan har sil många 

elever som saknar ni.idviindiga kunskaper i matematik. Den fi.iresliir diirf'i.ir 

att diagnostiska rrovuppgifter skall anviindas i större ut striickning iin för 

niirvarande i grundskolan. Uppgifterna bör, enligt gruppen, anviindas i 

arskurserna 3. 6 och 9. Vidare föreslås att diagnostiska ingi'tngsprov skall 

ges i gymnasieskolan liksom centrala prov i matematik även pil de tv{1äriga 

linjerna o<.:h den trd1riga humanistiska linjen i gymnasieskolan. 

Vad gäller forskning. utvecklingsarhete o<.:h resultatspridning förcslär 

matematikgrurpen följande: 

I. Ett fortbildningsmaterial kring begrerpsinliirning i matematik utifrån 

Dagmar Neumans forskning utarbetas. Materialet skall kunna använda~ i 

studiecirklar med deltagare frän ,crundskolans alla stadier. 

2. Ett sllldiematerial kring begreppsinl;trning lämpat för lärarutbildning

ens behov tas fram r[1 basis av Dagmar Neumans forskning. 

3. En försöksvcrksamhet pt1börjas med ekonomiskt c,\öd till n~igra fackli

ga tidskrifter som produ<.:erar en bilaga med korta, populärt skrivna sam

manfattningar av resultat friln aktuell forskning och utveddingsarhete. 

Olika vägar att producera bilagan hör rrövas. 

4. Systematiserad information~spridning via länsskolniimnderna av 

FoU-rcsu\tal pröva~. 
5. Matemati~didaktisk forsknings- och utve<.:klingsarbete stimuleras 

främst genom en rejäl resurstilldelning frtrn de resurser UH.Ä förväntas 

disponera i ~amband med liirarutbildningsreformen och genom direkt an

visning fr~in regeringen. Liksom hittills skall dessutom resurser inom be

fintliga ramar ga till matematikdidakcisk forskning. 

I syfte att friimja lokalt utvecklingsarhete i matematik föreslits alt be

stiimmclserna om lärares skyldighet att fullgöra specialfunktioner vidgas 

till att omfatta även iimnena matematik och svenska. Lirare med srecial

funktioner i matematik och svenska hör enligt matematikgruppen finnas pii 

varje rektorsomriide ,1<.:h ha till uprgift att 

- initiera och leda fortbildning, 

- initiera lokala utveckling~arbeten. 538 



- initiera samarhcte mellan olika stadiers l:irare. Prop. 1986/87: 100 
- sprida kiinnedom om höcker LH.:h tidskrifter med didaktiskt innehiill och Bil. I 0 

initiera diskus,ion kring innchilllet, 

- verka för att det i övrigt skapa' gmla betingelser för inl:irning i i1mnct. 

Skolchefen i kommunen föresli1s fa ansvar för att specialfunktioniirerna i 

matematik och svenska regelhundet triiffas för att uthyta erfarenheter. 

Lirarna iir enligt matematikgruppen av utomordentlig hetydelse for 

skolans kvalitet och elevernas till:ignandc av kunskaper och färdigheter i 

matematik. Den uthildning brarna for rriiglar i stor utstriickning deras 

undervisningsmctoder. syn pii eleverna nch deras inst:illning till sitt arbete. 

Enligt matematikgruppen har det diirför varit naturligt att i.iversynsarhctet 

ocks~1 kommit att inriktas mot studier av siiv:ll nuvarande som ktimmande 

liirarutbildning. Med resultatet av dessa studier som grund föresllir grup

pen följande: 

I. Ett särskilt intriideskrav till all utbildning avs. k. tidiglilrare skall vara 

treiirig kurs i matematik fritn gymnasieskolans linjer. E. S. N eller T med 

minst hetyget 3 och minst t v[1iirig kurs i naturkunskap friin gymnasieskolan 

med minst betyget 3 eller annan motsvarande utbildning. För fördjupade 

studier i matematik och naturorienterande iimen skall intriideskravet vara 

minst betyget 3 i matematik. fysik, kemi och biologi frän N- eller T-linjen 

eller annan motsvarande utbildning. 

2. Siirskilt inträdeskrav till utbildning avs. k. senarcliirare skall motsva

ra vad som nu gäller för iimnesHirarutbildning. 

3. Läraruthildningen för alla som skall undervisa i matematik skall ge 

kunskap b<tde i och om matematik samt i och om undervisning/inliirning. I 

utbildningen bör särskilt observeras de moment diir nuvarande l:irarutbild

ning inte varit tillfyllest. exempelvis undervi~ningsmetode!· (siirskilt labo

rativa). diagnostisering och uppföljning. län.iplans- lKh kursplanekunskap. 

ut veeklingspsyknlogi samt barns siitt att tänka lll"h att tilliigna sig hegrepp. 

Man bör iiven beakta matematibmnets speciella karaktiir och inte onö

digtvis koncentrera undervisningen till en kort tidsperiod eller fiirliigga den 

huvudsakligen till sena eftermiddagar eller kvällstid. 

4. Matematikkursen i senareliirarutbildningcn skall tillgodose skolans 

behov i större utsträckning iin vad som nu :ir fallet i ämncsliirarutbildning

en. 

5. Bestämmelserna i förordningen om lokal skolmveckling (SfS 

1982:608) ändras sä att det blir möjligt att ocksi'i anviinda dd av statshidra

get för personalutbildning till lärarforthildning i 'tudiecirkelform (ledarar

vode. föreUisararvode samt vikarieersättning). 

6. Studiematerial och material som underlag för diskussion i studiecirk

lar flir liirarfortbildning framtages för olika omriiden inom iimnet matema

tik. 

7. Det bör planeras for en regelbundet i1terkommande fortbildning i 

matematik for alla lärare som undervisar i ämnet. Dessa kurser skulle 

kunna ge fördjupade kunskaper om hur man undervisar i matematik genom 

hearbetning av lärarnas egna erfarenheter. 

8. Sf1som ett led i en forskarutbildning i didaktik skap<1s en 40 poiings 

kurs. 539 



9. Behörighetskrav till kursen bör vara genomg;\ngcn liirarutbildning 

samt minst 3 års erfarenhet av undervisning. 

10. Genomgången kurs enligt punkterna 8 och 9 ovan hör utgöra krav för 

att erhiilla tjiinst som metndiklcktor vid lärarutbildningsanstalt. 

Facktidskrifterna Ekmenta m:h Nämnaren fyller enligt matematikgrup

pens mening en viktig funktion när det giiller att sprida tips och ideer om 

förnyelse av matematikundervisningen. De föresläs därför fil särskilt eko

nomiskt stöd fr:\n staten. 

Prop.1986/87: 100 

Bil. 10 
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Ri/uga JO.I 

Sammanställning av remissyttranden över 
matematikgruppens rapport (OsU 1986:.Sl Matematik i 
skolan 

Remissi11st1111scr 

Remissyttranden över rapporten Matematik i skolan har avgetts av univer

sitets- och högskoleämhetet (UHÄJ. skolöverstyrelsen (SÖ). statens insti

tut för liiromedelsinformation iSlU. länsskolniimnderna i Stockholms, 

Östergötlands. Kronobergs. Jönköpings. Malmöhus. Göteborgs och Bo

hus. Örebro och Västerbottens län. Bods. Danderyds. Göteborgs. Hel

singbMgs. Karlskrnna. Linköpings. Luld. Malmö. Nora. Ume~t och Atvi

daherp kommuner. fortbildningsavJelningen i Giitcborgs högskoleregion. 

Svenska arbehgivareförcningen t SA FJ. Landsorganisationcn i Sverige 

(LOJ. Tjiinstemiinnens centralorganisation tTCOI. Centralorganisationen 

SACO/SR. Svenska kommunförbundet. Landstingsförhundet. Riksför

humlet Hem och Skola (RHSI. Ekvorganisationen i Sverige. Uirarnas 

riksförbund t LR). Skolledarforhundet. Sveriges lärarförhund t SLJ. Riks

föreningen fiir liirare i matematik. fysik och kemi (LMFKJ. Redaktören för 

tidskriften Niimnaren. 

U HÄ hartill sitt yttrande bifogat yttranden från universiteten i Göteborg 

och Umeit. högskolan för lärarutbildning i Stockholm. högskolan i Viixjö 

samt U HA:~ matematikgrupp för Jen nya grundskL)lliiraruthildningen. 

Yttranden har iiven kommit in frirn Svenska förbundet för specialpeda

gogik (SfSPI och Lirarnas riksförbunds kommunförening i Linköping. 

All111ii111 

Rcmissinstanserna inst~immer över lag i matematikgruppens analys av 

matematikundervisningen i sholan. ;-.Ian framh~11ler matematikens centrala 

stiillning i skolarbetet och anser det angeläget att snara i1tgiirder vidtas för 

att stiirka undervi,ningcn i detta viktiga basämne. LO och SAF understry

ker samh;llkh skyh.lighet att ge alla elever haskunskaper som ~ir nödviin

diga för ett aktivt vuxenliv. Till dessa kunskaper hiir. enligt de h{lda 

organisationerna. att kunna riikna. 

Remissinstan~erna ;ir i huvudsak pl)Sitiva till matematikgruppens förslag 

till i1tgiirder fi)r alt forb~ittra matematikundervisningen. Aven remissinstan

ser som iir tvek ... amma till vissa av för<;lagen ;ir principiellt positiva till de 

huvudsakliga ,yftena. 

I det följande redovisas remissutfallet p~1 de konkreta förslag till i!tgärder 

som matematikgruppen liigger. 

Lin>-. kurs- ,1ch 1im1iln11cr 

'.\1atematikgrupren foresbr att en översyn görs av grundshL,lans matema

tikkursplan i s~fte all !'{i den mera förståelseinriktad. Förslaget hitriids av i 

stort sett s<1mtliga n:missinstanser som yttrat sig i l'riigan. SÖ framh;11ler att 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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man under hösten 1987 kommer att redovisa ett underlag till regeringen för Prop. 1986/87: I 00 

preciseringar av de grundli1ggan1.k h<1skunskaper och basfärdigheter i ma- Bil. I 0 

tematik som varje elev maste tilhign« sig p:1 resp. stadium i grundskolan. 

Enligt SÖ: s mening hör översynen av matematikkursplanen anst{1 till dt:ss. 

Sverigt:s lär::irförbund finner det för sin del vanskligt att göra förändringar i 

matematikkursplanen med utg[rngspunkt friin en enstaka rapport. Förbun-

det förordar i st;illet att en samlad t>versyn görs av 'ikPlans hela innehiill. 

Praktiskt taget alla kommuner som uttalat sig i frågan om utökade 

resurst:r for sti.idundervisning i gymnasieskolan är positiva till förslaget. 

Även t:lt antal limsskolniimndt:r. Elevorganisationen i Sverige och Lands

tingsförbundet iir p1.1sitiva till förslaget. 

N{igra liinsskoln~1mnder. bl. a. hinsskolni1mnden i Stockholms Hin är 

emot utiikade resurser for stödundervisning. med motiveringen att grup

pen elever med bri~tfolliga ing;\ngskunskaper i matematik i gymnasiesko

lan :ir si1 stor att utökad stöd undervisning inte ar den liimpligaste iltgiirden 

för att tillgodnse dera'-' behov i undervisningen. 

Sit11atio11e11 pä ml'l/1111s1adie1 

Matematikgruppen fiiresl;tr att förstarkningsresursen utökas med 0,0055 

vtr/elev i grund skohin för att möjliggöra undervisning i matematik i mindre 

grupper sii all övergiingen mellan låg- och mellanstadiet underliittas. Majo

ritekn av de remissin-,tanser som yttrat sig över f\)rslaget tillstyrker det. 

Hit hör bl. a. SÖ. Hinsskoln~imnderna i G\.)teborgs o..:h Bohus. Kronobergs. 

Jönköpings och Östergötlands län. Svenska kommunförbundet. skolstyrel

serna i Helsingborg. Göteborg. Danderyd. Nora och Atvidaherg. Elevor

ganisationen i Sverige. SL. LMFK och RHS. Avstyrker giir hl. a. liinsskol

niimnden i V:1sterbllttens Hin och skolstyrelsen i Luleå. Lmsskolniimnden 

i Stockholms l:in anser att en utökning av förstärkningsresurscn inte skulle 

fä önskad effekt. NL1mnden förordar i st:illet att basresursen för mellansta

diet uppriiknas inom ramen flir ett bibeh~illt:t elevtimtal pi1 mellanstadiet. 

Läromedel 

Matematikgruppens beskrivning av lärom<.:dlens styrande inverkan p~l un

dervisningen delas av i stort sett samtliga remissinstanser som yttrat sig i 

frågan. Skolstyrelsen i Danderyd betvivlar dock för sin del alt hiromedlcn 

har en styrande inverkan pii undervisningen. 

En i.iverviigande majoritet av remissinstanserna tillstyrker matematik

gruppens lilika förslag vad g:iller utveckling av liiromedel. SIL framhäller 

att institut<.:t behöver utökade an<.lag om det skall kunna ta fram prototyper 

till matematikl:iromedel som bygger pii laborativa metoder. enligt matema

tikgruppens förslag. 

J\fanga remissinstanser understryker bromedlens avgörande betydelse 

när del giiller att förverkliga skolans uppgifter. 542 



.•'latematikgrurrens förs, ' till lösning av tid-;rroblemcn i undnvisningen 

tillstyrks allmiint <tV n::missin~tanserna. 

Org,111isa1io11 <Il' 1111d<'rt'is11i11g1·11 

En knapp m<1joritct av remi-,sinstanserna snm kommentcr<1t förslaget om 

att nu g{illande regler for bctygsiittning skall iindra., si1 att alla cle\'er, 

nberoende av Pm de v<tlt allrniin eller -.iirskild kurs. bildar en gemensam 

referensgrupp vid bestjmmande av betvg i matematik stöder matematik

gruppens uppfattning i fri.igan. Hit hör SO. flertalet bnssknlniimndcr nd1 

~kulstyreher. Linsskoln{imnderna i :\lalmöhus och Giitcborgs och Bohus 

liin. SL. LR. LMrK m. 11. avstyrker att betygsregkrn:1 iindra~. TCO <mser 

det inte \·:1ra rimligt att elever. som arbetar i tv~1 rermanenta grurperingar. 

.skall bedömas i en och samma refcren . .,grurr. lnragningen till gymnasie

skolan kommer genom en s<ldan ordning inte att bli r:itt \'i-.are. Snarare 

kommer det alt forsiimra de S\ agare eleverna~ möjligheter till framgfrng 

och trivsel i '>ktilan. Betygen kommer med en <1dan ,)rdning att mer iin vad 

.;;om iir fallet i Ja_g att bli ett Stlrterings- och utslagning-.instrument. allt 

enligt TCO. 

Remissin~tansern:1 ~ir oeniga iiven niir det giiller fiirslaget att p[i sikt 

avskaffa s\'Stemet med allmiin och siirskild kurs i matematik. En knarr 

majoritet av n:mi"instanserna tillstyrker förslaget. \liinga av dem. hl.a. 

SÖ. liinsskolnämnden i Götehorgs och Bohth liin. TCO och SL förordar 

dock att be.,/ ut i fr<igan tas först sedan resultat av dc.::t s. k. GE~l-rrojektet 

förcli!!ger. Avstyrker gör bl. a. liinsskolniimndcn i l'vlalrnöhus bn. skolsty

relserna i Malmö. Karlskrona. Linköping och :\tvidaberg. LR och LMFK. 

Deras huvudsakliga invilnclning mot att slopa allmiin och siirskild kurs är 

att Jet iir en fördel rrn:d fasta niviigrupreringar i makmatik. inte minst rr:in 

pedagogisk synrunkt. 

Pro1· - l/t1·iirdai11).! - Uf!pfi'iljni11g 

Remissinstanserna är till övervägande del positiva till forsl<1gen i detta 

stycke. Flera remissinstanser understryker de diagnostiska uprgifternas 

uch de centrala prtwens betydelse för undervisningens uppläggning och 

innehiill. rlera a\' dem h:ivdar ocksil att produktion i ftirm av kopicringsun

derlag, som gratis stiills till skolornas förfogande. verksamt skulle bidra till 

a\t uppgifterna och proven fick en m<:ra spridd anviindning. 

Det Lir angeliiget menar bl. a. Svenska kommunförhundet och nertalet 

liins.;;kolniimndcr med en biittre kontroll nch urpfiiljning av elevernas 

inliirning i skolan. Ett viktigt hjälpmedel di1rvidlag i1r diagnostiska upp

gifter och pnw. menar man. 

Redaktören för tidskriften Niimnaren understryker behovet av furthild

ning för lärare och skolledare. Enligt redaktören är kunskaperna om ett 

diagnostiserande arhetssiitt d~iliga hos lärare och skolledare. LR forutsiit

ter fi.ir sin del att en s<"idan fortbildning sker på betald arbetstid. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 



Ingen av remissinstaföerna har berört friigan om huruvida ~tandardpro- Prop. I 9~6/87: I 00 

ven i grundskolan skall vara obligatoriska eller frivilliga. Bil. I 0 

Forskning. 1111 ·1•ckling.1arhdc och rl'.111/tatspridning 

Remissinstanserna tir allmiint p1)sitiva till matematikgruppefö förslag vad 

giiller forskning. utvecklingsarbete och resultatspridning. 

Friimjandc ai· 11/\'l'Ck!ing och f(1rt/Jildni11g 

Remissinstanserna iir inte cniga när det gäller förslaget att inrätta special

funktioner i matematik och svenska. En majoritet av instanserna som 

yttrat sig i fr;'1gan är tveksamma cller direkt negativa i sin inställning till 

förslaget. SÖ. flertalet liinsskolnämnder och skolstyrelser avstyrkcr med 

motiveringen att ett inflirande a\· specialfunktioner i matematik och svens

ka i sak skulle innebiira en i1terg:'111g till det helt nyligen av~kaffade syste

met med huvudliirare. Liinsskolniimnden i Jönkiipings liin anser att det 

skulle vara synnerligen oliimpligt att förändra bestiimmehcrna om special

funktioner p{1 sätt som föreslås. Enligt nämndens mening skulle förslaget -

om det genomfördes - leda till svårt avbräck i arbetet med att etablera 

arbetsenheter som centrum för den pedagogiska planeringen på skolorna. 

Liknande uppfattning framförs iiven från andra håll. 

Nitgra remissinstanser. hl. a. Svenska kommunförhundet. LR. Skollc

darförbundet och LMFK. anser att det vore iindamålsenligt med special

funktionhrer i ämnena matematik och svenska. 

Liirarkompeten.1· uch liiramtbildning 

Remissinstanserna ställer sig samfällt positiva till de insatser som föresl[ts 

på lärarutbildningens och lärarfortbildningens områden. Man är överens 

om att det behövs skärpta krav pii förkunskaper i matematik och naturve

tenskapliga ämnen vid antagning till lärarutbildning. Vidare iir man över

en-, om att det hehövs vidgade mi.ijligheter till fortbildning för lilrare som 

undervisar i matematik. Bl. a. U H.Ä.. TCO och SACO/SR understryker 

behovet av återknmmande fortbildning i matematik för alla lärare som 

undervisar i ämnet. Enligt UHA iir det si"irskilt viktigt att fortbildningsav

delningarna uppmLirksammar det forthildningshehov som föreligger och 

beaktar detta när man fastställer forthildningsprogrammen. SfSP anser att 

alla speciallärare måste fil genorng~i fortbildning i matematik för att kunna 

histii klasslärare och ämnesl:irare i matematikundervisningen. 

Matematikgruppen föreslår alt tidskrifterna Nämnaren och Elcmenta 

erhåller statligt ekonomiskt stöd. Endast ett fatal remissinstanser har kom

menterat förslaget. Bland de remissinstanser som uttryckligen kommente

rat förslaget stLiller sig bl. a. läm.skolniimnden i Stockholms Hin positiv till 

detsamma. Länsskolnämnden i Jönköpings län anser att fr{1gor som rör 

siiväl innehåll som spridning av tidskrifterna hiir diskuteras ytterligare 

innan det föreslagna stödet beslutas. 
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lli/11gt1 111.2 

Förslag till 
Lag om ändring i högskolelagen ( 1977: 2l~l 

Hiirigenom filreskriv-.; att det i hiigskolclagen ( 1977: 218) skall infiiras tvii 
nya paragrafer. 10 a m.:h 34 a ~~.av följande lydelse. 

N111·,1rn11Jc il'c/c/se Fiires/11gc11 lydelse 

10 a * 
lfri:cri11g1'll ./i'ir i F«igll <1111 s111dc

m11dc i hiigskt1/1'11thild11i11g 111nldc
/11 .fi'ireskrificr 0111 hi11da tills 1·id11re 
1111 gc110111gc'i 111hild11i11g i110111 ltiig
s/..ola11 (111·s/..i(i1111d1' ). 

A 1·.1·ki(i1111d1' skall .fil /i'irc/\011111111 
11iir <'Il st11dl'ra11dc lida 111· p.1Ykis/.:. 
.1j11/.:.do111 eller 11s.1·kis/.:. ah11or111iret. 
111i.1.1·hm/.:.11r 11//.:.ohol l'ill'I" 1111r/.:.oti/..11 
eller hur gjort sig .1k\'/c/ig till al/1·ar
lig hmt1slighL'I och det dii1:fi'ir hc'
dii111.1· .fi'irc/igga en 11år11g/ig ris/.. .fiir 
all '11111 /.:.1111 /.:.011111111 11// s/..11d11 1111-

111111 pcr.1011 ci/l'r 1·iirdc'.fi1/I cge11do111 
1111dl'r 11rhild11i11,L't'11. f . .'ll /)('.1/111 0111 
m·.1·ki(i1111de .1/.:.11// k11111111 cJ1/l/ll'ii1·11.1· 

1:ficr 11·ä clr. 
En .fi'ir hi.igs/.:.11/1111 g1'1111·11s11111 

11ä11111d s/.:.1111 prii1·a ,ti-i'igor 0111 m·
s/.:.i(i1111dl'. Dess or1!fi'ir1111d1' skall 
1·11ra /11g.fi1re11 oC"h crfi1rc11 i dom11r-
1·ii1'I'. Nii11111dc11.1 hcs/111 sk11// /.:.11111111 
ii1·crk/11g11.1 hos /.:.1111111111rriitt. 

34 Il~ 

//11r 1'11 hiig.1Åoll'c11hd tagit l'lllot 
1'11 .1111dcr1111de till .11ida11 hiigskole-
11thild11i11g som ii1·e11 u11ord1111s 111· 

/1111clsri11g.1/.:.01111111111 hur s/l/te11 riitt 
till 1'r.1iill11i11g .fi'ir 11thi/d11i11ge11. 

Lr.11illni11ge11 sk11/I hc·t11/11.1· 111· do1 
land.11i11gskcJ1111111111 till rilkc11 den 
k.01111111111. dlir dl'11 s111dl'r111ulc' iir 
hrkoho/,,.fiird. hiir. Tillhiir /,,0111-
1111111c11 i11t1' 11ii.L!o11 /a11d11i11gsko111-
1111111 .1/,11111'r.1·i11111i11i.:e11 het11/a.1· 01· 

/..1>1111111111<'11. f:"rsii 1111i11g1·11.1· s f 1 >r/, ·k 
hestiims 111· r1·geri11g1•11 l'ller den 
111r111/igh1·1 so111 n·gcri11g1·11 111ser. 

Denna lag trii1.kr i kraft den I juli 1987 

35 Rik.11ft1g1'11 JWi6i87. I sam/. Nr /OU. Bilai::a /U 
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Hilaga /0.3 Prop 1986/X7: 100 
Bil. JO 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i frf1ga om studiestödslagen ( 197): 349) 1 

dels att I kap. 4 *och 6 kap. 9-11 ~* skall upphöra att gälla. 
ddsatt I kap. I *.3kap.4.7och27 ~*.4kap.5-7.21och25 *~.Skar. 

1-8 ~*· 6 kap. I, 2 och 4-8 ~*· 7 kap. 5 ~. 8 kap. 2. 31, 62 och 76 **samt 
rubrikerna till 5 och 6 kap. skall ha följande lydelse. 

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer. 6 kap. 3 *och 7 kap. 
21 *·av följande lydelse. 

1 kap. 

N111·ara11de lydcl.~e 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp, stu
diemedel. timstudiest(jd, dag.\'/u
dicstöd och särskilt vuxenstudie
stöd. 

I §~ 

Föreslagen lydelse 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp. stu
diemedel. korrtidsstudiestiid, imer
nathidrag och särskilt vuxenstu
diestöd. 

3 kap. 

4 §3 

Studiebidrag jämte tillägg utgår endast vid heltidsstudier. 

lnackorderingstillägg utgår med 
lägst 670 och högst 1 330 kronor i 
månaden till studerande som behö
ver inackordering. Närmare före
skrifter om inackorderingstillägg 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen utser. 

1 Lagenomtryckt 1981:579. 
Senaste lydelse av 
h kap. 9 ~ 1985: :!58 
6kap. 10 § 1985:258 
h kap. 11 § 1986: 230. 
~ Senaste lydelse 1986: 230. 
·
1 Sena,tc lnkbc 19Hh: 230. 
'Senaste 1},Jelse 1980: 230. 

Närmare föreskrifter om omfatt
ningen m· de studier som kan ge 
riill till studiebidrag jämte tillägg 
mcddt>las m· regeringen eller dfn 
myndighet som regeringen bestäm
mer. 

Inaekorderingstillägg utgår med 
lägst 770 och högst 1 550 kronor i 
månaden till studerande som behö
ver inackordering. Närmare före
skrifter om inackorderingstillägg 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen utser. 
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Numrandc lydc/.H' 

Vad i detta kapitel föreskrivs om 
föräldrar avser dels fader och mo
der som har vårdnaden eller. i friig<:1 
om studerande som fyllt 18 år. se
nast haft vardnaden om den stude
rande. dels fader eller moder som 
stadigvarande sammanbor med sa
dan vårdnadshavare. 1 }i-äga om 
fosterbarn gäller 1·ad som siigs om 
.fiiriildrar i stiillet.fi1ste1j("iräldranw. 

Fiircslagcn lvdelsc 

Vad i detta kapitel föreskriv~ om 
föräldrar avser dels fader och mo
der som h<ir vårdnaden eller, i fraga 
om studerande som fyllt 18 år. se
nast haft vårdnaden om den stude
rande, dels fader eller moder som 
stadigvarande sammanbor med så
dan värdnadshavare. 

4 kap. 

5 ~ 
Studerande har rätt till studiemedel såväl vid hcltidsstudier Sl)m deltids

studier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han 
bedriver studierna på minst halvtid. 

Närmare _förcskrijia om omfa11-
ni11ge11 a1· Je studier som kan ge 
rätt till studiemedel meddelas ar 
regeringen eller den myndighet 
som regeringen h<'stämnwr. 

6 ~' 
Till studerande. som av~es i I § och som ej tidigare varit inskriven vid 

läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt I ~. 
utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för stu
dierna. 

Till annan studerande som avses i I § utgår studiemedel endast om det 
med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att 
han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning 
skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha 
inverkat på studieresultaten. 

H 

Niimzarc ji'ireskrijicrfi"ir tillämp
ningen m• andra stycket meddelas 
m· regeringen eller den mydighl'l 
som regeringen hestämmer. 

Till studerande. som avses i 2 ~ och som ej tidigare varit inskriven vid 
läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt \ * 
eller 3 kap. I *· utgår studiemedel utan föregående prövning av hans 
lämplighet för studierna. 

Inom ramen for sådan utbildningslinjc vid gymnasieskolan som omfattas 
av förordnande enligt 3 kap. I * utgår studiemedel alltid utan prövning som 
avses i första stycket. 

Till annan studerande som avses i 2 § utgfir studiemedel endast om han 
bedrivit sina tidi&are studier i normal takt. Vid denna bedömning skall 
skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha 
inverkat på studieresultaten. 

~Senaste lydelse 19~4:313. 
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N11l'{1/'1111de lydelse 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvarct enligt 16 
och 19 ** riiknas den inkomst ~.om 
han kan antagas komma att åtnjuta 
under kalcndcrhalvåret. Viirdi.:t av 
naturaförmåner fastställs av rt!ge
ringcn. Statligt eller statskommu
nalt bostadsbidrag. allm:~nt barnbi
drag. förlängt harnbidrag. handi
kappersättning och annat studie
stöd enligt denna lag än timst11dic
stiid. inko111sthidrag och vuxenstu
diebidrag räknas inte som inkomst. 

Föreslagen lydelse 

Niinnare .föreskrifia .fi'ir tilliimp
ningen a1• tredje stycket meddelas 
m· regeringen eller Jen myndighet 
som regeringen bestämmer. 

Som den studerandes inkomst 
undi.:r kalenderhalvåret enligt 16 

och 19 ** räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att åtnjuta 
under kalcndcrhalvaret. Värdet av 
naturaförmåner fastställs av rege
ringen. Statligt eller ~tatskommu
nalt hostadsbidrag. allmtint harnhi
drag. förlängt barnbidrag. handi
kappersiittning och annat studie
stöd enligt dcnna lag än korttids.1·t11-
diestud l1ch vuxenstudiebidrag räk
nas inte som inkomst. 

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet enligt 
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. 

2H 
Studerande, som till följd av bestlmmelserna i 16. 17. 19 och 21 §*eller 

besbmmclse som avses i 22 ~ ej är berättigad till studiemedel. kan dock få 
iiterbetalningspliktiga >.tudiemedel om synnerliga skäl föreligger. 

Om synnerliga skäl föreligger. får studiemedel utg<i med högre belopp iin 
som följer av 10, 13.14.16. 17. 19oeh21 §§ellerbesWmmelsesomavsesi 
22 *· Det överskjutande beloppet utgår i form av aterhctalningspliktiga 
studiemedel. 

Närmare fiireskr(fier för ti/lii111p-
11ingc11 m· .fi"irsta och andra stvc/.:
ena 111nldelas lll' regeringt'll eller 
den myndighet som rcgai11gc11 hl'
stiimmer. 

5 kap. 

Timstudiestöd 

Tims111dicstiid kan utgå till stude
ramk som deltager i utbildning av 
det slag som bestiimmcs av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Ti111s111dicstiid kan utga till stude
rande som ~'tr arbetstagare. 

"Senaste lydelse 19~fl:230. 

I ~ 

, ' - ' 

Korttidsstudicsttid 

Kort1idsst11diestöd kan utgå till 
studerande som ddwr i utbildning 
av det slag som ht'stiim.1 av rege
ringen eller den myndighct som re
geringen utser. 

Korttid1st11dicstiid kan utga till 
studerande som är arbetstagare. 
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Nu\'ilrandc lrdl'lsc 

Ti111.1wdi1·s1iid utgilr för 

I. sli1di1'fimme umkr vilken den 
studerande iir 11iil"l"t1rt1n1fr och p;I 
grund diira\ förlorar arbet>inkomst 
Ji'ir en 1i111111c 

2. 1i111111c Ji"ir vilken den -;tudcran
dc förlorar sin arhetsinkomst p;'t 
grund av resor till eller friln den 
plats diir utbildningen ~igcr rum. 

Till samma studerande f'Ctr 1im
st11dies11"id under ett budgetar 111gå 
.fi"ir hiigst 70 s111dietim111ar e11/ig1 
Jiirs/11 .1l_ffkc1 I och fiir hiig.1t 20 
1i111111ar <'11/igtfi"irsra sircket 2. Tim
studicsriid n1/ig1 fi"irsra sn·ckec 2 111-

går dock fi"ir h<igst rni limmar .fi"ir 

l'llljc .1tudil'1 il ((iille. 
St11dieti111me 0111fi1ttar det antal 

111i1111ter som hestiimmes m· rege
ringen eller 111yndigh1·t som rege
ringen 11t.11·r. 

fim.1111dies1iid beviljas efter an
sökan. 

Ansökan giin•s av arbetstagaren 
elkr av facklig organisation för för
delning mellan arbetstagare som 
kan komma i frf1ga till ti111.1t11die
s1iid. 

Ansökan ges in inom den tid och i 
den ordning som hcstiimmcs av re
geringen eller myndighet som rege
ringen utser. Om särskilda skäl fi"i
rdigger. far ansökan prövas iivt:n 
om den kommit in för sent. 

Tim.1111dies1i1d uti;ör ../2 kronor 
fiir s111dic1im111c enlig! 3 .~ .fi"intt1 
.11\"CAt'I I och .f("ir timme cnli.i:t 3 .~ 
f;·ir.1·1t1 Sl_ffhl'l 2. 

7 Sen<"te lydeJ.;e 19!-<3:272. 
"Sena\te lydeb<: 1%t/!30. 

I s 
. ' 

Fiircslagc11 lydcl.H' 

Korttidsst11clic.1tiid utgfa för rn1:ie 
timme 

I. under vilken den studerande 
dl'itar i 111hild11i11g och p;i grund 
därav förlorar arhetsinkomst. 

2. under vilken den studerande 
förlorar arhetsinkomst pil grund av 
resor till eller friln den plats diir ut
bildningen iigcr rum. 

Till samma studerande fiir kort
tidsstudicstlid utgri högst åtta tim
mar 1111di'/" l'll dag och /i,)r_:.11 2../0 
ti111111ar umkr ett budgetår. 

\'id hcltidsstudicr under en sa111-
111a11hiingande ridspcriud jllr kort-
1idsst11diestiid utgå ji"ir studier un
dl'r lu'igst tio dar.:ar. \'id deltids.Hu
dier får kor1tidsst11dicstiid utgå .fi"ir 
studier som omJiatar hiigst åtta 
timm(lr under en \"eck(I. 

l\.orttidsstudicstiid heviljas efter 
ansökan. 

Ansökan giirs av arbetstagaren 
eller av facklig organisation för för
delning mellan arhetstagare som 
kan komma i fråga.f/ir såda111 stiid. 

Ansökan ges in inom den tid och i 
den ordning som hcstiims av rege
ringen eller den myndighet som re
geringen utser. Om det .finns siir
skilda skäl far ansökan prövas även 
om den kommit in för sent. 

Kor1tid.1·.,111dicstiid utgör../../ kro
nor för 1·111:j,· 1i111111<'. 
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N11\'l1randc lydelse 

Timst11diestiid för deltagande i 
uthildning som avses i I § utgiir ej 
till studerande som uppbär annat 
.1wdiestiid enligt do11111 l11g för den 
tidsperiod som uthiluningen pågår. 
Att den studerande upphiir dagsru
dicstiid enligt 6 kari. 11rgör dock i:i 
hinder.för timst11diestiid. 

Korttidssrudicstiid för deltagan
de i utbildning som avses i I *utgår 
ej till studerande som uppbär stu
dicliiiilp. srudiemcdel, siirskilr 1•11x

enst11diesröd eller urhildningshi
drag för den tidsperiod som utbild
ningen pågår. 

7 ~ 10 
~ 

Timstudicstöd inom en län får 
utg{i till 

1. arbetstagare som utför sitt ar
bete huvudsakligen inom länet och 
för vilken facklig organisation har 
ansökt om timstudiestiid. 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omstiindighct ej utfört sitt arbete 
inom huvudsakligen ett län men för 
vilken facklig organisation. som har 
sin postadress i länet. har ansökt 
om timstudiestiid, 

3. arbetstagare som själv har an
sökt om timstudiestiid och som är 
bosatt i länet, när han ger in ansö
kan om sådanr stiid. 

Korttidssrudiestöd inom ett län 
får utgå till 

I. arhetstagarc som utför sitt ar
bete huvudsakligen inom länet och 
för vilken facklig organisation har 
ansökt om stldanr stöd. 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin ansUllning eller annan 
omständighet ej utfört sitt arbete 
inom huvudsakligen ett län men för 
vilken facklig organisation. som har 
sin postadress i länet. har ansökt 
om sådant stöd, 

3. arbetstagare som själv har an
sökt om sådant stiid och som är 
bosatt i länet. när han ger in a11siik
ningen. 

8 §Il 

Vid beviljande av timstudiesrud 
ges företräde åt studerande med 
särskilt s1·åra arhet.~förhållanden. 

Darefter ges företräde åt studeran
de med kort tidigare utbildning 
framJi'ir studerande med längre lll

hildning. 
Kan de srudcrande intl:' ski(ias år 

en/igr första stycket skall timsru
diesröd hevi(ias den som med hän
syn rill familjesituation, ekonomis
kaförhållanden och andra omstiin
digheter m· l'ikl bedöms häst hchD-
1·a timstudiestöd. 

'·'Senaste lvdclse 1981:27:!. 
10 Senaste lvJelse 1985: 258. 
11 Senaste l}·Jelse 1984: 122. 

Vid beviljande av korllids.Hu
diesröd skall hänsyn ras till den stu
derandes hehoi• m• utbildning och 
stöd. 
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Nurnrande lydelse Fiircslagen lydelse 

Dagstudiestöd 

6 kap. 

lnternatbidrag 

Dag.1t11dicstiid kan utgå till stu
derande som vid folkhögskola del
tager i kurs av det slag som bestiim
llll'S av regeringen eller myndighet 
Sllm regeringen utser. 

Dagst11dicstiid utgt1r if(.irm 111· i11-
ku111sthidrag och intcrnuthidrag. 

Dagstudiestöd utgår inte till sr11-
dcra11de som uppenhart i111c iir i 
ekonomiskt hehm· m· stödet. 

Inkomstbidrag kan endust utgå 
till studerande som är arberswgarc 
eller till studerande som. 11ta11 att 
1·ara arbetstagare. uppbiir ersätt
ning Fån arbetsliishetskassa eller 
kontant arhetsmarknadssti>d. 

" Senasle lydelse 1982: 266. 

I ~ 

lntenwthidrag kan utgå till stu
deramle som vid folkhögskola del
tar i kurs av det slag som hcstiims 
av regeringen eller den myndighet 
som n:gcringcn utser. 

lntcrnarhidrai,: utgiir inre till .1111-

derandc som uppenbart iflle är i 
ekonomiskt behov a1· stiidl'l. 

3 § 

lnternathidrag 111går för varje 
dygn 

I. 1111der 1·ilkl'l den studerande 
deltar i kurs och på grund därav 
har sädana särskilda kostnader fiir 
resa. kost eller logi i sam hund med 
k11rsen som ärm• betydelse, 

2. 1111dcr vilket den studernnde 
reser till eller från den plats där 
kursen iiga rum och pä grund där
av har sådana siirskilda kostnader 
för resa. kost eller logi som iir a1· 
betydelse. 

Till samma studerande får 1111der 
ett budgetår utgå intematbidrag 
för hiigst tio dyr:n enligt .fi'irsta 
stycket I och f('ir högst t1·å dygn 
enligt Ji'irsta stycket 2. 

Niirmarc fiircskr!ficr om crsiitt
ningfiir kostnader som m·st'.\ i förs
ta styck('/ meddelas lll' regeringen 
ella den mvndighet som regering
en hcstämmer. 
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Nu1·arandc lydelse Fiirc.1lage11 lydelse 

4 ~l.l 

lnkomsthiJrni.: uti;är fi)r 1·wjc 
dygn 

I. unda 1·ilket den studl'randc 
r1'.1,·r till eller Ji·än dl'n plats diir en 
kurs iigcr rum och /Jil grund diira1· 
.fi'irlorar sin arh,·tsi11ko111.11 jiir de Ila 

dy1<n. 
l. Jiir 1·ilkc1 de11 st11<frrand<' l'/jl'st 

Ji"irlorar arhetsi11ko111st på gm11d a1· 
all ha11 dc/111r i en kurs. 

Till samma studerande Jilr 1111dcr 
el/ hudi,:l'tiir utgä ino111s1hidrag jiJr 
hiigst 11·ti dyg11 e11/ig1 .forsla styd<'I 
I och Ji"ir /iijgst tic> dyi,:11 c11lii;1 fiirs
tu styckt't l. 

Med arh,·1si11ko111st c11lii;t .fi"irsta 
stycf..ctjii111ställs cr.1ii1111ing ji-ån ar
hetslii.1hetsk11ssa och ko11111111 11r
hc ts111ark1wdsstiid. 

Internathidrag utgår för vaije 
dygn 

I. und,.,. 1·ilkct den s111dera11de 
dciwger i kurs och pä grund diira1· 
har sådana särskilda kostnader .fiir 
resa. kost eller lui;i i .rnmhw1d med 
kursen som iir m· hetydelsc, 

l. 11nder 1·ilkc1 den studerande 
reser till e//cr ji-å11 dc11 plats diir 
k11rsc•n iigcr rum och på grund diir
av har säda11a siirskild11 kostnader 
.fiir resa, kost eller logi som iir a1· 
hc•tydclse. 

Till .rn111ma s111dera11dc får 1111der 
ett h11dgctar 111gä intcmathidrag 
Ji'ir hiigst tio d_,·g11 l'nligt ji)rsta 
stycket I och får hiigst t1·å dyf:?n 
enligt j('irsta stycket 2. 

"Scna~te lydelse 191\4: 122. 

lntcmatbidrag /Je1·iljas c:ficr 1111-
söka11. 

Ansii/..<111 giirs a1· den s111dcrande 
eller m'ji1cklig orga11is111io11fiJrför
dc/11ing 111<'/lan arhct.1111garc som 
kun ko111111a i ji-äg11 fiir intcrnathi
drag. 

Ansö/..an ges in inom den tid och i 
dl'n ordning som hc.l'fiims 111· reg1•
ri11gcn eller dl'n 111v11dighet som re
geringen utser. 0111 der .finns siir
skilda skii/f'ur 1111si.ik1111 prö\'{/s ii1·c11 
om den kommit infi.ir Sl'llt. 

Internathidrag utgör 220 kronor 
för varje dygn. 
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6 ~ 14 

' Dagstudicstiid h<'l'i/ias l'.ficr a11-
siik11n. 

Ansiikan giircs 111· dl'n st11deran
d1• eller 111· Jiick/ig or/,!ani.rntion .for 
.fi'irddni11g 111dl11n arhctst11garl' 
som kan komma i fråga till dag.1·111-
diest<id . 

.4.nsiikan ges in inom den tid och i 
den ordning som hestii111n11.·.1· a1· ff

gaing clla mvndighct som rege
ringen 11/.\cr. Om särskilda skäl .fi'i
rcliggcr. får ansiik11n priii·as ii1·l'l1 

0111 den kommit in fi"ir sent. 

Inkomsthidrag utgiir 252 kronor 
Fir 1·wJc d_1).:11. 

lntrrn111hidrag 11/giir 210 kronor 
Fir n11je dygn. 

lnternathidrug inom i'tt liin .tilr 
11/gä till 

I. arhet.l'tagare so111 11(/iir sin 11r
hct1· h111·11dsa/,,ligc11 inom liin<'I och 
.fi'ir 1·ilki'll i'll .fi1c/.../ig orgw1i.rnrio11 
1111.1iikt 0111 sdd11nt hidrag, 

2. arhctst11g11re s11111 f'<l grund m· 
resor i sin a11.1tiil/11i11g eller 11111w11 
0111.1·tii11dighet 1j 11tfi'ir sill arhctc 
i11<1111 h111·11,/sakli1-:c11 ett hin men Fir 
1·ilke11 en/äcklig 11rga11i.rn1io11, som 
hur .1i11 f1U.\'ladress i liinct. har un
siiÅ.t 0111 .1ildanl hidrag. 

3. st11der1111d1· .10111 .1jiili· har 1111-
.1iikt 0111 säd<111t hidrug och som är 
hosan i länet, när han gl'/" in ansiik
ning('lt. 

\ '1ixe11111hild11ing.111ii11111dc11 filr 
hestämma atr 1·is.1· de( 111· de! hdopp 
som står till jhr/(Jgandc för kort-
1idsst11diestiid och i111crnathidrag 
skall urg{i i fim11 m· i111erna1hidrag 
uch fi"irhelzå/111.1· .l'fudcrandc som 
inte ilr arhe1stagare. 

Vid hcFi/jande 11\' in1erna1hidm1-: 
skall hii11sy11 tas !il! den .111idera11-
des hl'hm· m· 111hifd11i11g 11<"11 stiid. 

8 ~Jh 

LJ11gst11dii•stiid .fi'ir deltagllnde i 
/,,11r.1 .10111 111·.1es i I ~ uti.:ilr 1j till 
studcmndc so111 1111phiir lln1wt s111-
dic.1·ti1d cnli.i.:t denna lag Fn· den 
tid.1pcriod s111n i11fi1lla.fi·ii11 Å.11r.1l'ns 
hii1ja11 till dl'ss slut. A.fl dl'n .1t111fr

mndc upphiir ti111st11diotiid l'nligt 5 
k1111. 11tgiir d1•d i:i hinder .fi'ir dag
.11111/il'.l'tijJ 

I>ag.1·t11dit•.1tiid .fiir deltagande i 
/,,urs so111 a1·.1c.1 i I ~ 11tgdr <'.i hl'lla 

14 Senaste lvdclse ILIX3: 272. 
''Senaste l~·debc ll.186: 230. 
1
" Sena,te lydelse llll<3: 272. 

Hur <'Il Ji1dfig orga11i.111/io11 a11-
sii/..1 11111 i11tert1athidr11g fi'ir (i'irdd-
11in1-: mc/11111 1·i.1.111 11rhct.1tag11rc giil
fa .fi'i!j1111de siirskildu he.1tii1111111·/
scr. 

I. Bidmgct skall utgil till den 
fi1cklig11 orglll1isa1io111•11 i stiillct j('ir 
1il/ dc11 .1t11deru11dc. 

2. /Jii/rugc/ .1/,,111/ 11101.11·11rn dc11 
Ji1/,,1i.1/,,11 Å.11.1t11<1dc11 Fir rc.111r. host 
r1ch lugi.fiir den .1(//d1·1w1dc. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Nurnrande lydelse 

Till sT11dera11dc .1<1//l ll{J{Jhiir 11Thild-
11i11gshidrag.fi'ir den Tid.1pcriod som 
i11fi1llt'rfi·ii11 k11r.1en.1· hii1)11n Till dess 
slut. 

BekosTas den sT11clem11cles llfl{Jl'
hiille he!T eller till 1·ii.l"l'nTliR del <11· 
. 1·TaTe11 dia ko111m1111 11Tgår l'.i d11g
s111dil'sriid Till '10110111. om ej 111111111 

ff"ifier m· hc.11ä111111d1"c' som l"<'.J.:c'
ri11gc11 mcclddar. 

Fiireslagcn lydelse 

3. Fiir rn1)e kurs .filr hic/mf.:1'n 
dock aldrig bcriik11a.1 till hiigrc hc
lopf1 iin .1om 111ot.1T11rar 220 kro11t1r i 
g1·110111.rni1T.fi'ir rnr/1· dygn t1ch 1·11rjc 
sT11clem11dc som hur riirr Till /1iclra
gt'I . 

7 kap. 

5 *'7 
Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15 

dagar under ett kalendcrhalvt1r som vid deltidsswdier om mins! 30 dagar 
under ett kalenderhalvfir. Till del!idsstuderande kan dock särskilt vuxen
studiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. 

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast 
under det ar då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får 
även utgå för senare kalenderhalvår. om särskilda skäl föreligger. 

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6-8 ~* på motsva
rande sätt. 

17 Scna:;tc lydelse 1986: 230. 

Niirmare fiireskrifTer om om.fi1tt
ningen (B" de studier som kan Re 
räl/ till särskilt 1-·uxenstudiestiid 
meddelas m· regeringen eller den 
myndighet som l"t'f.:Cringen hestäm
mcr. 

21 ~ 

För studerande som enligt kol
lcktil'm·tal eller annat skr((tligt ai·

tal upphör lön under uthildningsti
den kan 1·11xe11sT1u/iehidraget mins
kas. Detsamma gäller i .fi"åga 0111 

andm 111ot.1·i·arande crsiillningar. 
Närmarefiircskr(fter om minskning 
av i·u.H'n.Hudiehidraget meddelas 
m· regeringen eller den myndighet 
so111 regeringen bestämmer. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Fiircs/agcn /ydei.ff 

8 kap. 

Aterhetalningen skall börja under 
del tredje året efter del för vilket 
den aterhetalningsskyldige senast 
uppburit å1erhct11/11ingspliktiga stu
diemedel enligt 3 kap. eller studie
stiid enlii.tt 4 eller 7 kap. 

Aterbetalningen skall börja under 
del tredje året efh:r det för vilket 
den återbetalningsskyldige senast 
uppburit swdiestiid enligt 3. 4 eller 
7 kap. 

Det år da iiterhetalningen skall hörja benämnes första avgiftsåret. 

) I ~IX 

Ar den återhetalningsskyldige gift. inriiknas i avgiftsunderlaget följande 
del av makes inkomsl. niimligcn 

I. om inkomsten uppgar till högst 
2U 1100 kronor. 40 procent. 

, om inkomsten överstiger 
20000 kronor. 40 procent ökat med 
en procentenhet för varje helt tu
sental kronor i inkomst över 20 000 
kronor. dock högst 65 procent. 

I. om inkomsten uppgfir till högst 
()() 000 kronor. 40 procent. 

.., om inkomsten överstiger 
60 000 kronor. 40 procent ökat med 
en procentenhet för varje helt tu
sental kronor i inkomsl över 60 000 
kronor. dock högst 65 procent. 

6H 
Preliminär avgift skall erläggas under avgiftsåret och om avgiften 

I. överstiger 200 kronor med en 
tredjedel senast vid vart och ett av 
ll"l' hctalningstillfällen. 

I. överstiger 200 kronor med en 
jjiirdcde/ senast vid vart och ett av 
.f.\·ra betalningstillfällen. 

2. överstiger 100 men icke 200 kronor med hälften senast vid vartdera av 
tva betalningstillfällen. 

3. uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast vid ett betalningstill
fälle. 

Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret och 
med hälften senast vid vartdera av tvii betalningstillfällen. 

Skall preliminär eller kvar-
stående avgift enligt första eller 
andra stycket fördelas på två eller 
fr(' hetalningstillfällen. avrundas 
det belopp som ~kall erläggas vid 
annat tillfälle än det sista uppåt till 
helt krontal. Öreshelopp varmed 
avrundning skett. skall avräknas 
vid det sista betalningstillfället. 

Skall preliminär eller kvar-
stående avgift enligt första eller 
andra stycket fördelas på två eller 
flera betalningslillfällen. avrundas 
det belopp som skall erläggas vid 
annat tillfälle ~In det sista uppf1t till 
helt krontal. Ön:sbelopp varmed 
avrundning skett, skall avr~iknas 

vid det sista betalningstillfallct. 

Centrala studiestödsniimnden hesUmmer tidpunkten för varje betal
ningstillfällc. 

"Senaste lydelse 1982: 266. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. JO 

555 



N111·ara11dc /ydl'lse Fiires/age11 lvddse 

7o ~1·• 

J-I<ifiar den. -,om <ir ber~ittigad alt 
äterfa avgift enligt 74 eller 75 *·för 
rrcliminiir avgift. kvarst~iende av
gift. e.xtra a\·gift. tilbggsavgirt. avi
seringsa,·g.ift d/('I' piiminnclseavg.ift 
som förfallit till betalning. har han 
rJlt all utfa enda~! vad som över
stiger det obetalda beloppet. 

1-liiftar den. \1H11 iir beriittigad all 
i1terfil aq;ift enligt 74 eller 75 ~-för 
rrelimini"ir avgift. kvarst~iende av
gift. c.xtra avgift. tilliiggsavgift. avi
seringsavgift. p{tminnclseavgift c/
/a årerkr111· c11/ig1 9 /.:.af'. :! ~ som 
förfallit till betalning. har h;111 r;ill 
all utfa endast ,·ad som överstiger 
det ohetalda bclnppet. 

Denn<t lag tr~ider i kraft. i fråga om 8 kap. 2. :.; I. h::' och 76 ~~ den 
januari 1988. samt i (ivrigt den I juli 1987. 

Hestiimmelscn i 8 kap. :; I ~ i •;in nya lvdelse t illiimpas första g;lngcn vid 
bestiimmande av slutlig avgift för avgiftsiirct 1988. 

'''Senaste lydelse Il/82: 266_ 

Prop 1986/8 7: I 00 
Bil. 10 
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Rilo~a /Il../ Prop 1986/87: 100 
Bil. JO 

Förslag till 

Lag om ~indring i semesterlagen ( 1977: 480) 

Hiirigenom föreskrivs att 17 ~ semesterlagen ( 1977: 480) skall ha följande 
lyddse. 

N111·11ru11d1' lyJds<' 

17 ~I 

Fr:'rnvaro fr~ln arb<:tet :ir s<:mesterlönegrundanu<:. n:ir fri'tga iir om 
I. ledighet p[i grund av sjukdom. i d<:n m;'m fr[lnvaron under intjiinanue

ilret icke överstiger 180 dagar eller om friinvaron beror på arhetsskad;1. 
2. ledighet enligt lagen I 197~: 4101 om rätt till ledighet fr1r v;"ird av barn. 

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 ~ 
lagen (I %2: 381 J om allmiin försiikring. del~ under tid för vilken föriildra
pc:nning utges i anl<:dning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 
:" ~~samma lag. i den män fdtnvaron for varje barn. eller vid flerbarnsbörd 
sammanlagt. icke överstig<:r 120 dagar eller. för ensamstående föriilder. 
180 dagar. dels under tid for vilken tillfällig föriildrapenning utges enligt 4 

kap. l O 01:h 11 ** samma lag. 
3. ledighet pä grund av risk för (iverförande av smitta. om arbetstagaren 

är beriittigad till ersiitlning enligt lagen ( 1956: 293) om ersättning år smitt
bärare. i den mtin frltnvaron under int.iiinande:1ret i1:kc överstiger 180 
dagar. 

4. ledighet for utbildning. som ej 
enligt annan lag medför riill till se
mesterlön. om arbetstagaren er
hiiller tim.1·111dies1iiJ, inkomsthidrai; 
eller vuxenstudiebidrag enligt stu
diestödslagen ( 1973: 349) eller om 
utbildningen till väsentlig del avser 
fackliga eller med facklig verksam
het sammanh~ingande fr<igor. i den 
mfö1 fri'mvarnn under intji\nande
~lret icke översriger 180 Jagar, 

4. ledighet för utbildning. som ej 
<:nligt annan lag medför riitt till se
m<:sterlön. om arbetstagaren cr
häller kort1idss111dics1iiJ eller vux
enstudiebidrag enligt studiestödsla
gen ( 1973: 349) eller om utbildning
en till väsen!lig del avser fackliga 
dler med facklig verksamhec sam
manhiingande friigor. i den mån 
frånvaron under intjiinanddn:t 
icke överstiger 180 dagar. 

5. ledighet p{1 grund av sfaian i 27 ~ värnpliktslagen t 194 l: 967) eller med 
stöd dtirav föreskriven tjänstgöring om högst Ml dagar. som ej iir b<:red
skapslivning och ej heller direkt ansluter sig till grunduthildning, eller 
ledighet pä grund av motsvarande vapenfri tj;inst. i den män fränvaron 
undc.::r intjämrnddirct i1:ke överstiger 60 dagar. 

6. ledighet pi'i grund av att arbetstagaren dter det kalenderiir d{t han har 
fyllt tjugotvå är fullgör tjiinstgöring i civilförsvaret p;I annan tid än d<t 
civilförsvarsher<:dskap riider eller heredskapsövning för a1wrdnas vid för
warsmak!en. i den mån fr~1nvaron under intjiinande;\ret icke liverstiger 60 
dagar. eller 

7. i<:Llighet enligt lag<:n ( 1986: 163) om riitt cill ledighet fi.ir grundl;iggande 
s\'enskundcrvisning for invandrare. 

1 Scn<1slc lyJcl>t> 1986: IM. 557 



............._ Vid tillämpning av första stycket I skall frånvaron under de första 90 
' dagarna av frånvaroperiod ej i något f"all anses bero pä arbetsskada. Har 

arbetstagare av anledning som anges i första stycket I varit oavbrutet 
frånvarande frän arbetet under tvä hela intjänandeår. grundar därefter 
infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till semesterlön. 

I frtmvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under 
pcrilllkn då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Bilaga /0.5 Prop 1986/87: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 9 ~ lagen I 1981: 691) om socialavgifter 
skall ha följande lydelse. 

Nurnrwuit' lydelst' Fiircslag,·11 lvdcl.1c 

4 kap. 

Vuxenutbildningsavgifter förs till 
staten och används för finansiering 
av timstudiestöd. dags111dicstöd 
och särskilt vuxenstudiestöd enligt 
studiestödslagen ( 1973: 349) samt 
vuxenutbildning enligt bestämmel
ser som regeringen meddelar. 

H 
Vuxenutbildningsavgifter förs till 

staten och används för finansiering 
av kor11idsst11diesti)d, internatbi-
drai,; och siirskilt vuxenstudiestöd 
enligt studicstödslagcn ( 1973: 349) 
samt vuxenutbildning enligt be
stämmelser som regeringen medde
lar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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Bilaga 111.6 Prop I 986i87: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 37 ~ 1 mom. taxeringslagen ( 1956: 623! 1 skall 
ha följande lydelse. 

37* 
N111·11r111ule lydelse 

I 11111111. c Till ledning av inkomsttaxo.:ring. förm1\gcnhetstaxo.:ring och 
registrering av pro.:liminär A-ska!I. som har innehiillits genom skatte~i\'
drag. skall varje iir utan anmaning avl~imnas uppgifto.:r ! /.:011tml/11pr1gifia1 
för det fiireg{1cnde kalenucråret enligt följande uppstiillning. 

Uppg(fi.1s/.:yldig Vl'm llfJfl.t:Uie11 .1koll Vad 11ppg(fie11 skall 

3 r. Vuxerrntbilunings
nämnd. 

1 Lag<:n omtrvckt 1971: 399. 

{/\'.\'(' 

Den ~om il!njutit ti111-
.1·111dit'stiid. i11komsthi
drag eller vuxenstu
diebidrag enligt stu
diestödslagen ( 1973: 
349). 
Den som uppburit tim
ers~ittning vid grund
utbildning för vuxna 
<grundvux l och vid 
grundläggande 
svens!.; undervisning 
för invandrare. 

Scna~te lydelse av lagc·m ruhrik 1974: 77J. 
'Scna~tc lydeb<: 198h: JJ87. 

(/\ '.\'(' 

Utgivet belopp som 
uppgår till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hela ftrel. 

Utgivet belopp som 
uppgfö· till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hela året. 
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Fiireslagcn lrdd.1,· 

/ mom. Till ledning vid inkomsttaxering. förmögenhchtax.ering och 
rcgislrcring :J\' prcliminiir A-sk:ut. som har innch[illits genom sbltcav
drag. skall va1:ic i"ir utan anmaning avliimnas uppgilkr !kontrollupr•gUicrJ 
för dd förcg{iendc kalendcr~tret enligt följande uppstallning. 

U11pg(fisshldig \'em 11/lflgificn skall \'ad llflfl.i:ificn skall 

~ f. Vuxenutbildning~
niimnd. 

/l\'Sl' 

Den som :11njutit kort
tidsstudintc"id cl kr 
vuxenstudiebidrag en
ligt studicstödslagen 
( 1973: 349). 
Den som uppburit tim
ersiillning vid grund
uthildning för vuxna 
(grundvuxl och vid 
grundläggande 
svenskundervisning 
för invandrare. 

Il\'.\"(' 

Utgivet belopp som 
uppgiir till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hda året. 

Utgivet belopp som 
uppgilr till ~ammanlagt 
minst I 00 kronor för 
hela iiret. 

Denna lag triider i 1;.raft den I juli 1987 och till~impas första gången vid 
1988 är~ taxering. Äldre besUmmelsi:r skall dock giilla vid niimnda taxe
ring i fr~tga om utbetalda ersättningar som avser tid före ikrafttrhdandet. 

.16 Rik1<la[.:<'ll /98t>i87. I .1<1111/. Nr 11!0. Bi/aga //! 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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Förslag till 

Bilaga /0.7 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

Lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) 

Härigenom fiireskrivs art punkt 12 av anvisningarna till 32 * kommunal
skal te lagen ! 1928: 370) skall ha föijande lydelse. 

Nttl"arandc /rddse 

Anvisningar 
till 32 ~ 

12. 1 Sjukpenning enligt lagen ! 1962: 381 l om allmän för~iikring. l:1gen 
! 1954: 243 lom yrkesskadefiirsiikring. lagen ! 1976: 380! om arbeb-;kadeför
siikring. lagen ( 1977: 265) om statligt per~onskadeskydd och lagen 
! 1977: 2h7 lom krigsskadeersiittning till s_iömiin utgör skattepliktig int:ikt av 
tjiinst LHTI sjukpenningcn grundas p~i inkomst. som hiinfiir sig till tjiinst och 
för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundandc inkomst uppg{ir 
till 6 000 kronor eller hiigre helopr för ~ir. Till intiikt av tjänst hiinf\.in:~ 

under nämnda förutsättningar ocks(1 ersiittning enligt lagen! 1956: 293l Lim 
ersi1ttning <"1t smitthiirare samt annan lag eller författning. som utgi"itt annor
ledes än pt1 grund <tv försiikring. som nyss sagts. till n~igon vid sjukdom 
eller olycksfall i arbete eller pi't grund av militiirtjänstgöring. 

Fi.iriildrapenning och viirdbidrag enligt lagen om allmiin försäkring utgör 
skattepliktig inUikt av tjiinst. dock ej si1dan del av v~irdbidrag som utgör 
ersiittning för merkostnader. 

Timst11di1•.11iitl, in/..c1111.1·1hidmg 
och vuxenstudiebidrag enligt stu
diestiidslagen ( 1973: 349!. uthild
ningsbidrag för doktorander. timer
siittning vid grundutbildning fiir 
vuxna !grundvuxl och timer~;ätt

ning vid grundläggande svenskun
dervisning fiir invandrare riiknas 
som 'kattepliktig int~ikt av tj~inst. 

Kor11id1s111dies1iid och vuxenstu
diebidrag enligt studiestödslagen 
( 1973: 3·.flJl. utbildningshidrag f'i.ir 
doktorander. timersiittning vid 
grundutbildning för vuxna (grund
vuxl och timers~ittning vid grund
liiggande svenskundervisning for 
invandrare r:iknas 'om skattepliktig 
intiikt av tjiinst. 

Dagpcnning fr<.1n crk;ind arbctsliishetskassa. kontant arbetsmarknads
stöd. statsbidrag mot<;varande dagpenning fr[111 erkänd arbetslöshetskassa 
eller kontant arbetsmarknadsstöd som lämna.; till arbet~·;lös s,1m startar 
egen rörelse. ep,i"ittning enligt 14 och 15 ~~lagen ( 1983: 1070l om arbete i 
ungdomslag ho\ offentlig arbetsgivare samt stöd enligt 6 * förordningen 
( 1983: 1079) ,1m statsbidrag till verksamheten med ungdomslag. m. m. riik
nas som skattepliktig intiikt av tjiinst. 

Dagpenning vid utbildning och tjiinstgiiring inom totalförsvaret riiknas 
'-Olll skattepliktig inUkt av tjiinst. 

Detsamma giiller dagpenning lK'h stimulansbidrag. vilka enligt av rege
ringen eller av statlig myndighet meddelade bestiimmclscr utgi1 till deltaga
re i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fri1ga om si1dana bidrag 
likstiillda. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1987 och t ill:impas första gi'mgen vid 
l988 fas taxering .. ~Idre bestämmeher skall dock g;llla vid ni1mnda taxe
ring i fr~1ga om utbetalda crsiittningar som avser tid före ikrafttriidandet. 



1-örslag till 

Hilllg11 /0.8 Prop. 1986/87: 100 
Ril. 10 

Lag om tilläggshelorr till basbeloppet viJ beriikning av 
studiemedel m. m. 

Hiirigenlllll föreskri\·s flil_iande. 
Vid hest~1mm;1nde av studiemedel enligt 4 kar. od1 barntilliigg enligt 7 

kar. studiestödslagen I 1973: )49) skall det hasbellirr som har faststiillts 
enligt I kar. fi ~ l<1gen I I %2: )X I I nm allmiin for<.iikring iikas med ett 
tilbggsbelopr 0111 400 krorwr. 

Denna lag triider i kraft den I juli I 9X7 o.:h till~impas forsla gången i rrfiga 
om st udiemedcl och barntillägg s1Hn beriiknas for andra kalenderhal v[iret 
19X7 med ledning av basbeloppet för samma t1r. 



Bilaga /0.9 Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 

Sammanfattning av hctänkandet lDs U 1986:9) Statens 
Kulturråd 

Utredaren med uppdrag att se över statens kulturriid~ framtida uppgifter 

m. m. har sammanfattat ovannämnda hetänkande enligt följande. 

Utredningens f(irslag syftar till att precisera statens kulturråds uppgifter 

som central förvaltningsmyndighet pii kulturomd1det och att utforma en 

för dessa uppgifter ändam[tlsenlig organisation. 

I sina överviiganden och förslag redovisar utredningen inledningsvis 

vilka prirn:iper som bör giilla för rollfördelningen mellan regeringen och 

kulturddet och vilken ställning kulturriidet bör ha gentemot kulturlivet. 

En klarare rollfördelning bör eftersträvas där regeringen svarar för de 

kulturpolitiska initiativen nch kulturrädet ~om central förvaltningsmyn

dighct hamlliigger förvaltningsuppgifter (i första hand bidragsfördelningl 

och genomför regeringsuppdrag. Gentemot kulturlivet företriider kulturrti

det staten och ansvarar inför regeringen. 

Utredningen föreslitr ingen förändring i kulturrådets verksamhetsområ

de som även fortsättningsvis bör omfatta bidragsfördelning och vissa andra 

ärenden inom teater. dans. musik, litteratur. folkbibliotek. konst. museer 

och utställningsverksamhet samt folkbildning och folkrörelser. Kulturrå

det biir inte ges andra hefogenheter gentemot andra myndigheter och organ 

än som följer av dess bidragsfördclande uppgifter. I övrigt hör kulturr[1det 

fungera som ett stahsorgan t1t regeringen pä kulturområdet. I egenskapen 

av stahsorgan bör en viktig uppgift för kulturrådet vara att kontinuerligt 

följa utvecklingen inom kulturområdet. 

Huvudmotivet fiir att ha en myndighet av kulturrt1dets typ torde vara att 

tillgodose behovet av överblick och samlade bedi1mningar. Däremot me

nar utredningen att ett samlat an~var för hidragsfördelningen pii kulturom

rådet inte itr sjiilvklart utan att det bör prövas frtin fall till fall var ansvaret 

skall läggas. Pluralism - i fraga om fördelning av statligt kulturstöd - har 

ett varde i sig genom att minska riskerna för maktkoncentration l1ch 

befrämja mångfald. 

Utredningen anger diirför två typer av sektorsansvar för kulturrådet: 

- dels Lir kulturrädet den centrala myndighet som inom kultursektorn har 

det övergripande unsvaret för att följa utvecklingen och ge ett samlat 

underlag för regeringens kulturpolitik 

- dels har kulturr{idet direkta verkstiillighetsuppgifter inom olika delar av 

kulturområdet. I den rollen är kulturr~ldet bara en av nera myndigheter 

och organ med uppgifter inom det offentliga kulturstödet. 

Utredningen har prövat vilka arbetsuppgifter kulturrådet i framtiden bör 

liigga huvudvikten vid. Utredningen föreslår att kulturrädets huvuduppgif

tcr skall vara: 

- handläggning av anslags- och bidragsärenden 

- uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna pt1 kulturområdet 

- utredningsverksamhet och andra uppdrag iit regeringen 

- information och rftdgivning. 564 



Mot den bakgrunden föreshir utredningen följande upp!!iftsbeskrivning i Prop. 1986/87: I()() 

kulturrådets instruktiL1n: Bil. 10 

Statens kulturråd iir central forvaltningsmyndighet inom den statliga 

kulturpolitiken. 

Rådet handlägger iirenden om statsbidrag för kulturell verksamhet och 

andra statliga iitgärder inom teater. dans. musik. litteratur. folkbibliotek. 

konst. museer. utställningar. folkbildning och folkröreber i den mfm det ej 

;111kommer på annan myndighet. 

Riidets befogenheter och ansvar regleras i de förordningar som regering

en utfärdar för olika bidrags- och stödformer. 

Rådet skall i övrigt bist<t regeringen vid genomförandet av den statliga 

J.;ulturpolitiken. 

Det åligger därvid rådet siirskilt att 

I. svara för uppföljning och ut viirdering av den egna bidragsfördelningen 
1 p{i regeringens uppdraµ genomföra utvärderingar. utredningar och and

ra uppgifter inom ramen för den statliga kulturpolitiken 

3 genom information och ri'ldgivning öka effektiviteten i de statliga insat

serna på kulturområdet. 

Utredningen anger riktlinjer för verksamheten. Det bör ankomma på 

kulturrådet att i sin verksamhetsplanering göra en ytterligare konkretise

ring av dessa riktlinjer. En förutsiittning för detta är att formerna för 

planering och styrning inom rildet utvecklas. Den ekonomiska redovis

ningen behöver förbättras. Niigon form av programbudget bör enligt utred

ningens mening övervägas för kulturrädet. Utredningen föreslår dä1i'ör att 

kulturrådet ges i uppdrag att förbättra sitt ekonomiska styrsystem och 

diirvid överväga möjligheterna att införa programindelning och tidredo

visning. 

Kulturrfidet bör eftersträva enhetliga handläggningsrutiner för bidrags

fördclningen så att den administrativa hanteringen effektiviseras. I sam

band med en genomgång av de administrativa rutinerna bör övervägas 

möjligheterna att i högre grad utnyttja datorstöd i handläggningen. 
Kulturrådet bör vidare i samarbete med kammarkollegiet föresl[i en 

rationellare utbetalningsfunktion. Utg[ingspunkten bör därvid vara att 

kammarkollegiet övertar ansvaret för utbetalningen av beslutade bidrags

medel om inte särskilda skäl föranleder alt ansvaret bör ligga kvar på 

kulturrådet. 
Utredningen har övervägt kulturrådets roll i budgetprocessen i syfte att 

komma fram till en enklare ordning. Förenklingar i budgetproce~sen kan 

enligt utredningen åstadkommas på följande vägar: 

- förenkling av anslagsstrukturen genom tillämpning av enhetliga prin-

ciper och minskning av antalet anslag och anslagsposter 

- överföring av vissa upgifter till kammarkollegiet 

- ökad andel fria resurser till kulturrådets disposition 

- förenkling av bidragsregler. 

Utredningen föreslår att medel till statens kulturråd anvisas under fyra 

an~lag i stället för som för närvarande under nitton. 

Utredningen anser vidare att kulturrådet bör fa disponera en större andel 

fria medel som inte är helt bundna till preciserade ändamål och villkor. 565 



Utredningens samlade förslag inncbi-ir vissa hesparingar i kulturdideh 

fi.irvaltningskostnader. Utredningen föresl[ir att de hesparingar som upp

kommer tillförs kulturr{idets fria medel. Kulturritdct blir fa i uppdrag att i 

anslagsframst:illning för M<~!:S9 liimna underlag för en s{1dan omforing. 

Litredningen pekar på hd1ovet av ett l~ingsiktigt arbete för att förenkla 

bidragsreglerna inom kulturomrfrdet. I avvaktan pil en mera genomgripan

de fi\r~indring föresbr utredningen att det grundbeloppsbaserade bidrags

systcmet till regionala kulturinstitutioner förenklas. En friare användning 

av grundbidragcn kan ~lstadkommas om grundbeloppen faststälh utan 

koppling till lönekostnaderna'> utveckling. En sildan föriindring kan ge

nomfi.iras omgf1ende utan att pävcrka den planerade uthyggnaden a\' det 

regilmala stödd. 

Utredningen förcsl~ir att kulturri1det inom ramen ti:ir nuvarande hudget

system inte skall giira ni'tgon sammanfattande bedömning av anslagsbeho

vcn p[1 kulturomriid.:t. Om en trdrshudgc.tering införs i enlighet med 

verkslcdningskommittens förslag finns förutsiittningar att utnyttja kultur

rf1dct pii ett b;iure sätt i budgetprocessen. Kulturr~idct skulle i anslutning 

till tre~irsbudgeteringen kunna ges preciserade uppdrag att analysera de 

statliga insatserna N kulturomriidet. En si1dan ordning skulle ge biittre 

stadga iit kulturr[1dets verksamhet. Kulturrådets utrednings- och utvärde

ringsvaksamhct skulle kunna ges en inriktning mot att ta fram underlag för 

den fördjupade budgetprövningcn vart tredje itr. 

När det gäller kulturriidets lednings- och beslutsorganisation föreslår 

utredningen att kulturddct skall ledas av en styrelse. Regeringen utser 

styrelse och direktör. Styrelsen har det samlade ledningsansvaret. Nuva

rande av regeringen utsedda nämnder föreslås avskaffas. Det biir ankom

ma pf1 kulturr.'idets styrelse att utforma berednings- och bcslutsorganisa

tionen för rådet. Kulturrådets styrelse kan i mån av behov utse referens

grupper med heredande och rådgivande uppgifta i bidragsiirenden. Kul

turriidct har det slutliga ansvaret för alla beslut, men kan delegera beslu

tanderätt till ordföranden, direktören eller annan tjiinsteman inom rådet. 

men ej till referensgrupper. 

Utredningen föreslf1r en ny organisation för kulturrildet bestående av en 

j(1s1 ha.1·01):a11isMi1111 med t va hU\'lJdenheter samt en jimktio11.1·urf:ani.rnli1111 

med samordnings- och ut vccklingsansvar för utredningar samt uppfölj

nings- och utviinlcringsarbete. 

Inom k11/111rc11hc1e11 bör all verksamhet inom ramen för kulturdtdets 

huvuduppgifter samlas. Kulturenheten bör ledas av direktören. Enheten 

fär organiseras i hi.)gst tre underenheter. För varje underenhet hör finnas 

en chef med personalansvar. 

I ad111i11istrati1·a enheten bör förutom nuvarande administrativa funktio

ner ~iven ingii informatiomenheten. Administrativa enhetens storlek moti

verar inte någon indelning i underenheter. 

Slutligen bör en liten stab inriittas direkt undcrstföld direktören. 

Utredningen föresl~ir att kulturrådet far i uppdrag att med utgångspunkt i 

ovanstilcnde princ.:ipforslag i detalj utforma den interna org<misationen. 

Den översyn som utredningen gjort av kulturr~1dets roll och uppgifter iir 

väl avgränsad. Utredningen har i enlighet med direktiven inte genomfört 

en mera förutsiittningslös prövning av kulturrådet. 

Prop. 1986/87: 100 
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Prop. 1986/~7: 100 
·ulturomri!dct. Det har heller inte legat inom Bil. I 0 

ramc:n för utrc:dningen <1tt gran-;k;1 ansvarsfiirdelningen i stort inom den 

stalli'ga kulturadmini~trati(1nen. 

Utredningen har liimnat förslag till fiiriindringar i kulturriideb rlill. upp

gifter Ol:h l1rganisatinn för att anpas"1 verksamheten till dt: nya fi.irutsiitt

ningar som anges i direktiven. Utredningen konstaterar att kulturri1det 

inri1ttades och utformades i en situation som var viisentligt annorlunda iin 

dagens. Vid den tidpunkten skulle ett omfattande reformarhete p~i kultur

omr[idct inledas. Som ett resull<1t av detta reformarbete finns det i dag en 

bred uppsiittning kulturpolitiska instrument och en utbyggd organisations

struktur p[1 kulturomr;idet. I denna nya silllation miiste kulturr;!dets roll 

med nödviindighet prövas och föriindras. 

Utredningens förslag innebiir all kulturr;idets verbarnhet i hiigre gr~1d 

inriktas p[1 konkreta förvaltningsuppgifter. Ansvaret för att utveckla kul

turpolitiken skall tas direkt av regeringen. Kulturr<"1det skall diirvid ha 

rnlkn av stabsorgan ilt n:gcringen oeh pil uppdrag genomfiira utredningar 

och andra uppgifter. 

Utredningen har dol:k funnit det sv[1rt att hedlima arten och omfattning

en a1· de framtida förvaltningsuppgilkrna p~1 kulturomnldet. Kulturrttdets 

konkreta uppgifter blir nämligen i hög grad beroende av hur kulturpolitiken 

praktiskt kl11nmer att utformas. 

Det kan enligt utredningens mening komma att ifri1gasättas om den 

föreslagna inriktningen och organisationen av kulturri1det är den mest 

iindam<'ilsenliga i ett Hingre och vidare perspektiv. 

En översyn och rationalisering av de samlade statliga myndigheterna 

och in~titutionerna pt1 kulturomrf1det framstfa som alltmera angelägen. En 

s{idan översyn borde bl. a. överväga: 

- regeringskansliets ansvar for samlade bedömningar. initiativ och priori

teringar 

- ansvarsfördelning och samverkan mellan centrala myndigheter och in

stitution.:r pi.i kulturornd1det och vilka organisatoriska former detta krä

ver 

- altnnativa ansvar~- och organisationsformcr för bidragsfördclning på 

hu It urnmrädet. 
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Bi/uga JO.JO Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (Ds U 1986: 9) Statens 
kulturråd 

Yttranden över betänkandet har avgclls av kammarkollegiet. statskon

torct. riksrevisiLJnsvcrket ( RRV). Tjänstemilnncns centralorganisation 

ffCOl, Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SRl. centrala musikkom

mitten ICEMlJSJ samt Kons1niirliga och lillerära yrkesutövares samar

betsorganisation I KL YS). 

Dessutom har synpunkter lämnats av Svenska Samernas Riksförbund 

1SSR1. Synskadades Riksförbund (SRI') och Föreningen Musikcentrum. 

K11/111rrd1frr.1· roll. rol!fi'irJelning 111cl/a11 regeringen och /.:11/1111-r,/dct m. m. 

Utredaren anser all c:n klarare rollfördelning bör eftersträvas diir regering

en svarar för de kulturpolitiska initiativen och kulturrfldet som central 

förvaltningsmyndighet handlägger förvaltningsuppgiftcr (i första hand hi

dragsfördelning) och genomför regeringsuppdrag. Gentemot kulturlivet 

företräder kulturrädet staten och ansvarar inför regeringen. 

K11/t11rråder instämmer i utredningens bedömning att n~lgra speciella 

rollkonflikter inte behöver uppkomma i fortsättningen mellan regeringen 

och kulturrådet. Rådet vill framhäva det utredningen säger om att en 

fungerande statlig kulturpolitik förutsätter en dialog mellan statsmakterna 

och kulrnrlivel samt att ett viktigt syf1c vid inrättandet av kulturrådet var 

att skapa en kanal för insyn och inflytande från kulturlivet. I kulturrådets 

verksamhet får r~ldct kontinuerligt bekräftat viirdet av goda kontakter med 

det område inom vilket ansvaret ligger. Kulturlivets erfarenheter behöver 

föras in i den statliga verksamheten och de statliga bedömningarna lika 

effektivt som erfarenheterna inom andra samhällsomräden. 

1CO pf1pckar att kulturrådets roll som central förvaltningsmyndighet är 

viktig. Det finns dock anledning peka på den balans som måste finnas 

mellan de av regeringen ålagda arbetsuppgifterna och de av kulturlivet 

utpekade behoven av reformarbete. En förändring där kulturrildet mer 

eller mindre fräntas de sistnllmnda uppgifterna skulle enligt TCO:s mening 

vara högst otillfredsställande. 

SACOISR instämmer i utredningen~ syn på rollfördelningen mellan rege

ringen och kulturri1de1. SACO/SR vill dock peka på risken. att ett genom

förande av förslaget att kulturriidet i framtidt:n huvudsakligen skall ha 

administrativa uppgifter skulle innebära försämrade möjligheter för rege

ringen all pa ett kraftfullt sätt verkställa sina kulturpolitiska intentioner. 

En central myndighet på kulturområdet måste utöver de konkreta för

valtningsuppgiftcrna ocksii ha ett ansvar för att stimulera och främja kul

turinsatser i syfte att förverkliga de kulturpolitiska målen. Insatser av detta 

slag kan inte göras av regeringen, utan måste handhas av en regeringen 

undcrstlilld myndighet. om inte de statliga kulturpolitiska ambitionerna 

skall tonas ned till formiln för en allt starkare decentralisering. Frågan om sos 



kulturrådets uppgifter är d;lrmed nära förknippad med fritgan om kulturpo

litikens utformning och omfattning. 

Ci:,A/US vill framht1lla att huvuduppgirten flir kulturrådet bör vara att 

företräda kulturlivet i förh[illandc till andra samhtillssektorer. Den samord

ning som heh1)vs inom kulturomri1det hör kulturino;.titutionerna i stor ut

sträckning kunna sköta själva och i fri'tga om r[1dgivning har kulturinstitu

tinerna inom resp. fackområden ofta kompetens som överstiger kulturrfi

di.:ts. 

Enligt SRF:s uppfattning har inte kulturrådet tillfredsställamk lyi.:kats 

med sin uppgift. att friirnja förverkligandet av mttlen för den statliga kultur

politiken vad avser att den ska utformas med hänsyn till eftersatta grup

pers erfarenheter och behov. 

SSR !inner att starka skäl talar för att kulturrädet ill:lggs att ävi.:n organi

sat!1riskt tillmötesg[i den samiska kulturen. 

A"11/111rrådf•ts Sl'ktor.11111s1·ar ,,l)1 1·erkwmht•fstnnr/idc 

K11/111rråde1 delar utredningens uppfattning att nuvarandi.: verksamhetsom

rildc bör g;illa iiven i forh~ittningen. Vidare instämmer kulturrildet i utred

ningens uppfattning att kulturrådet. i rollen som centralt stabsorgan ät 

regeringen. måste vara oförhindrat att utreda och utv:irdera verksamheten 

inom andra kulturmyndigheters ansvarsomrade liksom an till regeringen 

föresl{t förändringar som kan föranledas dilrav. 

CEAJUS framhi°tller att huvuduppgiften för kulturddet bör vara att före

träda kulturlivet i förhi"illande till andra samhälls!'.ektorer. För detta krävs 

ett vidare. övergripande ansvarsomr<'lde än det kulturrådet har i dag. 

K11/t11rrädets h111·11d11ppg!ficr 

Handliiggning av anslags- och bidragsärcndcn 

Utredaren föreslår attkulturr~idct hör eftcrstr~iva enhetliga handliiggnings

rutiner för bidragsfönlclningen s:i att den administrativa hanteringen elkk

tiviseras. I samarbete med kammarkollegiet hör kulturddet föreslå en 

rationellare utbctalningsfunktion. 

K11!111rrildet och CEMUS instämmer i utredningens förslag till förbätt

ringar. 

Kammarkol/cgil't delar utredningens uppfattning och anser att i den m<'in 

inte siirskilda skiil föranleder all anwaret bör ligga kvar p;'t kulturddet går 

förslaget helt i linje med kammarkollegiet~ ser\'iceuppgiftcr. 

Uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna på kulturomriidct 

Utredaren anser att kulturrfidet inom sitt verksarnhet'iomrCtcte bör ha ett 

generellt ansvar för ;1tt kontinuerligt följa utvecklingen och v:irdera effek

terna av de statliga insatserna. En sildan löpande upföljning bör ske pil 

kulturriidets eget initiativ. Mera omfattande och genomgripande ut viirde

ringar föruts:itter dock siirskilda uppdrag fr1rn regeringen. 

K11!111rnldi'I an<;luter sig till utredningens synsiitt. men framh?tller att 
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~uppföljning och översikter m;"1sle tiicka in iiv.:n kommunala och landstings

kommunala insatser som samspelar med de slathga. 

RR\" delar utredarens uppfattning att kulturr~idets arhete med upfoljning 

och utvärdering hiir prioriteras högre iin vad som hittills varit fallet. RRV 

anser att det iir a\· vikt att kulwrri1det har goda kunskaper om hur tilldelade 

medel anviinds och i vilken m:\n avsedda effekkr uppnii.s. sä at\ kulturr;t

det vid bidragsfördclningen prioriterar verksamhet som ligger i linje med 

de kulturpolitisb m~tlen. RRV vill i detta sammanhang hetona vikten av 

att kulturriidets utredningsuppdrag ej bör utföras p{i bekostnad av uppfölj

nings- o.::h utvjrderingsverbamheten. 

CLMUS tillst\Tkcr starkt utredningens förslag att vidga kulturri1dcts 

uppföljnings- och utviirderingsans\·ar utöver vad som fl.iljer <1\· den egna 

hidragsfordclningen. Här har radd en v~isentlig och i praktiken ny huvuJ

uppgift. 

SRF instiirnmer i att det iir nöd'>·iindigt att all hidragsgivning hlir flircmitl 

för uppfiiljning och utviirdcring. hur medlen anviinds och llm avsedda 

effekter uppnas. SRF föresliir att regeringen ger kulturr[\Jet i uppJrag att 

göra en utv~irdering av om an';lags- och hidragsgivningen utformats med 

hiinsyn tagen till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. 

Utredningsverksarnhet och andra uppdrag iit regeringen 

Utredaren före siar hl. a. att utgångspunkten hör vara att kulturrftdets 

utredningsverksarnhet i ökad utsträckning skall vara kopplad till regcrings

initiativ. 

K11/T11rräd<'t instiimmer i utredningem synpunkter. Även hiir framkom

mer utredningens bedömning all regeringens initiativansvar för Jen kultur

politiska framtidsplaneringen inte hör tolka~ s~I att kulturrådet i fortsiitt
ningen befrias frän ansvar all följa utvecklingen och ta de initiativ S•)m 

analys av olika fr[1g,1r leder till. 

SRF understryker bctydel-;en av att ha en myndighet av kulturrädcts typ 

som har överblicken över och kan göra samlade bedömningar pi'1 hela 

kulturområdet. Handikappfd1gorna iir inte indelade i sektorer som kulturli

vet. De berör t\'ärtom samtliga sektorer. SRF föreslår att regeringen ger 

kulturrådet i uppdrag att utifrfin de kulturpolitiska målen unJersöka handi

kappades situation pii kulturomrhdet och hur de statliga insatserna kom

mer handikappaJe människor till del. 

Information och r[idgivning 

Utredaren an~er att information och ri'tdg.ivning är ett vihentligt inslag i 

kulturrådets verksamhet.I informationsuppgiften ing{ir självfallet att infor

mera om m{tlen för den statliga kulturpolitiken och om de insatser som görs 

på olika omrf1den. 

K11/t11rrudc1 notaar med instämmande utredningens synpunkter pil vär

dd av systematiska informationsinsatser och markeringar av viktiga infor

mationshehov. 

SRF föresl~ir att kulturrhdet inventerar metoJcrna för hur kulturutbudet 
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Lin giira~ tillg;ingligt flir handikappade och sprider informatilH1 och bedri- Prop. 1986/87: 100 

ver r[1dgivning i dessa fr{igor. Bil. 10 

Ltredaren lämnar cll förslag till en uppgiftsbe~krivning sl1m inneb;ir en 

klarare an~var-;- ,1ch befogenhi!l~forddning, och en tydligare beskri\'ning 

av vilka huvuduppgifter som skall prioriteras. 

f.."11/1111'/'1/dct har bl. a. följande synpunkter p[i förslaget. 

Den grundliiggande formuleringen i nuvarande 2 ~ .. Ri.1det ~kall friimja 

förverkligandet av malen för den statliga kulturpolitikc.:n" hi.ir finnas kvar. 

Armar~ skulle kulturri1det endast liksom andra statliga myndigheter ha all 

föl_ia cirkuliir 1974:450 till viss;1 statsmyndighetcr om rn;·tlen för den statliga 

kulturpolitiken. Det anser riidet vara otillriickligt och r{idets ansvar skulle 

inte bli tydligt. Om ordet friimj,1 anses oklart hör det bytas nwt ett preci

san: uttryck men den grundlilggande formuleringen hiheh~illas.Kulturri1det 

anser all formuleringar bör iinnas kvar om att det illiggcr riidet att verka för 

samordning av statens ;1tgtlrder samt all föl,ia forsknings- och utvecklings

arbete inom kulturomrildet. 

Formuleringen om vad som siirskilt i'lligger r;idet när det gäller informa

tion och rådgivning ansi:r rådet hör ges följandi: lydebc: "'genom att samla 

och sprida information om kulturell verksamhet samt om iitgiirder och 

initiativ inom kulturområdet friirn_ja en önskvärJ utveckling a\' kulturverk

samhetc::n och diirmed en hög effektivitet i de statlifrn insatserna inom 

kuhuromrudet' ·. 

A.tgänlcr ji"ir all _/("ircnkla hudgetproccss<'ll 

Förenkling av anslagsstrukturen 

Utredaren föreslfö· att medel till statens kulturriid anvisas under fyra anslag 

i stiillet som fr>r njrvarande under nillon. 

Statskontoret tillstyrker förslaget om en ändrad anslagsstruktur inom 

kulturomradet. 

J.:11/t11rrådl't vill inte tillstyrka en anslagsstruktur som innebär all princi

pen med konstomrädesindelningen försvinner. 

Överföring av \'issa uppgifter till kammarkollegiet 

Kummarkol/cgict framhaller att i samband med ett eventuellt övertagande 

av föreslagna arhetsuppgifter hik en precisering göras betriiffande arbets

fördelningen mellan kulturr~tdet och kammarkollegiet i fråga om utbetal

ning och kontroll av utbetalda statsbidrag. Vidare mi1ste klargöra\ vilka 

arbetsuppgifter för kollegiet som avses med återföring av ekonomiadmini

strativ informalion. 

Slutligen vill kollegiet framh{illa att nya administrativa arbetsuppgifter 

för kollegiet i"tt andra statliga myndig.heter enligt kollegiets instruktion 

naturlig.en fiirubiiller motsvarande resurstilldelning. En renodling och 571 



funktionellt konsekvent fördelning av de administrativa uppgifterna beträf
fande statsbidrag torde emellertid kunna medföra en nel\\)hesparing för 
stats verket. 

Ökad andel fria resurser till kulturriidets disposition 

K11/t11rrtldet är enigt med utredningen om betydelsen av all rtidet i framti

den disponerar en större del fria medel. 
SRF anser att det finns ett stort behov av att utveckla möjligheter för 

människor med funktionshinder till egen skapande aktivitet. SRF tillstyr
ker att kulturr~idet ges en st<krc andel fria medel för siidan verksamhet. 

Fön'nkling av hidragsreglcr 

Utredaren pekar p[1 hchovct av ett långsiktigt arbete för att förenkla 

hidragsregkrna inom kultun,mri\det. I avvaktan pii mera genomgripande 

förändring föreslår utredaren att det grundbeloppsbaserade bidragssyste

met till regionala institutioner förenklas. 

Stal.l"kontoret vill också understryka angeliigenheten av en översyn av 
formerna för statsbidragsgivning till regionala och lokala kulturinstitu

tioner. 
CEM US noterar att utredningen hedömer det nya avtalsbaserade bi

dragssystemet inom musikomd1det som en intressant väg till ökat regionalt 
ansvarstagande. 

Kulturrädct framför att rådet gjort en analys av grum\beloppssystemcts 
för- och nackdelar och riidds syn på dessa bidragssystcm har redovisats i 

rapporten Kommunerna. staten och kulturpolitiken (rapport från kulturrå
det 1984: 3 ). Där hävdas att det iir ytterst angeläget att grundbeloppssystc
met bibehålls. 

SACO!SR anser att en förändring av grundbeloppsbidraget medför risk 
för att det statliga bidraget minskar och att huvudmännen för de regionala 
kulturinstitutioner som uppbär grundbelopp inte vågar gå in i nya åtagan

den. eftersom det inte finns någon garanti för att den föreslagna åtgärder 
skall innebära några ytterligare insatser från statens sida. utan tvärtom 
öppna vägen för en dold besparing. 

Kulturrådeb uppgift att göra en sammanfattande bedömning 

Utredaren föreslår att kulturrådet inom ramen för nuvarande budgetsys

tem inte skall göra nilgon sammanfattande bedömning av anslagsbehoven 

på kulturomriidet. 
CEA1US ifr[igasiitter i likhet med utredningen värdet av den sammanfat

tande bedömningen vid den tidpunkt den kommer i budgetprocessen. En 

bedömning som lämnas in till regeringen i början av följande år är av värde 
för planeringen av höstens budgetarbete. 

Kulwrrädet vill framhålla värdet i att de sammanfattande bedömningar

na i rådets anslagsframställningar täcker både bidragsanslagen och ansla

gen till institutionerna. Om anslagsframställningarna endast omfattar bi-
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dragsanslagen riskt:rar man att kulturriidet uppfattas som partsföreträdare Prop. 1986/87: I 00 

för bidragsmottagarna. Bil. I 0 

Fiirslag till n1· orga11is11tio11 fi"ir kulturrädet 

Kulturrådeh ledningsfunktion 

Utredaren föreslilr att kulturrtidet även i fortsättningen skall ledas av en 

styrelse. Styrelsen utses av regeringen och ansvarar inför regeringen för 

myndighetens verksamhet och beslut. Det är enligt utredningens mening 

en viktig och grundläggande princip att kulturrådets styrelse skall ha det 

odelade ansvaret för hela verksamheten inom området. Det iir med denna 

grundsyn oliimpligt att regeringen vid sidan av styrelsen utser särskilda 

nämnder till vilka styre ben förutsätt~ delegera stora delar av sitt ansvar. 

Suuskontoret tillstyrker utredningens förslag till organisation för kultur

rådet och bedömer i likhet med utredningen att denna leder till ett tydligare 

ledningsansvar samt en enklare ärendehantering och minskad administra

tion. 

Kulturrildct instämmer i utredningens bedömning att kulturr~idet även i 

fortsättningen bör ledas av en styrelse. Likaså delar rfalct utredningens 

uppfattning om vilka typer av frftgor styrelsen i första hand bör ägna sig åt. 
Betriiffande de statsbidragsfördelande uppgifterna anser riidet att styrelsen 

bör besluta om riktlinjer, värdera hur fördelningar utfallit men sjiilv fatta 

beslut endast i fr[1gor av principiell karaktär. 

Sammansättningen av kulturrådets styrelse bör överviigas pf1 samma 

siitt som i fr;iga om andra myndigheters styrelser när statsmakterna tar 

stiillning till verksledningskommittens förslag. Kulturriidets uppfattning är 

att ledningsfunktionen för kulturrädet skall följa samma mönster som 

komer att gälla för andra myndigheter. Riidet ser inget skäl till att något 

undantag görs i fråga om kulturrådet i detta sammanhang. 

De nackdelar som utredningen anger att nämndorganisationen för med 

~ig bedömer vi kan undvikas i framtiden genom att ansvarsfördelningen 

mellan styrelse oeh nämnder preciseras yllerligare och gen,)m all formerna 

för samspelet mellan styrelsen och niimnderna utvecklas. Niimnderna 

arbetar pii styrelsens uppdrag. Att iiven niimndledamöterna utses av rege

ringen påverkar inte den inbördes rollfördelningen. Regeringen bör ange 

vilket ansvar ledamöter i kulturri:idets styrelse och nämnder har. 

CEMUS delar uppfattningen att kulturr~idet skall ha en styrelse med det 

odelade ansvaret för hela verksamheten och att den nuvarande niimndor

ganisationen är oliimplig och alltför arbetskrävande. Diiremot anser CE

MlJS att det fortfarande finns starka skfö för en politisk representativitet i 

styrelsen. 

rea anför att utredningen föreslilr att vissa uppgifter. som nu äligger 

nämnderna. skall övertas av styrelsen. Det förutsätter att styrelsen har en 

bred representation med pL)litiker, organisationsföretr;idarc samt represen

tanter för kulturlivet också i framtiden. 

TCO anser att en bred lekmannarepresentation genom niimndorganisa-

1ionen ;ir av viirde för all rn nödv;indig förankring och kunskap vid fördel

ningar och andra avviigningar av kulturpolitisk karaktiir. 573 



KLYS ifr~lgasätter om det ;ir Himpligt att avveckla den nuvarande 

nämndorganisationen. Det iir KLYS övertygelse att den nuvarande ord

ningen medverkat till alt bidragsfördelningen inom kulturriidet omfattas av 

respekt och blivit förem[d för förvånansvärt lite kritik. Det klimatet kan 

siikert inte upprätthidlas om ben:dningen blir en helt intern frt1ga. 

RR\ ·är tveksamt till förslaget om styrelsens mandatperiod. För konti

nuitetens skull bör ej mandatperioden gä ut samtidigt för alla styrelseleda

möter. 

Riidgivande organ 

Utredaren föresl{1r att referensgrupperna bör utses llCh ansvara inför kul

turrtldets styrelse. Referensgrupperna bör endast vara beredande och ri\d

givande organ. 

K11/t11rri1dc1 instämmer i utredningens bedömning av referensgruppernas 

betydelse. Kulturr[1det delar uppfattningen att det finns svt1righeter i att 

göra referensgrupper till beslut,instanser. Om nämnderna avskaffas anser 

r{idet emellertid att kultumidet biir ha formell möjlighet att delegera viss 

beslutanderätt till grupper som i dag endast har beredningsansvar. 

SACO!SR vill framhålla, att referensgrupper eller motsvarande behövs 

för att garantera den nödvändiga sakkunskapen då det gäller de konstnär

liga bedömningarna. 

Ci:.MUS anser all det bör ankomma pf1 styrt:lsen att utforma berednings

och beslutsorganisationen. 

SSR föresl<'tr att extern sakkunskap knyts till kulturrådet genom refe

rensgrupper för kulturfrågor ~om berör bl. a. etniska minoriteter. 

Kulturrftdets indelning i enheter 

Utredaren fi.iresl[1r en ny organisation för kulturrådet bestående av en fast 

basorganisation med tdi huvudenheter samt en funktionsorganisation med 

samordnings- och utvecklingsansvar för utredningar samt uppföljnings

och utviirdcringsarb.::te.Den fasta basorganisationen bör bes\ä av en kul

turenhet och en administrativ enhet. Utredaren föresliir att kulturrädl!l fiir i 

uppdrag att med utgi!ngspunkt i principförslaget i detalj utforma organisa

tionen. 

K11/111rrilde1 lämnar olika synpunkter p[1 utredarcns förslag men anser att 

det bör ankomma p~i kulturrädet att utforma kansliets organisation. Även 

SACO/SR föreslår detta. 

RRV bmnar följande synpunkter på för~;laget. Utredaren föreslf1r att 

kulturrådet skall organiseras efter en matrismodell. I en så pass liten 

organisatil1n som kulturr[1det är enligt RR V :s mening en matrismodell 

mindre lämplig. Risken iir att onödigt mycket resurser maste avsättas till 

administration och samordnande uppgifter. 

En alternativ lösning iir att begränsa den organisatoriska indelningen till 

tvil enheter. en kulturenhet och en administrativ enhet. 

En ledningsgrupp, med kulturriidets chef som ordförande, bör kunna 

Prop.19R6/87: 100 
Bil. 10 

574 



tillgodose behovet av samordning av övergripande aktiviteter. framför allt 

uppfiiljningS- llCh utviirdcringsarbetct. 

Vidare biir chefen fiir kulturradet frigöras fri\n ledningen av den !lipande 

verksamhc1en för att kunna :igna tid i1t samordning, planering och övergri

pande policyfriigur clc. :\ v de vid kulrurrildet befintliga 1j:ins1erna bör en 

kunna omvandlas till en chcfstj:inst för kulturverksamhcten. 

Stursk, •111ort'I avstyrker fi\rslage1 om s. k. funktionsgrupper. Statskon

torel finner det ;indami\benligt alt 1v{i funktionsansvariga utses med siir

skill ansvar för uppfiiljning och ut v;irdcring resp. utredningar och uppdrag 

men finner inte sbl för att bilda speciella grupper för ~amordning och 

hantering av si1dana gemensamma fr[igor. 

Prop. 1986/87: IOO 
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Bilaga JO.Il Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 0 

Sammanfattning av centrala musikkommittens betänkande 2 
(Os U 1986: 8) Samspel med Svenska rikskonserter 

Centrala musikkommittcn <Cemus) har efter riksdagens beslut om omor

ganisation av regionmusiken och Rikskonserter (prop. 1984/85: I. KrU 

1984/85:7. rskr. 53 och prop. l985/86:ll4. KrlJ 1985/86:22. rskr. 3)0) haft i 

uppdrag att planera och medverka i genomförandet av omorganisationen. 

S1·c11ska rikskonscrters uppgifter 

Cemus andra hctiinkande innehi1ller förslag till stadgar för Svenska riks

konserter och en hcskrivning av den nya institutionens huvudinriktning. 

Betänkandet innehåller ocksil kommentarer till de olika uppgifter som 

anges i stadgeförslaget. 

I avvaktan pf1 förslag friin regeringen om det statliga fonogramstödet och 

därmed även fonogramverksamheten vid Svenska rikskonserter föreslår 

Cemus att särskilda besWmmelser skall giilla för denna verksamhet. Om 

Svenska rikskonserter inte kommer att ha nilgon egen fonogramproduktion 

föresl;'tr Cemus att Svenska rikskonserter i stiillet blir den instans som 

fördelar det statliga fonogramstödet. 

S1·e11ska riksko11sater.1 sa11wrbc1c med andm i11.11i1111io11cr 

Cemus redogör för det samarhetl~ som påg[1r sedan början av 1970-talet niir 

det gäller utlandsverksamheten p[i musikomriidet. Svenska rikskonserter 

föresliis i stort sett överta nuvarande Rikskonserters uppgifter i den sa111-

räd.1gmpp .fi:ir 11111sik111h1·11· 111ed 111/a11dc1 som i övrigt bestar av företriidare 

för utrikesdepartementet. statens kulturrild. Svenska Institutet. STIM/ 

Svensk Musik. Musikaliska akademien. Riksradinn och regionmusiken. 

Samverkan mellan Svenska riksknnsertcr och s1111e11s k11/111rråd kommer 

framförallt att bli aktuell ntir det gäller r~1dgivning pi'1 musikomrädet. mu

sikpolitiskt utvccklingsarbete. musikutbyte med utlandet och fonngram

verksamhet. Cemus förutsiitter att k.ulturrfidet i sitt arbete med hidrags

givning till musiklivet drar nytta av den kompetens som kommer att finnas 

inom Svenska rikskonserter. Enligt Cemus hör de iirliga förhandlingarna 

mellan staten och Land'itingsförbundet om statsbidraget till dcn nya regio

nala musikorganisationen ge utrymme för musik.politiskt motiverade för

iindringar av bidragets realvärde. Cemus föreslfa att Svenska rikskon

serter skall ha till uppgift att bedöma behovet av si"1dana föriindringar. 

Bedömningarna ~kall sedan ligga till grund för förhandlingarna. Statens 

kulturrild hör fa möjlighet att ta hänsyn till Svenska rikskon!;erters bedöm

ningar i sitt arbete med övriga anslag p{i musikomri"idct. Cernus anser att 

den musikreform ~om förestår hehover följas upp och utviirderas. Detta 

bör vara en uppgift för kulturr<'idet. Att Svenska rikskonsener skall med

verka i ett projekt med den inriktningen är enligt C emus sj~i\vk.\art. 

Samverkan mellan Svenska rikskonserter och M11.1ikali.1ka ak11dc111ic11 570 



k•rn framförallt hli aktuell niir det gäller konstn~irligt och musikpedag11gi<;kt Prop. 1986/87: I 00 
utvecklingsarhete. utlandsverksamhct och fonogramverksamhct. Principi- Bil. 10 

elit sett anser Cemus att akademien inte skall ha regeringsuppdrag som 

kräver administration. Akademien hör få fullfölja det tidsbcgriinsade upp-

draget att ge ut antologin Musica Sveciae som är svensk musikhistoria p{i 

fonogram. 

STIAl/S1·c11sk Alusik har ett särskilt stahhidrag for informationsverk

samhet rörande svensk musik. Bidraget utgår under föruhiittning att STIM 

hidrar till vaksamheten med minst motsvarande belopp. Den fördelning 

av ansvaret för utlandsinformationen som Ccmus förcsli1r inneb~ir att 

STl\1/Svensk Musik skall ha hurndansvaret för information om svensk 

musik. skyddad som oskyddad. Svenska rikskonserter far <C"nligt förslaget 

huvudansvar för information om svenskt musikliv. STIM bi\r ha medel för 

att kunna ge den utökade St"rvice som Cemus föreslår. 

Cemus ger i betiinkandet en utförlig beskrivning av förutsättningarna för 

uthudct av musikteater i landet. Cemus drar slutsatsen att det är Riks1rn-

1a11 som normalt skall ha produktionsansvaret niir det giiller musikteater. 

Riksteatern har resurser att förmedla och/eller delta i produktioner i större 

utstr~ickning tin i dag. Riksteatern bör också i sitt utbud kunna prc<;entcra 

de föreställningar som man själv inte har direkt ansvar för. Svenska riks

konserter bör endast i undantagsfall ha något produktionsansvar. I Svens

ka rikskonscrters uppgifter ingår att fi'lja utvecklingen pfi området och 

förmedla erfarenheter till de olika liinsr.rnsikinstitutionerna. Svenska riks

konscrter hör ocksti kunna planera och genomföra projekt tillsammans 

med Riksteatern och finna nya sätt att presentera musikteater. 

I sitt första betänkande föreslog Cemus att en barockensemble skulle 

bildas med anknytning till Drt11111i11gholmstcatern och att 500000 kr. av 

den centrala institutionens medel skulle avdelas för cnsemhlcn. Cemus har 

nu ett annat förslag. nämligen att det under perioden 1988/89-1993/94 skall 

linnas möjlighet att för viss tid anställa en barockensemble som genomför 

ett antal konserter som central produktion. Detta skall ske i samarbete 

med n~igon annan kulcurinstitution. däribland Drottningholmsteatcrn. som 

bn hiira huvudansvaret för ensemblen. 

När det gäller samverkan med .får.1·1·arsmaktcn krävs en överenskom

melse mellan Svenska rikskonscrter och chefen för armen senast \'åren 

1987 för att planeringen av uppgifterna inom försvaret skall kunna göras i 

tid för ~1r 1988. Överenskommelsen kan träffas av Ccmus. 

Samarbetet med statens 11111siksw11/i11g<1r giiller enligt förslaget bilde 

regionmusikens nuvarande centrala nothibliotck och dokumcntationsfrå

g(lr. Cemus förcsltir att centrala nothihlioteket förs över till statens musik

samlingar. som enligt Ccmus tillstyrkt detta p[1 villkor att hihlioteket flyttas 

ocksii i rent fysisk mening och att medel tillförs musiksamlingarna för en 

kvalificerad bibliotekarie. Niir det gäller dokumentationsfrågorna förutsät

ter Cemus ett nära samarbete med musiksamlingarna i den kartHiggnings

och dokument:ilionsverksamhet som Svenska rikskonserrer skall bedriva 

inom ramen för sitt utvecklingsarbetc. Tidigare arkiv. som h:irriir fr;\n det 

musiksociologiska sekretariatet som sedan hiirjan av 1470-tait"t finns hos 

kulturrådet. hör nu föras över till musiksamlingarna. Pt1 n111csvar;inde sätt 
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bör arkiv som byggs upp inom Svenska rikskonserter för~1s över till statefö 

musiksamlingar nitr utrednings- och utvecklingsprojekten slutförts. Upp

giften för mu~iksamlingarna blir att bevara dokumentationen och ställa den 

till forskningens förfogande. 

Stificl.1c11 l:Je/.:.rro-a/.:11stis/.: 11111.1i/.:. i S1·crigc LHS. har nu Musikaliska 

akademien som huvudman. Cemus föreslår att Svenska rikskonserter blir 

huvudman för EMS och ocksä inträder som en av stiftarna. EMS hör 

hehi'tlla sin sjiilvstiindiga ställning l)Ch styrelseform. Enligt (emus kan det 

övcrv~igas om inte Svenska rikskonserters styrelse skall utse ordförande 

och de ledamöter i styrelsen som nu utses av regeringen. Cemus anser att 

El'vtS behöver ökade medel men gör ingen precisering av behoven. 

Musik .fi'ir lJ111fdo111, k~fU. iir en sektion av Federation lntemational des 

Jeunesses Musicales. I Sverige är MfLJ organiserat som ett samarbetsor

gan mellan folkhildningsorganisationerna. de kommunala musikskolorna 

lich Rikskonscrter. Cemus anser att Mt1J skall ses som en fristiiende 

institution i \'ars verksamhet Svenska rikskonserter bör medverka pfi 

samma villkor som övriga organisationer. I framtiden kommer l\.tlU all fö 
nya samarbetsparter i den regionala musikorganisationen. Ett fördjupat 

samarbete behövs ocksi\ mellan parterna pa central nivii. Cemus föreslf1r 

att S\'ensb rikskonserter ger ett stöd till MIU som har karaktär av upp

drag att sköta viss del av den internationella verksamheten. Styrelsen för 

Svenska rikskon~erter bör för varje år efter överläggningar med övriga 

berörda parter bestiimma storleken pft sitt bidrag. Svenska rikskonserter 

hör även kunna erbjuda MfU lokaler och viss administrativ service kost

nadsfritt . 

. 'frens/.:.a Konscrthvrån AB bedriver sedan den I juli 1985 försöksverk

samhet under tre år med internationell artistförmedling. (emus anser att 

Konsertbyriins ansvarsområde delvis sammanfaller med Svenska rikskon

serters. Oärför måste Konsertbyr~ins framtida l)rganisation och ställning 

behandlas samtidigt med att Svenska rikskonserters interna organisation 

hestiims. Utvärdering av forsöksverksarnheten bör göras av Cemus. 

Teutranzus ri/.:s.fi'irb11nd (1Ri ~ir inte bara en arbetsgivarorganisation utan 

också ett branschförbund. Det finns alltså flera beröringspunkter mellan 

Svenska rikskonserter och TR än rena arbetsgivarfrågor. Cemus kommer 

att i'ivcrlägga med TR om ansvarsfördelningen på dessa punkter. 

S11)d till arru11g1)rcr och frilansartistcr 

Enligt Cemus kön frågan om ekonomiskt stöd till arrangörer och frilansar

tister delas in i följande frågeställningar: 

- arrangörsavgifternas nivå 

- arrangörslcJets organisation och relationer till den regionala produce-

rande musikinstitutionen och övriga producenter 

- olika tänkbara former av riktat och/eller generellt arrangörsbidrag i 

stället for eller som komplement till subventionerade produktionspriser 

- skapandet av en mer jämlik musikarbetsmarknad där friiansmusiker 

konkurrerar med fast anställda musiker på finansiellt mer jämförbara 

villkor 
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Detta iir enligt Cemus centrala fr~-igor inom den regionala musikroliti

ken. En väsentlig Jcl av riigiienJe rlanerings- och m·ganistilrn~arbete hiiJe 

r~i central och rei::ional nivii har som syfk att forbiittra situationen för 

frilansartister och arrangörer. Att nu rresentera ett förslag till enhetligt 

system för arrangör-.avgiher sllm till);!lldoser de krav som riksdagen stiillt 

upr iir enligt Cemus \'arken liimrligt eller möjligt. Framför allt mot bak

grunJ av all Je nya regionala huvudm~innen bör ha ett avgörande inflytan

de pi'1 bl. a. avgifternas -,iorlek anser Cemus att ett siidant system mtiste 

växa fram under de beriirdas medverkan. Cemus framht1llcr ocksä att man 

inte i nämnviird grad kan fiirandra balansen mellan stöd till proJueenter 

och stöd till arrangörer inom tillgänglig resursram utan att krympa den 

fasta organisationen. Princiriellt har Cemus uppfattningen att frilansartis

terna~ situation inte förbättras genom att man minskar antalet fasta anställ

ningar. 

Huvuddelen av ansvaret filr utvecklingen pii omriidct ligger siiledes 

enligt Cemus r~·1 regional nid. Cernus sammanfattar det regionala ansvaret 

i följamlc punkter: 

- komrlettering av rrimärkommunala insatser 

- god lich samlad överblick över arrangiirsledets uppbyggnad och utveck-

lingshehov 

- ökad kontakt mellan arrangörer 

- kännedom om frilansarnas situation och arbetsvillkor 

- anpassning av arrang:örsavgitier 

- ekonomiskt stöd t tillfälligt eller permanent) till arrangörsledet 

- fördelning av ansvaret för arrangörsstödet inom regionen 

- förstärkt arrangörsutbildning. 

På central nivå ligger ansvaret p~1 kulturrådet och Svenska rikskon

serter. I det centrala ansvaret ingfir att komrlettera de regionala/lokala 

insatserna inom arrangörsområdct. Det kan ske genom n'idgivning:. korn

rletterande produktion. ekonomiskt stöd osv. De statliga Uppgifterna ril 

dessa områden får preciseras allteftersom det regionala ansvaret utveck

las. 

Cemu~ föreslii.r att en överläggning: skall ske om arrangörsavgiftcrna före 

den 1 januari 1988. Riktrunkten för denna överläggning bör vara att den 

regionala musikorganisationen skall sätta högre priser på sina konserter än 

vad som nu gäller inom regionmusiken och Rikskonserter. Därigenom kan 

skillnaderna i kostnader för arrangörerna mellan fast anställda musiker och 

frilansande musiker minska. Medelsökning:en bör tillfi.iras anangörsledet 

eller användas för större subventionering: av viss produktion. t.ex. av ny 

musik. oprövade. udda eller komplicerade produktioner. 

Cemus har ocks{1 ett förslag om hur kostnaderna bör regleras vid utbyte 

av produktioner över liinsgriinserna. Att verksamheten i swr utsträckning: 

skall kunna bedrivas över länsg:riinserna är en genomgripande tanke i 

reformen. Utveck!ingen under de första iiren i Jcn nya organisationen för 

utvisa om dctt~t leder fr~1m till ett l>ehov av gemensamma riktlinjer i olika 

;; \·scnJen. 

Prop.1986187: 100 
Hil. 10 
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f:Jiluga J0.12 Prop. 1986/87: 100 
Bil. I 0 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över centrala musikkommittens betänkande 
2 fDs U 1986: 8) Samspel med Svenska Rikskonserter 

Remis.1im1anser 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av överbefälhavaren. 

statens kulturri\d. regionmusiken och Stiftelsen Institutet for rikskonserter 

(Rikskonsertcr) i ett gemensamt yttrande. statens musiksamlingar. Stiftel

sen Elektroakustisk musik i Sverige (EMS). Stiftelsen Drotlningholms 

le«ternrnscum. Svenska tonsättares internationella musikhyr;\ <STIM). 

Svenslo;a institutet. Musikaliska akademien. Svenska riksteatern. Lands

tingsforbundet. Svenska kommunförbundet, Teatrarnas riksförbund (TRJ. 

Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Tjiinstemänncns centralorganisation 

ffCOJ. Centralorganisationen SACO/SR <SACOISRJ. Folkbildningsför

bundet. Riksförcningen för folkmusik och dans och Sveriges orkt:sterför

eningars riksförbund (SORi. 

Skrivelser i iircndct har vidare kommit in !"rim Riksförbundet Sveriges 

kammarmusikarrangörcr. Föreningen Svenska tonsättare <FST). Riksför

bundet Sveriges amatörorkestrar (RSAOJ. museichefen Krister Mulm. 

Konstnärliga och litter~\ra yrkesutövares samarbetsnämnd <KLYSl. led

ningsgruppen för musikregionalisering.en i Uppsala län och Arbetarnas 

bildningsförbund ( ABFl. 

Remis.1hclza11d/i11.i,:e11 i stort 

De flesta remissinstanser begränsar sig till att bevaka egna intresseområ

den och avstftr således frän allmänna omdömen om förslagen betriiffande 

Svenska rikskonscrtcr. Många avstår ocksi1 från att alls beröra stödet till 

arrangörer och frilansartister. KL }'S finner det svårt med det sätt på vilket 

Cemus presenterar materialet att fä helt klart för sig vad som är förslag, 

färdiga för beslut. vad som är viljeförklaringar och vad som allmiint kan 

betecknas som funderingar. 

!'frrns/,;a Riks/.:.011.1atl'f.\ uppgifier 

När det gäller Svenska rikskonsertcrs huvudinriktning finns en tydlig 

intressemotsiittning mellan de remissinstanser som framhåller det konst

närliga inneh~illct i verksamheten som den nya institutionens viktigaste 

ambition och de remissinstanscr som anser att arhcte inriktat p;'1 målgrup

per är viktigast. Bland de remissinstanser som särskilt hetonar det konst

närliga utvecklingsarbctet finns M11si/.:.111iska 11k11dl'mie11. l:"l11S. STIA! och 

FST medan TCO. LO. Ko111m111(frirlmnde1. Foikt1ifd11ing.1:f("irh1111dct och 

/ed11i11gsgr11pp<'1t .for 11111.1ikregio1wliscri11gt'l1 i Uppslllu /iin betonar det 

m[1lgruppsinriktadc arbetet. 

Lw1dsti11g.1J(.irh1111tlct frumhallcr alt musikreformens inm:bi1rd - att var- 580 



:••' ~.,<1ng har ett , svar för musiklivet oc..:h musikpolitiken i det egna 

1anet -- skall ~lyra inrik ingen av Svenska rikskonserters verksamhet. 

Vid sidan av ~itt ansvar för Stockholms hlåsarmusik skall Svenska riks

konserter vara en stöd- nch serviceinstans till de nya regionala musikor

ganen och övrigt musikliv. Svenska rikskonserters arhete skall d;i1for 

bedrivas i närn samarbete med de regionala huvudmiinnen. 

Enligt LO:s mening ger Cemus den nya institutionen alltför omfattande 

uppgifter. Förslagen skulle ha vunnit pft att uppgifterna hegränsats sedan 

riksdagen nu beslutat om rcgiom1liseringen. Den nya institutionen skall 

följa. inte beakta. de kulturpolitiska målen. Större resurser hör ges till ett 

kvalitativt publikarbete bl. a. på arhetsplatser och i andra fackliga sam

manhang. 

J\0111111111(fhrh1111cll't anser att Svenska rikskonserters huvuduppgift mås

te vara att p;I olika sätt underl;itta för lnkala arrangörer att nä sina 1rnll. 

I yttrandet l'riin ll'd11i11g.1gr11{'pc11 _f;'ir 11111sikregio11aliscri11gc11 i Uppsala 

/iin finns en uppr;ikning av de viktigaste hasfunktionerna för Svenska 

rikskonsertcr. 
Det finns hehov av att ge hegreppet utvcc..:klingsarhete en klarare 

definition ;in vad Cemus gör. Detta framhäller regio1111111sikrn och Rikskon

serter liksom ockstt 11111sl'ichcfe11 Krisra Malm i sina yttranden. Utveck

lingsarhete bör vara en målinriktad. systematisk och dokumenterad verk

samhet som kan utvärderas och som har till syfte att ta fram förebilder i 

form av nya och överförbara strukturer och verksamhetsformer. Många 

typer av konstniirligt och musikpedagogiskt arbete bedrivs redan på olika 

hilll. Svenska rikskonsertcr måste finna de områden där institutionen kan 

använda sin siir~kilda kompetens. 

Om det konstniirliga utvecklingsarbetet skall bli framgångsrikt kriivs en 

aktiv medverkan från aniatörmusiklivet och des~ organisationer. Detta 

anser hf1de SOR och RSAO. 
rco anser att det bör vara den nya institutionens sak att finna lämpliga 

former för och inneh<lll i det framtida utvecklingsarhetet i samråd med Je 

regionala musikorganen. 

Folkhildni11gsf/irh1111Jc1 gör i sitt remissyttrande en ftterblic..:k på samar

betet mellan regionmusiken. Rikskonsertcr och folkbildningsorganisatio

nerna i fdga om konsert verksamhet i folkrörelserna oc..:h utvecklingsarbcte 

med social och pedagogisk inriktning. Förbundet anser att det är denna typ 

av musikpolitiskt oc..:h musikpedagogiskt motiverad verksamhet som i förs

ta hand skall vidareutvccldas av Svenska rikskonserter i samverkan med 

folkbildningen och med skolviisendet. Mer eller mindre exklusivt oc..:h 

avantgardistiskt konstnärligt utvecklingsarhetc av det slag som Cemus 

!alar om, miiste diiremot prioriteras lägre. Det konstnärliga utvecklingsar

hctet iir en uppgift främst för musikuthildningsinstitutionerna. 

SACO!SR. regio11m11si/,;e11 och Rikskomcrrcr och m11.1·c'ich<'.fi'11 Kris/er 

Malm anser att Svensk~t rikskonserter bör ha ett allmänt informa

tionsuppdrag. dvs. kunna informera om skilda företeelser inom 

wcnskt musikliv i olika delar av landet. För detta informationsarhete 

behöver den nya institutionen en ordentlig resurs. 

Utlandsverksamheten behandlas ganska utförligt i remissyttran-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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dena. SJJAI tillstyrker förslagen och framhftller att de resurser som finns Prop. I 986i87: IOO 

inom de olika institutionerna för presentation av svenskt musikliv. svenska Bil. I 0 

musiker och svensk musik i utlandet totalt sett är ganska stora. Resurserna 

bör kunna anviindas p~1 ett mer m<llmedvetct sätt. Den efterfrf1gcstyrda 

verksamheten bör få fortsätta liksom hittills men bör kombineras med 

flera. mer millinriktade prL'jekt. 

Enligt UJ bör sttirn.: insatst::r göras for att svenska musik1.:r skall kunna 

medverka i kulturutbytet med andra läm.ler. 

S1·1'11sk11 i11.11i1111cr och M11sik11/is/.:a llk11dt111ie11 anser att den samråds

grupp som finns for utlandsvcrksamhctcn fungerar tillfredsstiillandc och 

att sammansiittningcn iir adekvat. Ansvarsfördelningen inom gruppen. 

som under sen:1re tid preciserats i syfte att effektivisaa arbetet. bör 

bibehållas. 
Flera rcmissin~tanser piipckar att regionmusiken intt:: iir representt::rad i 

samriidsgruppen. 

Stllli'11s 11111.1iks111111i11J,:11r kan inte tillstyrka förslaget att STIM f<'tr ansvar 

for information om all slags musik, i varje fall inte i den vida utformning 

som förslaget fält i betänkandet. Det kan inte vara STJM:s uppgift att 

bygga upp arkiv av noter för iildre musik. Information om iildre svensk 

musik och musikliv ingfrr redan i uppgifterna för musiksamlingarna. 

TCO förutsiitter att det tillskolt av resur~er som Cemus ämnar föreslå till 

STIM inte kommer att gf1 ut över anslaget till Svenska rikskonserter. 

EMS framhåller att det internationella musik- or.:h idcutbytct itr av störs

ta vikt för den elcktro-akustiska musiken. Ingen institution har för närva

rande ekonomiska resurser och ansvar för information och distribution av 

verk inom detta musikområde. Problemet med distribution av band med 

elcktro-akustisk musik måste lösas snarast möjligt. Detsamma anser SJJM 

och M11sikalisk11 akadc111ic11. 
l\11/111rrådcr, regi111111111.1ikc11 och Riks!..1111s1'r/er samt TCO konstaterar att 

finansieringen av turnecr utomlands med svenska orkestrar ännu är ett 

olöst problem. 
Fonogramverksamheten tas upp i ett flertal remissyttranden. 

Statens 11111siksa111/i11gar. AtusU.alis/.:a akademien, LO. TCO, SACOISR 

och m11.1·1'ich(/c'/I /\risrtr Malm anser att fonogramproduktion skall ingå i 

Svenska rikskonserters upgiftcr. Regio11m11si/.:c11 och Riks/.:onserrer förut

sätter att det beslut som riksdagen redan fattat med anledning av 

prop. 1985/86: 114 förblir gällande och framhåller betydelsen av att nuva

rande fonogramverksamhet far fortsätta i minst samma omfattning och 

med liknande målsättning även inom dt::n nya organisationen. Land.~ri11g.1-

Firh1111d<'I anser liksom Ct:mus att en del av kapaciteten inom fonogram

produktionen skall slii till de regionala huvudmännens förfogande. De 

regionala mu.sikorganen mfi~te garanteras ett inflytande över utgivningen. 

Enligt FST bör frågan om Svenska rikskonserters fonogramproduktion 

diskuteras i ett sammanhang där äv1.:n alternativa lösningar överviigs. Det 

nuvarande sammanlagda statliga stödet till fonogramproduktion for emel

lertid inte miföbS. 

Flera remissinstanser. däribland ku/111rräde1, STIM och TCO delar inte 

uppfattningen att fördelningen av det statliga fonogramstödct skulle kunna 



föras över till Svenska rikskonserter. Det skulle göra arbetsfördelningen Prop. 1986/87: I 00 

mellan Svenska rikskonserter och kulturrådet oklar. Bil. I O 
Folkhild11ingsfi"irln111dc1 har den bestiimda uppfattningen att Svenska 

rik~konserters organisation inte bör bygga p~i den programindelning 

efter musikgenrer som Cemus föreslog i sitt första heutnkande. Arbetet 

inom den nya institutionen bör riktas mot olika målgrupper och strukture

ras efter olika arbetssiitt. verksamhetsområden och samarbetspartner uch 

inte efter musikgenrer. 

Enligt TCO hör programindelningen inte genomföras eftersom den kan 

innebära onödiga liisningar mellan olika genrer. Detsamma anser led11i11gs

gruppen .fi"ir 11111.1·ikregiona/isai11gcn i Uppsala /iin. 

f?ik.1j{'irc11i11ge11 ji'ir .fi>lk11111sik och dans gar till haka till det första betiin

kandct från Cemus som innehöll fkra inslag som föreningen mottog posi

tivt. I det andra beUinkandet görs enligt föreningens uppfattning reträtter 

pä en rad viktiga punkter sett ur den svcnska folkmusikens intre~seper

spektiv. I de konkretiserade resonemang som där förs förekommer inte 

svensk folkmusik. Därmed har folkmusiken ~tter förvisats till dcn marginel

la roll den hittills fatt spela i det officiella svenska kulturlivet. Ett program 

med inriktning pit svensk folkmusik enligt tidigare förslag frtm Cemus bör 

finnas inom Svenska rikskonserter. Det kan också fungera som garanti för 

att genren inte blir bortglömd i de regionala organisationer som nu skall 

byggas upp. 

:--Jägra fä rcmissinstanscr för fram konkreta förslag till förändringar av de 

stadgar för Svenska rikskonserter som Cemus föreslar. TCO hänvisar till 

den mfllformulering. som fanns inskriven i prop. 1985/86: 114 och som mar

kerar att tyngdpunkten i Svenska rikskonscrters ut vecklingsarhete skall 

vara musikvcrksamhet riktad mot nya miljöer och publikgrupper. där

ibland barn och ungdom. Denna tydliga markering bör enligt TCO finnas 

med i stadgarna. 

TCO anser ocksil att styrelsen för den nya institutionen bör hesta av 

personer med stor branschkunskap som kan arbeta med ett rikspcrspektiv. 

Diirmed bortfaller enligt TCO behovet av all inriitla den föreslagna riidgi

vande delagationen. 

Rikst<'atern vill ha en representant i den r:1dgivande delegationen. Folk
hildning.1Ji'irh1111d1•1 föresliir att tv{i av ledamöterna i styrelsen skall utses pf1 

förslag av förbundet. 

Enligt I\ LYS finns det inte anledning all ge Kommunförbundet och 

Landstingsflirbundet mer fo en plats var i styrelsen. Tre ledamöter bör 

utses på förslag av olika musikintressenter. 

TR anser att stiftelseformen kan ifrilgasättas eftersom den är så statisk. 

Sn·nska Rikskonsaters sw1wrhete med andra instiu11io111'r 

Bet~inkandet gäller Svenska rikskonserters relationer till andra centrala 

i11stitutioner pii musikomri1det. Däremot står det ingenting alls om samspe

let mellan Svenska rikskonscrter och de nya regionala musikorganen. 

Rcgio1111111sik1•11 och Rikskonscrtcr, 11111seich1fe11 Krister Malm och ll'd

ningsgmPfl<'ll fi"ir 11111sikregionaliscri11ge11 i Uppsala liin konstaterar delta 583 



och finner all det iir en brist att Svenska rikskonserters roll i den nya Prop.1986/87: 100 
strukturen p;} musikomri!det inte niirmare konkretiseras. Bil. I 0 

Statens musiksa111/i11gar anser all frågorna kring samverkan med andra 

institutioner och organisationer när det gäller musikpolitiskt och musikpe-

dagogiskt utvecklingsarbete :ir otillräckligt utredda i betänkandet. 

TR finner det förbryllande att samarbetet med landets orkesterinstitu

tioner helt förbigåtts. Exempel på samarbctsfrägor som kräver en skynd

sam lösning iir turnefragor och samarbete kring bestiillningsverk. 

Flera remissinstanscr. däribland 1.0 samt regio11m11sike11 och Ri/.:.skon
scrtcr. anser att förslaget till ansvarsfördelning mellan Svenska rikskon

serter och kulturradet är oklart. 

Kulturriidet gör i sitt yttrande en analys av det centrala ansvaret. En 

löpande översikt behövs över utvecklingen på musikområdet som ger en 

samlad bild av de insatser som görs av stat. kommuner och landsting till 

stöd för musiklivet och de resultat som uppnås. Kulturrådet vill aktivt 

bidra till att vi ffir en sådan översikt. Det bör ställas krav på Je nya 

regionala huvudmiinnen att de redovisar bäde användningen av medlen 

och den verksamhet som förekommer i regionerna. Kulturrädet anser i 

likhet med Cemus att musikpolitiskt motiverade föriindringar av det stat

liga bidragets realvärde skall kunna ske. Sådana förändringar måste bedö

mas mot bakgrund av andra behov på kulturområdet och därför göras av 

kulturrådet. 

Regionmusiken och Riksknnsertcr anser att förslaget om att Svenska 

rikskonserter skall bereda underlaget för de ärliga förhandlingarna mellan 

staten och Landstingsförbundct är olämpligt. Dessutom innebär det ett 

permanent och arbetskrävande utrcdningsuppdrag. SACOISR är av sam

ma uppfattning. 

A ven TCO framhåller alt Svenska rikskonscrter inte bör ha uppgifter 

med karaktär av myndighetsutövning. 

Enligt Lw1dsti11gs.fi'ir/11111det är den gränsdragning till kulturrådet som 

presenteras i betänkandet en bn>. grund för fortsatt diskussion. Andå kvar

står frltgetecken kring förhållandet mellan de årliga förhandlingarna om 

bidrag till de regionala huvudmännen och fördelningen av grundbcloppen 

och andra statliga bidrag inom musikomradet. 

Kommunfiirhundct anser att det går att lägga beslut om fördelningen av 

andra sta~liga medel än dem som tillfaller landstingen som en följd av 

reformen på regional nivå. Ett exempel är delar av de arrangörshidrag som 

kulturrådet fördelar, ett annat exempel är stöd till fria grupper. 

K11/t11rrådct, Rik.1:förh11ndet Si·eriRc.1· kamnwrm11sikarrangörer och 

KLYS instämmer inte i uppfattningen att det statliga stödet till arrangeran

de musikföreningar och till fria musikgrupper hör regionaliseras. 

Rik.1fiireni11ge11 fi7r folkmusik och dans anser att om de nuvarande stöd

formerna genom kulturrådet regionaliseras krävs garantier för att svensk 

folkmusik inte blir bortglömd. 

Samarbetet mellan Svenska rikskonserter. Mu si ka I is ka akad e

m i en och S Tl M gäller främst utlandsverksamhcten. Synpunkter på det

ta är redan redovisade. Cemus uppfattning att en medverkan från Musika-

liska akademien i olika utvecklingsprojckt är eftersträvansvärd borde en-

ligt regionmusiken och Rikskunscrtl!r motiveras bättre. 
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l?i/.:.srearem LJCh TR insrämmer i heUinkande.ts synrunkter och förslag Prop. 1986/87: I 00 
beträffande samspelet mellan Sven~ka rikskonserter och Riksteatern. Bil. 10 
Riksteatern ;ir beredd all ta p{1 sig produktionsansvaret t'iir den turnerande 

musikteatern och iiven öka det om tillriickliga resurser sliills till förfogan-

de. 

La11dsring\fi'irh1111dcr anser alt den modell som presenteras för samarhe

tet mellan olika musikteaterproducenter. liinsteaterforeningar och Rik~tea

tern är en bra utg<.lllgspunkt för fonsall arbete. 

Varken Dronningholms 1ca11·nn11sc11111eller1R kan acceptera att Cemus 

tar tillb<1ka sitt tidigare förslag om samverkan med Drottning ho 1 m s

t e a te rn. 

Afu.1ikaliska akademien vill att mt:del anvisas till en ''vinterorkester" 

vid Drottningholmsteatt:rn. 

Regionmusiken och Ri/.:s/.:.onscrter anser principiell! att del hör stå 

Svenska rikskonserter fritt alt själv avgöra sina engagemangsformer och 

engagemangstillfallen. Det är angeläget att man på olika håll i landet tar på 

sig att driva ensemhlcr med specialisering på ;ildre tiders musik. 

ÖB har ingenting att erinra mot vad som står i betänkandet om musik 

inom försvarsmakten och vid statsceremonier. ÖB lörutsätter att de 

landsting som iitagit sig alt svara för tjänste- och högvaktsmusik samt 

Svenska rikskonserter så långt del är praktiskt möjligt fullföljer sina itta

ganden under beredskapsförhållanden. 

Förslaget all regionmusikens centrala notbibliotek flyttas över till mu

sikbiblioteket inom statens musiksamlingar tillstyrks. förutom av 

statens musiksamlingar, av regionmusiken och Rikskonscrter. Däremot är 

1R mycket l veksam till förslaget och ansa att de upphovsrättsliga konse

kvenserna först måste klarliiggas. 

Konununfiirbundet framhf1ller vikten av en nationell databas över sta

tens samlade notinnehav. 

SOR kräver all dagens utl<'tningskapacitei från musikbiblioteket när det 

gäller orkestermaterial upprätthålls. 

Kult11rrådl'l .. 1·tatcn.1· musiksamlingar samt regionmusiken och Ri/.:skon

scrtcr stöder förslaget om samverkan i dokumentationsfrågor. Musi/.:sam

lingama framh[1ller att en kombination av de två organisationernas re

surser kan bli till effektiva insatser för att dokumentera musiklivet. Fr{1gan 

om ett musikpedagogiskt dokumentationscentrum bör prövas på nytt. 

Kulturrädet och Kom11111f!{i'irh11ndet instämma i detta. 

Förslaget om huvudmannaskap för EMS tillstyrks i princip både av 

L'/l.1S, l\411.1ikaliska akademien och FST. EMS självständighet och obundna 

ställning får dock inte iiventyras. Regionmusiken och Ri/.:skonserter anser 

att regeringen bör utse ordförande i stiftelsens styrelse. Enligt FST bör 

styrelsen för EMS utses och vara sammansatt som tidigare. 

Regionmusiken och Rikskonserter anser att förslaget alt ge EMS ett 

övergripande ansvar för distributionen av elektro-akustisk musik kräver en 

n;irmare analys. 

STIM tillstyrker och är villig att förstärka informationsinsatserna när det 

gäller svensk clektro-akustisk musik om basservice med konsertkopior av 

kompositionerna kan förverkligas. 585 



Regio1111111si/.:e11 och Ri/.:s/.:onsertl'r instämmer i betiinkandets resone

mang om Musik för Ungdom. MflJ. Förslaget att de nuvarande 

mcdkmsorganisationcrna skall pil lika villkor bekosta den av MfU: s verk

samhet som inte kommer att kunna skötas regionalt kriiver fortsatta över

viiganden och överläggningar. Förslaget avvisas hiide av Komm1111fi"irh11n
Jet och Fol/.:hild11i11g.1jiirh1111det som bada anser att den verksamheten är 

av nationellt intresse och därför bör bedrivas med statsbidrag. Enligt 

Folkbildningsförbundct hör statsbidraget gi1 direkt till Mt1J. 

Det iir rimligt att Svenska rikskonsertcr under ett par år efter tillkomsten 

m~lste garantera MfU inte bara personal och kansli utan också produk

tionsmedel som Rikskonserter nu gör. Detta anser regio11m11si/.:c11 och 

Rikskonserta samt SACO!SR. 

Fiirslagct heträffandc relation..::rna mellan Svenska rikskonserter och 

Svenska Konsertbydin AB kommenteras i flera remissyttranden. I 

allm:inhet anser remissinstanserna att försöksvcrksamheten miiste få fort

siitta. Att utvärderingen bör göras av utomstående part anser hade /.:11/t11r

r1/der. TCO. SACO!SR och STIA!. Enligt TCO bör byråns verksamhet helt 

frikopplas friin Svenska rikskonserter. 

SOR framhiiller att försöket med Svenska Konsertbyrån blivit en besvi

kelse för m~inga arrangörer, bl. a. på grund av prissiittningen. En öppen 

attityd till privata förmedlare och informatörer kan ge ytterligare bredd åt 

artistutbudet. 

TR ser med tillfredsställelse på det breda samarbete inom musiklivet 

som nu genom TR ser ut alt kunna etableras. Samarbetet kan hj:ilpa till att 

skapa organisatoriska. avtalsmässiga och planeringsmässiga förutsättning

ar för en god konstnärlig utveckling av svenskt musikliv. 

Sti!d till arrangiirer och fi·i/a11surri.1rer 

Ganska få av remissinstanserna tar upp dessa frågor och uttalar sig om 

Cemus bedömning när det gäller den centrala plats som arrangörerna intar. 

Regio11m11sikcn och Ri/.:s/.:onserter instämmer i bedömningen men avstår 

från kommentarer eftersom Cemus inte lägger fram något konkret förslag 

beträffande arrangörsavgifterna. 

I överensstämmelse med utredningen anser l.andsti11g.~fi>rh1111det att de 

regionala huvudmiinnen skall ha ett avgörande inflytande över arrangörs

avgifternas utformning och storlek. 

Enligt LO milstc det vara möjligt att uppnå enhetliga ammgörsavgifter 

för skolor. föreningsliv och andra arrangörer med en verksamhet som är 

helt finansierad med skattemedel. 

De allmiinna principerna for arrangörsavgifterna bör enligt Riklji'irh1111-

det S1·erige.1· kammamwsi/.:arrangiirer beslutas av riksdagen. Det finns 

annars risk för att de regionala musikorganen utformar sina avgifter så att 

de i alltför hög grad gynnar de egna fasta ensemblerna pi1 frilansmusikernas 

bekostnad. till nackdel både för arrangörerna och publiken. 

TCO konstaterar att frilansande yrkcsmusiker har stora problem med 

sysselsättning och försö1:ining och att frilanskåren ökar för varje år. Lik

Sllm Ccmus anser TCO att man inte förbättrar frilansartistcrnas situation 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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genom att minska antalet fasta tjiinster. snarare tvärtom förvärrar den. 

TCO motsiittcr sig inte att arrangiirsavgifterna höjs. Skall frilansartisternas 

situation förbättras ordentligt iir det nödviindigt att öka stödet avsev;irt. 

Riksfi"irh1111d1·1 Sl"aigcs ka11111111m111sikarrn11,i.:iil"l'r frågar sig om inte mu

sikreformen bör prioritera avn;imarnas intressen snarare ~in artisternas. 

Om antalet fast aföliillda musiker m<'1ste minska för a!t öka s1öde1 till 

arrangörerna for detta accepteras. 

SOR framh;iller att en förbiittring av frilansartisternas villkor kan ske på 

miinga plan. Ett siitt som också Cemus fiiresl{ir iir att förstärka arrangörer

nas miijlighetcr att anlita artisterna. Ett ftterinförande av statsbidrag direkt 

till orkestrarna inom riksförbundet skulle i det sammanhanget ha utomor

dentligt stor betydelse. 

Rikstl'afem framhiillcr behovt:t av ökat arrangörsstöd fritn kommuner 

rn:h landsting till lokala teaterföreningar och liinskaterföreningar. Prissiitt

ningsfnlgorna miisk studeras ytterligare. 

I\/. rs framh[tller att avsnittet om arrangörer och frilansartistcr iir av 

siirskilt intresse för konstniirsorganisationerna. Samtidigt är del också det 

mt:st svilrtolkadt:. Det finns lkra oklarheter som först mitste ur reda~ innan 

en diskussion kan fortsiitta. 

Kom1111111/("irh1111tit'I anser att förslaget om omfördelning av stödet mot 

arrangörsledet enbart kan ha positiva effekter. iiven för frilansande musi

ker. När det gäller hanteringen av det föreslagna arrangörsstödct anser 

förbundet att det bör fördelas av ett från länsmusikinstitutionen frist<iendc 

organ. Vilka organ som iir mest liimpade får avgöras p{1 regional nivå, efter 

samrf1d med kommunerna. 

Inte heller Riksf/irh1111d1'/ S1·erig1·s ka1111n11rm11sik11rra11giira anser att Je 

regionala musikorganen skall handliigga frågor om arrangörsstöd. De bör i 
sin egenskap <1v producenter anses j;iviga när det giiller stöd till konsu

mentkdet = arrangörerna. Förbundet förordar i stiillet att stödet fördelas 

pii annat sätt. t. ex. via respektive liinsbildningsförbund. 

Folkhild11ing.1:fi"irh1111tlet !inner det anmärkningsvärt att Ccmus intt: kun

nat fullgöra sitt uppdrag niir dt:t gill ler arrangörsfrägorna. Enligt förbundet 

är det specidlt viktigt all Cemus utarbetar ett enhetligt system för arran

görsavgiftcr s;\ att dessa inte kommer att variera friin liin till län. De 
formella beslutt:n om avgifterna mf1 sedan fattas regionalt. Förbundet 

menar ocks{i att det behövs ett regionalt organ som kan sköta alla de 
uppgifter som ingfa i ett gott samspel mellan musiker och publik. I sam

manhanget betonas att de resurser SL>m for närvarande disponeras av 

Rikskonserter och regionmusiken t:ndast är en liten del av hela den regio

nala musikverksamhctcn. Uinsbildningsförbunden har sedan liingc utfört 

samrt1dsuppgiftcr inom detta omr[idc. Det förefaller diirför himpligt att till 

dem fora över liknande uppgifter som i dag ligger på Rikskonsertcrs 

rt:gionkontor. Även om detta kriivt:r en förstärkning av länsbildningsför

bumkns resurser iir denna modell enligt förbundets uppfattning bi1de billi

gare m:h effektivare än andra lösningar. Om motlcllen införs blir det ocksil 

naturligt att liigga uppgiften att fördela arrangörsstöd och andra arrangörs

frågor pii liinsbildningsförhundcn. 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 10 
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Uilag11 10.13 Prop. 1986/87: 100 
Bil. IO 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1985: 13) 
Fornlämningar och exploatering 

Utredningen har g,illrl följande sammanfattning av ovanniimnda hetänkan

dc. 

Synen på de fasta fornlämningarna som en gemensam tillgång har 

lång hävd i vårt land. Fornlämningarna är en viktig och för alla 

tillgänglig del av kulturarvet. Det är därför angeläget att de 

bevaras i den utsträckning som det är möjligt. Syftet med det i 

fornminneslagen angivna fornlämningsskyddet är att fornlämningar

na skall bevaras. 

Samtidigt finns viktiga allmänna och enskilda intressen som kan 

motivera att fornlämningar tas bort. För att kunna så långt möj

ligt ta till vara den information som fornlämningarna kan ge måste 

erforderliga arkeologiska undersökningar föregå borttagandet. 

Borttagande av fornlämningar i samband med en arkeologisk under

sökning är dock att anse som en undantagsföreteelse. 

En arkeologisk undersökning är ofta en begränsad del av arbets

företaget som sådant. Detta utesluter inte att en sådan undersök

ning i vissa fall kan utgöra en påtaglig belastning för arbets

företaget. 

Arkeologiutredningen skall enligt sitt uppdrag se över möjlighe

terna att underlätta för arbetsföretagen att finansiera arkeolo

giska undersökningar. Utgångspunkten för utredningsarbetet skall 

vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvaret för 

sådana undersökningar bibehålls och att huvudregeln alltså bör 

vara att exploatören skall stå för kostnaden. 

Om utredningens förslag kan föranleda merkostnader för staten, 

diskuteras på vilka sätt dessa kostnader kan finansieras. Även om 

utredningen inte kan finna en lämplig finansieringsmetod, läggs 

förslag ändå fram. Tanken bakom detta är att enbart kostnadsfak

torer inte bör avhålla utredningen från att lägga fram förslag, 

som den finner i och för sig lämpliga och välmotiverade. 

Det finns tre faktorer som har särskild betydelse när det gäller 

de arkeologiska undersökningskostnaderna, nämligen informationen 

om fornlämningarna samt exploatörens uppgift att dels samråda 
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med antikvarisk myndighet, dels omsorgsfullt planera arbetsföre

taget med hänsyn till eventuell förekomst av fornlämningar. 

Fornminneslagens bestämmelser om kostnadsansvaret för arkeologiska 

undersökningar är en del av lagens skyddssystem och en direkt 

följd av fornlämningarnas servitutskaraktär. Genom att man upphä

ver den inskränkning i markanvändningen som fornlämningsförekorns

ten innebär kan marken användas för nya ändamål. Eftersom huvud

regeln är att kostnaderna för exploateringsundersökningar skall 

bekostas av arbetsföretaget, får den för vars skull fornlämningen 

skall tas bort bedöma om fördelen att få fornlämningen avlägsnad 

är så stor att den motiverar kostnadsåtagandet för undersökningen. 

Genom fornminneslagens regler om kostnadsansvar skapas sålunda 

förutsättningar för att exploateringen av mark med fornlämningar 

begränsas. Samtidigt främjas en noggrarm planering i syfte att 

minska behovet av att undersöka och ta bort fasta fornlämningar. 

Det skyddssystem som är uppbyggt i forruninneslagen har enligt 

arkeologiutredningens bedömning varit effektivt och fungerat på 

ett i stort sett tillfredsställande sätt. Den kritik som förekom

mit under senare år har väsentligen sin grund snarare i att de 

arkeologiska undersökningskostnaderna i vissa fall upplevts som 

höga och ojämnt fördelade än att principerna bakom skyddssystemet 

varit felaktiga och därför kunnat ifrågasättas. 

Att avskaffa eller på väsentliga punkter modifiera fornminnes

lagens huvudprincip för kostnadsansvaret för arkeologiska under

sökningar skulle uppluckra lagens skyddssystem. Ett totalt eller 

väsentligt utvidgat kostnadsansvar för staten som åtgärder med en 

sådan inriktning leder till skulle också resultera i en ökad stat

lig planering och styrning av den arkeologiska undersöknings

verksamheten till skada för kommunernas och exploatörernas plane

ring. 

Som motiv för att staten helt eller delvis bör ta över kostnads

ansvaret brukar också åberopas att alla eller många fornlämningar 

utgör s.k. riksintressen, som är av värde för landet och en större 

allmänhet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 



Som tidigare sagts är det enligt forruninneslagens principer ett 

nationellt intresse att bevara fornlämningarna. Däremot är det 

allmänt sett inte något riksintresse att låta ta bort dem. Den 

för vars skull fornlämningen måste avlägsnas bör därför bekosta 

den arkeologiska undersökningen. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

Mot bakgrund av det anförda saknas enligt utredningen skäl att 

frångå lagens huvudprincip för kostnadsansvaret. 

Informationssystem om fornlämningar 

Lagskyddet för fornlämningar utgör en inskränkning i förfogande

rätten för ägare och brukare av mark med fornlämningar. De måste 

därför kunna få infonnation om fornlämningarnas läge och utsträck

ning. Redovisningen av synliga eller på annat sätt till läge be

stämbara fornlämningar på den ekonomiska kartan syftar till att 

ge markens ägare och brukare denna nödvändiga information. I viss 

omfattning redovisas fornlämningar också i andra officiella kart

verk. Våra kartor har därmed en stor betydelse för fornlämnings

skyddet. Sedan år 1969 förs uppgifter om fornlämningar också in i 

fastighetsregistret. 

Underlaget för fornlämningsredovisningen på de officiella kartor

na och i fastighetsregistret är riksantikvarieämbetets fornläm

ningsregister. Detta innehåller även uppgifter om dels andra läm

ningar, vilkas karaktär inte kan fastställas utan undersökning, 

dels fyndplatser som kan indikera fornlämningar, dels fornläm

ningsliknande naturbildningar m.m. Uppgifterna i fornlämnings

registret bygger på forruninnesinventeringen till den ekonomiska 

kartan. 

Det finns ett klart inbördes samband mellan forruninnesinventering, 

fornlämningsregister, fastighetsregister och de officiella kart

verken, främst den ekonomiska kartan. Verksamheterna har också 

inriktats på att utveckla detta samband. 

Informationssystemen inom kulturminnesvården och i de officiella 

kartverken h;:u- stor betydelse för den fysiska planeringen. Om 

informationen om fornlämningar är lämpligt, utformad och lätt 
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tillgänglig, ökar möjligheterna att ta hänsyn till fornlämningarna Prnp. 1986/87: IC. 

vid planeringen. Genom att en ny plan- och bygglag avses träda i Bil. 10 

kraft den 1 januari 1987 förändras bl.a. formerna för och innehål-

let i den fysiska planeringen. Detta kan föranleda att kultur-

minnesvårdens informationssystem behöver kompletteras med hänsyn 

till eventuellt nya önskemål och behov inom den fysiska planering-

en. 

Fornminnesinventeringen görs helt i anslutning till den allmänna 

kartproduktionen. Den första fornrninnesinventeringen i anslutning 

till den ekonomiska kartläggningen avslutades 1977. Från 1974 

utförs en ominventering av fornlämningar i samband med produktio

nen av den ekonomiska kartans andra edition. Långsiktig planering 

av fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartans revidering 

är beroende av den långtidsplan för kartproduktionen - Kartpolitik 

85 - som utarbetats vid lan~'!läteriverket i samråd med bl.a. riks

antikvarieämbetet. Målsättningen är att den ekonomiska kartan 

skall vara lika aktuell beträffande fornlämningar som i fråga om 

övrigt kartinnehåll. 

Från såväl arkeologi- som informationssynpunkter kännetecknas 

förstagångsinventeringen av en ojämn kvalitet och vissa andra 

brister. Den pågående ominventeringen resulterar i redovisning av 

tidigare på den ekonomiska kartan icke representerade fornläm

ningskategorier och innebär en betydelsefull kunskapsuppbyggnad. 

Förutsättningarna att på karta redovisa vissa fornlämningstyper 

har utvidgats i samband med ominventeringen. 

Fornminnesinventeringen leder till att kulturminnesvårdens intres

sen kan preciseras tydligare. Som en följd av inventeringen inne

håller den ekonomiska kartan och andra officiella kartverk en 

lättillgänglig och överskådlig information om förekomsten av forn

lämningar. Genom inventering inhämtad information har inte enbart 

betydelse i samband med planering och exploatering. Det finns 

enligt utredningens mening också stora värden i att ha aktuell 

information rörande fornlämningar för en stor krets av intressen

ter i samhället. 
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Arkeologiutredni'.1gen föreslår att riksantikvarieämbetet ges sådana Prop. 1986/87: 100 

resurser att den pågående ominventeringen för den ekonomiska kar- Bil. I 0 

tan kan f\:llföljas med nuvarande ambi tiQnsnivå. Då inventeringen 

främst tjänar allmänna intressen och utförs i. samband med den 

officiella kartproduktionen, bör den alltjämt bekostas av staten. 

Uppgifter som fra'Tlkorranit vid fornminnesinventeringen redovisas i 

riksantikvarieämbetets fornlärnningsregister, som är landets störs

ta kulturhistoriska register. I samband med omi.nventeringen revi

deras fornlii.rnningsregistret. Härigenom sfikerställs en fortsatt 

långsiJ.:tig l<U.'1Skapsuppbyggnc..d i denna form. 

För att den nya kunskcipen skall kunna spridas oi:::h an·1ändas på ett 

rationellt sätt har ~oderna lagrings- och bearbetningsmetoder 

börjat anvä'.1das. Ett prog:--am för digitalisering av fornlänmings

registret har utarbetats inom riksantikva:"ieämbetet. Avsikten är 

att i klartext lagra hela fornlämningsregistret i ADB-mediet. 

Utan fornlämningsregistret skulle knappast kulturminnesvårdens 

decentralisering och integrering i samhällsplaneringen ha kunnat 

genomföras på det sätt som skett. Genom registret underlättas 

kultu.rminnesvårdsorganens arbete med besiktningar, kontroller, 

rådgivning och information. Uppgifterna används också för forsk

ning och undervisning. Sist men inte minst är kopplingen av 

registret till den allmänna kartfrarnställningen av väsentlig be

tydelse från informationssynpunkt. 

Utredningen föreslår att riksantikvarieämbetet ges sådana resurser 

att den planerade digitalise:ringen av fornlämningsregistret kan 

fullfölj as. 

På den ekonomiska kartan redovisas alla kända fasta fornlämningar. 

De markeras med symbolen run-R, vilken i vissa fall kan komplette

ras med en upplysningstext eller ett namn. 
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~en~ kartproduktionen är att kartdata skall 

~ ~0··~~ användbara för skilda produkter i olika skalor. Kartdatan 

lagras i flexibla system, som då vanligen får en digital utform

ning. Lantmäteri verket har således på försök utfört digi taliser jng 

av vissa kartdata. Digitaliseringen har dock ännu inte omfattat 

fornlämningar. 

Ytterligare kartdatabanker är under uppbyggnad. Detta gäller i 

första hand storskaliga kartor som kommunerna utarbetar. Avslkten 

är att fornlämningar och andra :-ulturhistoriska :-artdata skall 

via ADB-media tas med på primärkartor, grundkartor, storskaliga 

registerkartor etc. Planerna på och uppbyggnaden av flera kart

databanker markerar ytterligare behovet av en allmän digitalise

ring och koordinatsättning av fornlämningsregistret. 

Ett nytt fastighetsregister, baserat på ADB-teknik, är under upp

läggning. F.n. omfattar fastighetsdatasystemet ca 30 % av landets 

fastigheter. I fastighetsregistret och på fastighetsutdrag ges 

besked om att en fastighet berörs av en fornlämning. I fastighets

registret ingår ett koordinatregister, som innehåller lägesbestäm

ningar för bl.a. fastigheter. Inom varje fastighetsorr~åde tas 

koordinater ut för bl.a. fornlämningar. Informationen i koordinat

registret kan genom sambearbetningar med andra offentliga register 

utnyttjas som underlag för samhällsplanering. 

Riksantikvarieämbetet bereder underlaget för fornlämningarnas 

koordinatsättning, vilken sedan slutförs av centralnämnden för 

fastighetsdata. Koordinatsättning av fornlämningar har hi:tills 

skett inom ett tiotal län medan arbete med detta f.n. pågår be

träffande några län. 

Koordinatsättning och lagring i fastighetsdatasystemets register 

har med något undantag hittills skett på grundval av de uppgifter 

i fornlärnningsregistret som inhämtats vid förstagångsinventeringen 

av fornlämningarna. Trots att resultaten av ominventeringen av 

fornlämningar gjorts till underlag för revidering av den ekono

miska kartan, har någon motsvarande aktualisering av fornlämnings

uppgifterna inte skett i fråga om det nya fastighetsregistret. 

Det beror på att det inte skett eller sker någon samordninc; mFOllan 

38 Ril.sdll,:.:en IY>i6i87. I sam/. Nr 1011. Bii"!!ll 10 

Prop. 19R6/87: 100 
Bil. 10 

)93 



centralnämndens för fastighetsdata uppläggning av det nya fästig- Prop. 1986/87: 100 
hetsregistret och lantmäteri verkets planering för kartrevide- Bil· I 0 

ringen. 

Redovisningen av fornlämningar i fastighetsregistret sker följakt

ligen inte fortlöpande utan endast i samband med registrets upp

läggning. Uppgifterna i registret är dänned ofta inte aktuella. 

För att registret skall kunna vara en aktuell och tillförlitlig 

informationskälla vad gäller fornlämningsförekomster förutsätts 

en löpande ajourhållning, som i sin tur bygger på att det finns 

etablerade samarbetsrutiner mellan kulturminnesvårdens organ och 

fastighetsregistermyndigheterna. 

För köpare av fastigheter, exploatörer, kreditinstitut m.fl. är 

det betydelsefullt att de med ledning av aktuella uppgifter i 

fastighetsregistret kan få upplysningar om eventuell förekomst av 

fornlämningar på en fastighet. 

Med bestämdhet kan hävdas att fastighetsregistret i endast ringa 

utsträckning tillgodoser behovet att kunna få aktuella och till

förlitliga upplysningar om eventuella fornlämningsförekomster. 

För att fastighetsdatasystemet i vad det avser registrering av 

fornlämningar skall uppfylla högt ställda krav på ett säkert ADB

system, som uppskattas av användarna, krävs att fastighets

registret innehåller aktuella uppgifter om fornlämningar. Utred

ningen framhåller därför nödvändigheten av att erforderliga medel 

anslås för denna mycket angelägna revidering. 

Arkeologiutredningens överväganden och förslag rörande den fysiska 

planeringen och fornlämningsskyddet görs mot bakgrund av det förut 

nämnda förslaget till ny plan- och bygglag. 

Arkeologiutredningen understryker betydelsen av att förekomsten 

av eventuella fornlämningar inom ett tilltänkt planområde noga 

kartläggs. Likaväl som geotekniska och andra liknande förhållanden 

utreds grundligt bör utredning om förekomst av eventuella fornläm

ningar ingå som ett viktigt och naturligt led i planeringen av 

områden, där det sannolikt finns kulturlager och andra fornläm

ningar under markytan. Genom förutseende och noggranna utredningar 
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i aktuella hänseenden kan överraskningar och kostnadsfördyringar 

ofta undvikas. 

Kultunninnesvården, där hänsynen till fornlämningarna utgör en 

viktig del, får en mera markerad roll genom plan- och bygglagen. 

Den fysiska planeringen blir också förenklad och mer aktualitets

inriktad, varjämte planeringsansvaret decentraliseras ytterligare 

till kOlllllunerna. Inte minst mot bakgrund av dessa omständigheter 

är det enligt utredningens mening klart motiverat att kultur

minnesvårdens informationssystem bör kompletteras och förbättras 

i enlighet med vad utredningen förordat i det föregående. 

Kompletterande inventering och prospektering 

Beträffande åtskilliga områden i landet ger inte tillgängliga 

inforrnationskällor ett tillförlitligt och i övrigt tillfreds

ställande underlag för kunskap om eventuell förekomst av f ornläm

ningar. Det bästa sättet att undvika överraskningar vid plane

ringen och exploateringen kan ibland vara att göra en fördjupad 

inventering inom tilltänkta exploateringsornråden. Sådana special

inventeringar, dvs. ombesiktningar, analyser och andra åtgärder 

som vidtas utan markingrepp, ger ett säkrare underlag för exploa

tören att på förhand kunna bedöma den tilltänkta exploateringens 

omfattning och lönsamhet med hänsyn till eventuell förekomst av 

fornlämningar. 

Fornminnes- och specialinventeringar kan ge upplysningar om och i 

så fall var fasta fornlämningar kan finnas. Framför allt när det 

gäller fornlämningar utan synligt märke ovan jord kan komplette

rande metoder och åtgärder, s.k. prospektering, behöva tillgripas 

i samband med exploatering. 

Trots att någon skyldighet för kommuner och exploatörer att bekos

ta specialinventeringar och prospekteringar inte kan grundas på 

fornminneslagens bestämmelser, åtar sig dessa ofta att svara för 

kostnaderna. Nuvarande kostnadsfördelning i detta hänseende har i 

princip aldrig ifrågasatts utan synes vara en ordning som fungerar 

tillfredsställande. Med hänsyn härtill föreslår utredningen ingen 

ändring på denna punkt. Li.ksom hittills bör dock staten bidra 
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Ull k<::>stnadertld, om 63\.. 3V speciella or·c;akel' anse:> oskali.gt att 

belasta arbetsföretaget. med denna typ av kostnad. 

ArkeoloQisk unLiersökning a·; fornlämning 

Enligt fornminneslagen bör man, när arbetsföretag planeras, i god 

tid inhämta uppgift om fast fornlämning kan beröras av företaget. 

Om så är fallet, bör samråd så snart :>om möj l i e;t äga rum med läns

styrelsen. 

Arkeologiutredningen föresl.:'ir en viss skärpning av bestämmelsen 

om samråd av innebörd att det skall råda en samr;jdsplikt i de 

fall fornläJru1ing berörs av arbetsföretaget. 

När någon planerar att utnyttja mar·k med fornlämningar måste först 

tillstånd enligt forruninneslagen inhämta.s. I samband med tillstånd 

kan villkor ställas. I villkoren föreskrivs antingen att särskild 

undersökning av fornlämningen skall göras eller att särskild åt.

gärd skall vidtas för att bevara den. 

Syftet med en arkeologisk undersökning är att för framtiden bevara 

den kunskap som en fornlämning kan ge om forntida levnadsfö~

hållanden och föreställningar. Hur omfattande den arkeologiska 

undersökningen bör vara och hur den bör genomföras bedöms utifrån 

vetenskapliga kriterier. Om fornlämningstypen är väl bekant. genom 

tidigare w1dersökningar, kan utgrävningen begränsas till att be

lysa enbart vissa problem. Undersökningarnas omfattning kan ocks2 

begränsas till ett statistiskt urval eller till de delar av forn

lämningen som efter en pr-o-.1Undersökning bedömts som mest in

tressanta. 

Enligt utredningens uppfattning finn:3 alltid motiv för en rationa

lisering och effektiviseri:lg av prospekterings- och undersöknings

rnetoderna så' att ett öns~:at vetensk::tpligt utbyte ka:1 uppnås till 

så låg kostnad som möjligt. Utredningen understryker vikten av 

att utvecklingen med att göra undersöh:n.in[ismet.oderna s;; e!'fektiva 

som möjligt forts~ttcr. 
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En arkeologisk exploateringsundersökning avslutas med en rapport Prnp. 1986/87: I OC 

som tjänar flera syften. Den är en redovisning till arbetsföreta- Bil. 10 

get i text och bild. Den utgör vidare ett första led i levandegö-

randet av en del av vårt kulturarv och är en grund för ytterliga-

re forskning och vetenskaplig bearbetning. Kostnaden för rapporten 

ingår i undersökningskostnaden och belastar dänned arbetsföreta-

get. Enligt utredningens mening bör denna ordning bestå. 

Efter hand som undersökningsverksamheten har ökat till följd av 

efterkrigstidens storskaliga samhällsförändringar har behovet av 

uppföljning ökat. Resurserna härför har emellertid inte byggts ut 

i sarrrna takt. 

Att en fortlöpande och tillfredsställande vetenskaplig uppföljning 

och utveckling inte kan ske på grund av otillräckliga ekonomiska 

medel ger negativa konsekvenser av olika slag. Den bristfälliga 

bearbetningen innebär bl.a. att undersökningsresultaten inte : 

önskvärd utsträckning blir tillgängliga för allmänheten. Allvar

ligast torde dock vara att en utebliven vetenskaplig uppföljning 

minskar möjligheten till kunskapsåterföring, dvs. möjligheten att 

kontinuerligt förnya och fördjupa de vetenskapliga utgångspunkter 

och frågeställningar efter vilka nya undersökningar planeras och 

utförs. 

Den vetenskapliga uppföljningen och analysen av undersöknings

resul ta ten tillgodoser i allt väsentligt allmänna intressen, 

främst forskningen, och bör därför bekostas av staten. 

Enligt arkeologiutredningen är bristen på vetenskaplig uppföljning 

av undersökningsresultaten ett allvarligt problem. Det är nödvän

digt att riksantikvarieämbetet tilldelas medel för att kunna leva 

upp till det centrala myndighetsansvar som åvilar ämbetet på detta 

område. 

Särskilda åtgärder för att bevara fornlämningar 

Forruninneslagen har som utgångspunkt att fornlärrmingarna i huvud

sak skall bevaras för framtiden. De särskilda åtgärder som före

skrivs för att bevara fornlämningen syftar till att göra ingrepp 



i densanJ!la eller i fornlämningsmiljön så begränsade som möjligt. 

Byggmetoder och liknande kan behöva anpassas till fornlämningens 

art och betydelse. 

När det gäller byggande på områden med kulturlager pågår ett ut

vecklingsarbete i syfte att göra det möjligt att bygga på sådant 

sätt att kulturlagren kan bevaras. Genom att utgrävningar ibland 

kan helt undvikas eller avsevärt reduceras i omfattning minskas 

behovet av arkeologiska undersökningar. Härigenom nedbringas kost

naderna inte minst för arbetsföretagen samtidigt som vetenskapligt 

referensmaterial kan sparas för framtiden. Ett fortsatt utveck

lingsarbete vad gäller grundläggningsmetoderna är därför mycket 

angeläget. 

Bestämmelser om kostnadsansvar 

I 9 § första stycket fornminneslagen föreskrivs att, om det med 

anledning av allmänt eller större enskilt arbetsföretag som berör 

fast fornlämning erfordras att särskild undersökning av fornläm

ningen företas eller särski.ld åtgärd vidtas för att bevara den, 

kostnaden härför skall åvila företaget, om det inte på grund av 

särskilda förhållanden "finnes obilligt". 

Enligt arkeologiutredningen är den nuvarande huvudregeln om 

exploatörens kostnadsansvar med möjlighet till befrielse från 

detta ansvar i vissa fall lämplig och väl avvägd med hänsyn till 

fornrninneslagens karaktär av skyddslag. 

För bedömning av kostnadsansvaret görs en avgörande gränsdragning 

mellan å ena sidan allmänt eller större enskilt arbetsföretag och 

å andra sidan övriga arbet~;företag. Det är endast de förstnämnda 

arbetsföretagen som med stöd av fornminneslagen kan åläggas att 

bekosta arkeologiska undersökningar. Gränsdragningen mellan 

större och mindre enskilt arbetsföretag har inte närmare precise

rats i fornminneslagens förarbeten eller genom rättspraxis. Riks

antikvarieämbetet har dock a~gett vissa riktlinjer i frågan. Tolk

ningen av begreppet allmänt arbetsföretag har inte vållat några 

svårigheter i tillämpninge~. 
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Liksom hittills bör i fortsättningen följande typer av enskilda 

arbetsföretag räknas som mindre och därför helt eller delvis be

frias från de arkeologiska W1dersökningskostnaderna: till-, på

och ombyggnader av enfamiljshus, uppförande av garage och uthus 

till enfamiljshus samt vissa markarbeten i anslutning till sådana 

hus ävensom mindre kompletteringar på jordbruksfastigheter och 

liknande. 

Arkeologiutredningen har övervägt att hänföra uppförandet av ett 

enstaka småhus till sådant mindre enskilt arbetsföretag för vilket 

statligt bidrag med stöd av fornminneslagen kan utgå men stannat 

för att det alltjämt bör betraktas som ett större enskilt arbets

företag i fornminneslagens mening. 

Utredningen har prövat vilka riktlinjer som bör gälla för skälig

hetsprövningen enligt fornminneslagen. Som exempel på fall då det 

är obilligt att arbetsföretag skall bekosta arkeologiska exploa

teringsundersökningar anges i fornminneslagens förarbeten, att 

W1dersökning av fornlämning redan varit planerad, att fornläm

ningen är av så ringa betydelse att det inte synes påkallat att 

vidta någon särskild åtgärd för dess bevarande eller att fornläm

ningen inte varit känd förut. 

Det är sällan som obillighet kunnat åberopas som grund för hel 

eller partiell befrielse från kostnadsansvaret. 

I ett avgörande från 1982 slog högsta domstolen fast att undan

tagsregeln i 9 § fornrninneslagen endast kan åberopas då det före

ligger s.k. särskilda förhållanden. Domstolen avvisade tanken att 

regeln har karaktär av allmän skälighetsregel, som skulle kunna 

föranleda befrielse från eller jämkning av kostnadsansvaret efter 

en skönsmässig bedömning. Enligt domstolen måste med särskilda 

förhållanden avses sådana omständigheter som nämnts i fornminnes

lagens motiv eller som ligger i linje med dessa. 

Arkeologiutredningen har prövat om den nuvarande bestämmelsen om 

kostnadsansvaret bör ändras så att det ges utrymne för en allmän 

skälighetsbedömning i någon form. 
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En allmän skälighetsprövning utifrån det faktum att undersöknings- Prop. 1986/f\7: 100 

kostnaderna i sig torde vara osedvanligt höga är mycket svår att Bil. 10 

göra, i all synnerhet för beslutande instanser som saknar erfor-

de:"lig ekonomisk kompetens för sådana avvägningar. Särskilt be-

svärligt torce det vara att bedöma förutsättningarna för oskä-

lighet när det uppkommer fråga om arbetsföretagen skall stå för 

utgrävningskostnader som inte kan beräknas bli förräntade genom 

avkastningen från uppförda bostads- och lokalbyggnader. 

Som en annan grund för oskälighet skulle kunna tänkas att under

sökningskostnaderna överstiger de för orten vanliga. Det är 

emellertid lika svårt att på objektiva grunder avgöra när under

sökningskostnaderna överstiger de för orten vanliga som när de är 

osedvanligt höga. 

Enligt utredningen bör nu angivna omständigheter inte kunna utgöra 

motiv för tillämpning av en allmän skälighetsregel. I stället bör 

en skälighetsprövning i princip liksom hittills begränsas till 

klart utmejslade typfall av markerad undantagskaraktär. En viss 

utvidgning av undantagsområdet bör kunna tillgodose syftena att 

dels vidrr.akthålla nuvarande principer bakom fornlämningsservitu

tet, dels tillskapa en s.k. säkerhetsventil för vissa fall där 

mycket starka skäl talar för en lättnad i kostnadsansvaret. 

Arkeologiutredningen finner övervägande skäl tala för att den 

gällande utformningen av 9 § fornminneslagen i princip behålls 

men att möjligheterna att få hel eller partiell kostnadsbefrielse 

med stöd av paragrafen blir något utvidgade. 

En skälighetsbedömning kan i vissa fall vara motiverad, om det 

föreligger en laglig skyldighet eller eljest tvingande omständig

heter att vidta anläggningsatgärder och liknande som kan föranleda 

arkeologiska undersökningar. Det kan t.ex. gälla anläggandet av 

vatten- och avloppsledningar under marken eller nödvändiga repara

tioner eller omläggningar av ledningarna. 

Utredningen redovisar några andra exempel på situationer då undan

tagsregeln kan tillämpas. I övrigt överlämnas åt rättstiliärop

ningen att ge exempel och forma praxis på området. 

600 



För·utom kostnader för själva den arkeologiska undersökningen kan 

exploatörerna drabbas av vissa indirekta kostnader i anledning av 

undersökningen, t.ex. räntekostnader på nedlagt kapital belöpande 

på tiden för utgrävningen och fördyrad projektering. En del sådana 

kostnader beror på att exploateringen kan försenas till följd av 

att den arkeologiska undersökningen först måste utföras. 

Arkeologiutredningen finner inte tillräckliga skäl att frångå. 

nuvarande ordning att exploatörerna betalar de indirekta kostna

derna. 

Beslut om kostnader enligt fornminneslagen. Besvär 

Ansökan om tillstånd att rubba, förändra eller ta bort en fast 

fornlämning görs hos länsstyrelsen, vars beslut kan överklagas 

hos regeringen. Den arkeologiska undersökningskostnadens storlek 

prövas av fastighetsdornstolen. Det är inte föreskrivet någon tid 

inom vilken talan skall väckas hos domstolen. 

Omfattningen av och kostnaderna för en arkeologisk undersökning 

uppfattas allmänt som två sidor av sanrna sak. Är fornlämningens 

art och omfattning bestämd, kan kostnaderna beräknas på ett mycket 

säkrare sätt. Omfattningen och kostnaderna är följaktligen av

hängiga av varandra. Inom kultunninnesvården och exploaterings

verksarnheten upplevs det som otillfredsställande att omfattningen 

öch kostnaderna inte kan prövas och handläggas i ett sarmnanhang. 

För den arkeologiska instansen kan osäkerheten om kostnadernas 

slutliga 1·eglering skapa bl.a. administrativa problem, i all 

synnerhet som kostnadsfrågan kan hållas öppen hur länge som helst. 

Även den enskilde torde finna att den nuvarande uppdelningen av 

ett i stort sett identiskt ärende är till nackdel, då han för att 

få kostnadsfrågan prövad tvingas vända sig till en annan instans 

än den som prövat undersökningens omfattning med risk att få stå 

för alla rättegångskostnader, om han förlorar processen. 

Anledning sakn's att ändra på det nuvarande förhållandet att läns

styrelsen fattar besluten enligt 6 § fornminneslagen. Däremot kan 

beträffande frågan om undersökningskostnadernas storlek övervägas 

en bättre lösning än den nuvarande. 
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Med hänsyn främst till frågornas nära samband förordar utredningen 

att länsstyrelsen fattar beslut om såväl undersökningens omfatt

ning sorn kostnaderna. 

Länsstyrelsens beslut rörande undersökningens omfattning och kost

naderna skall kunna överklagas. Som överprövningsinstans kan väl

jas kammarrätten eller regeringen. 

Arkeologiutredningen föreslår - efter att ha vägt skälen för och 

emot de båda alternativen -· att länsstyrelsens beslut skall kunna 

överklagas till regeringen. 

Sambandet markvärde - taxeringsvärde 

Vid bedömning av effekterna av arbetsföretagens kostnadsansvar 

måste frågan om markvärdet för fastigheter med fornlämningar be

aktas. Fornlämningsservitutets eventuella inverkan på markpriset 

och dänned även på markens taxeringsvärde kan vara av intresse 

dels för en markägare som riskerar att få betala arkeologiska 

undersökningskostnader till följd av ett planerat markutnyttjande, 

dels för en köpare av marken som planerar exploatering av denna 

och dänned kan kollilla att få stå för undersökningskostnader, vilket 

kan påverka markens saluvärde. Utredningen har funnit att en fas

tighets marknads- och taxeringsvärde endast i undantagsfall torde 

påverkas av att det finns fornlämningar på fastigheten. Först när 

en arkeologisk undersökning före exploatering skall påbörjas, 

torde fastighetens marknadsvärde och därmed även taxeringsvärde 

påverkas i sänkande riktning. 

Om fastighetstaxeringskonrnittens förslag om s.k. rullande årsvis 

taxering genomförs, finns förutsättningar för att ett sänkt mark

nadsvärde följs av ett sänkt taxeringsvärde utan att fastighets

ägaren behöver ansöka om ändrad fastighetstaxering. Genom en sådan 

successiv anpassning av marknads- och taxeringsvärdena skulle en 

smidig ordning skapas. Fastighetsägaren skulle åtminstone tempo

rärt få ett sänkt taxeringsvärde och därmed viss kompensation för 

undersökningskostnaderna. 
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Finansiering av arkeologiska undersökningskostnader vid bostads

byggande 

Byggandet i städernas centrala delar avser i allt väsentligt annat 

än bostäder. Detta beror huvudsakligen på en expansion av annan 

centrumbebyggelse och på de höga markpriser som råder inom sådana 

områden. Det kan också vara svårt att genom hyresintäkter från 

bostäder kunna få kompensation för markkostnader och andra kost

nader i bostadsproduktionen. 

Konrnunerna, som ansvarar för bostadsförsörjningen och vissa åtgär

der för att underlätta bostadsbyggandet, har särskilt sedan mitten 

av 1970-talet sökt skapa förutsättningar för bostadsetableringar 

i städernas centrala delar. Denna ambition beror främst på 

bostadspolitiska och miljömässiga hänsynstaganden. På grund av 

bl.a. de höga markkostnaderna har det dock varit svårt att full

följa strävandena. 

I fråga om de medeltida städerna tillkorrmer ofta de arkeologiska 

undersökningskostnaderna som en betydande hämsko när det gäller 

bostadsbyggandet. Arkeologiutredningen har inhämtat att denna typ 

av kostnader många gånger kan bidra till att en önskvärd bostads

bebyggelse inte kan komma till stånd. Arkeologikostnaderna kan 

nämligen inte kompenseras genom uttag av en hyra som ryms inom 

det s.k. bruksvärdet enligt hyreslagens regler. I de fall bostäder 

byggs trots dessa kostnader upplåts de som regel med bostadsrätt. 

Det händer också att bostäder i ganska stor omfattning komplette

ras med lokaler för att underlätta finansieringen. 

Nuvarande författningar i fråga om den statliga bostadsfinansie

ringen medger inte att kostnader för arkeologiska utgrävningar 

ingår i låneunderlaget. Byggherren måste således finansiera kost

naderna med egna medel eller oprioriterade lån, vilket medför 10-

12 % högre kostnader än om statliga bostadslån kunnat erhållas. 

Mot bakgrund av vad som anförts finner arkeologiutredningen starka 

skäl tala för att åtgärder behöver vidtas för att underlätta 

bostadsbyggandet på mark med fornlämningar. Eftersom det finns 

ett system med statlig bostadsfinansiering, synes det från flera 
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synpunkter vara enklast och smidigast att inordna åtgärderna i Prop. 1986/87: IOO 
detta system. Utredningen förordar därför att nödvändig finansie- Bil. 10 

ring möjliggörs inom ramen för den statliga bostadsfinansieringen. 

Enligt utredningens mening bör lån vara den lämpliga stödfonnen. 

Härigenom synes de bostadsfinansiella problem som arkeologikost

naderna ger upphov till kunna lösas på ett tillfredsställande 

sätt samtidigt som "onödig" exploatering på mark med fornlämningar 

inte uppmuntras. Eftersom lån skall återbetalas och exploatören 

bl.a. bör svara för vissa kostnader för maskintid och grovarbets

kraft, kommer det alltjämt att finnas incitament för denne att 

genom noggrann och förutseende planering söka undvika eller be

gränsa exploatering inom områden, där fornlämningar berörs. 

Enligt arkeologiutredningens bedömning har det beräknade lånebe

hovet - ca 5 milj.kr. - en sådan omfattning och betydelse för 

samhället och enskilda att låneadministrativa synpunkter inte bör 

hindra att lånet inordnas i systemet för den statliga bostads

finansieringen. 

Arkeologiutredningen finner att de arkeologiska undersökningskost

naderna i allmänhet kan jämställas med andra slag av kostnader 

som fastighetsekonomiskt inte är möjliga att förränta i sin hel

het. Enligt den sedan 1984 gällande förordningen om tilläggslån 

för ombyggnad av bostadshus m.m. kan tilläggslån erhållas för att 

finansiera vissa åtgärder och anordningar som inte kan förräntas 

i sin helhet. Tilläggslån kan lämnas, oavsett vilken upplåtelse

form och fastighetsägarkategori det är fråga om. Lån lämnas dock 

endast för bostäder avsedda för permanent bruk. 

Arkeologiutredningen föreslår att tilläggslån får lämnas för att 

underlätta finansieringen av de arkeologiska undersökningarna. 

Tilläggslån bör erhållas för arkeologikostnader i samband med 

uppförande eller ombyggnad av såväl flerbostadshus som gruppbyggda 

och styckebyggda småhus. 
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~;.;~dersökningsverksamheten 

~ ~ 
År 1967 inrättades vid riksantikvarieämbetet en statlig uppdrags

verksamhet för ar~eologiska undersökningar. För undersökningsverk

samheten, som skall vara självfinansierande, gäller taxor som 

fastställts av riksantikvarieämbetet efter samråd med riksrevi

sionsverket. Grundprincipen är full kostnadstäckning för stats

verket, vilket innebär att taxan upptar inte bara direkta kostna

der för undersök~ingsverksamhetens personal m.m. utan också kost

nader för en del av ämbetets centraladministration. 

Exploateringsundersökningar utförs i alla län utom tre av riks

antikvarieämbetets undersökningsverksamhet. På Gotland svarar 

ämbetets Gotlandsundersökningar för undersökningarna. I två län, 

Jönköpings och Jä~tlands län, är resp. länsmuseum ensam undersö

kande institution. I övriga län utförs undersökningarna av ämbe

tets undersökningsverksamllet ensam eller tillsammans med läns

museum eller konmunalt museum. 

Kulturminnesvårdens omorganisation 1976 innebar nya förutsätt

ningar för riksantikvarieämbetets arbete. Med decentraliseringen 

av handläggningen av fornminnesärenden till länsstyrelserna följde 

en starkare betoning av ämbetets centrala verksfunktioner. Som 

central förvaltningsmyndighet för ärenden om kulturminnesvärd och 

med tillsynsuppgifter enligt fornminneslagen skall riksantikvarie

ämbetet svara för rådgivning, information, utbildning och verksam

het med forskning och utveckling. 

Samtidigt innebar kulturminnesvårdens omorganisation en väsentligt 

ändrad inriktning av riksantikvarieämbetets undersökningsverksam

het. Denna blev även en remiss- och utredningsinstans åt länssty

relserna när det t.ex. gäller att ta fram underlag för antikva

riska bedömningar. Genom en intern omorganisation har ytterligare 

markerats undersökningsverksamhetens uppgifter att dels vara 

expertorgan för arkeologiska undersökningar, dels bedriva extern

finansierad uppdragsverksamhet. 

Utvecklingen av den arkeolcgiska forskningen har under efterkrigs

tiden inneburit stora förändringar för undersokningsverksamheten. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 



Undersökningarna har blivit. mer komplicerade och specialiserade. Prop. 1986/87: 100 

Exploateringsverksamhetens ändrade karaktär medför också att många Bil. 10 

undersökningar blir mycket stora och kräver betydande administra-

tiva och tekniska resurser. Dessa båda förhållanden har starkt 

påverkat undersökningsarbetets organisation och varit ett motiv 

för undersökningsverksamhetens specialiserade undersökningsenhe-

ter. Härmed har förutsättningar samtidigt skapats för en starkare 

rationalisering av arbetet och ett brett utvecklingsarbete såväl 

tekniskt som vetenskapligt. 

Såvitt arkeologiutredningen kan bedöma fyller riksantikvarieämbe

tets undersökningsverksamhet väl sin uppgift. Med hänsyn till att 

den har en extern och fullständigt självfinansierad uppdrags

verksamhet, som styrs av förekorrmande exploateringar i hela lan

det, får man räkna med att undersökningsorganisationens arbete 

kännetecknas av en viss ryckighet. Detta leder bl.a. till att en 

långsiktig planering inte kan utföras i önskvärd utsträckning. På 

grund av uppdragsverksamhetens natur torde detta dock vara mer 

eller mindre oundvikligt. 

Det är knappast rimligt att riksantikvarieämbetets undersöknings

verksamhet skall vara expertorgan åt länsstyrelserna utan att 

kunna ta betalt för dessa tjänster. Med hänsyn till att undersök

ningsverksamhetens kostnader i detta hänseende i viss mån dessutom 

belastar arbetsföretagen i samband med uppdragsundersökningar bör 

en annan ordning eftersträvas. Ett lämpligt alternativ kan vara 

att servicen åt länsstyrelserna består men att den inte längre är 

kostnadsfri. De frigjorda ekonomiska resurserna blir härigenom 

disponibla för ökade insatser i fråga om arbete med forskning och 

utveckling samt rådgivning. Utredningen föreslår att så sker. 

Personalen vid riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet och 

dess regionkontor står för en kvalificerad arkeologisk sakkunskap 

som kan utnyttjas i olika delar av landet. Behovet av arkeologisk 

kompetens även hos länsmuseerna kvarstår emellertid. Undersök

ningsorganisationens roll som expertfunktion och dess uppbyggnad 

gör den mindre lämplig för löpande verksamhet med besiktningar, 

kontroller och mindre undersökningsföretag. Därför är det viktigt, 

att alla länsmuseer har kompetens så att de kan bistå länsstyrel-
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:er· och :.C<)tlilTiuner och ta ansvar för en basfunktion inom der. arkeo

logiska :mdersökr:ingsvert.:samheten. Det är ar1gelaget att museerna 

gene1°ell t fcrbiittrar sir, ~:ompetens i angivna avseenden. 

Det. har 1.nte varit utredr.inger,s uµpg.:.ft att utreda och eventuellt 

före:;lå en ytterligare decer.tn:!. isering av undersökr»ingsverksam

heter. till. mu.~ee:ona. Utredningen är dock inte främmande för en 

::.8.dan jecentraliser~ng i och för ::ig. Denna maste dock avvägas 

:;;ot c.'.t; J.::: deri expert.roll. sc:n kännet.P.ckr.ar· ri l-;santikvarieii.:nbetets 

u.ri::<ersS:nir;,7;;; verk.sa'llhet, de:2.s kra\'en ;:iå att, ve:-'ksa1J1heten skall 

Sed21i 1930 gA 1:.er e+:t r:i.yt. ': t.axesy:stem f'cr ri ks;:u1ti kvar i e;'i.n:betets 

undero;(il(nings'.'erkS<•mhP.t. Taxan ät' konstr·ue:oad l s:i·fte att u:cpnå 

admir.ist.rati vt sett enkla lösningar . .Syftet är o-::K:o:å att få en så 

långt möjligt exakt Kostnadstäckning fö1· var je enskilt projekt. 

Efte~s:xn länsmu::;eer-na och de komrnimala museerna i varierande grad 

subvenc.ionerar ~:ost:-iaderna för exploateringsundersökningar medan 

ämbetets U.'l•jersökningsverksamhet måste ta ut ersättning för samt

liga kos:nade:o, får arbetsfi)retagen betala en förhållandevis högre 

erf.;ittning för cie undersökningar som :.:tförs av undersökningsverk

samheten. Fran rättvisesynpur.kt är detta betänkligt, eftersom 

storleken av de kostnader som åvilar arbetsföreta.gen kan ·;ariera 

beroende på vilken )nstitution det är som gör undersökningen. 

Över huvuc <:.aget~ skapar Je sKilda ':.axesystemen förvir:·ing hos 

uppdrags€) varna cch i!'"'..nebär problem vid sarr.arbetet med dessa. 

? .n. g~ille:" att ko:o.:.nader för riksantikvarieäi!betets centrala 

adrr,inistration ingår i de ersättningsbelopp som exploatörerna 

skall utge u.11 ämbetets unuersöknings·1er·ksamhet. Enlip;t utred

ningens uppfattning är det oskäligt att arbetsföretagen belastas 

rne~ der.na ty;:i av kostnader. Lika oskäligt är det att exploatörerna 

måste betala kostnader avseende skulder som w1dersökningsverksarn

heten har till staten. Utredningen för-eslår därför att dessa slag 

av ;.:ostnac!er utesluts ur undersökningsverksarnhetens taxa. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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--............. Om förslaget genomförs, kommer skillnaderna mellan undersöknings

""- verksamhetens och museernas taxesystem att i viss utsträckning 

utjämnas. 

Utredningen har uppskattat de :nerkostnader för staten som kan 

följa av ett fullständigt genomförande av utredningens förslag 

till ca 6,7 milj. kr., varav 5 milj. kr. avser kostnader för 

finansiering av arkeologiska undersökningar i samband med bostads

byggande. Det sistnämnda beloppet utgörs dock av lån med åter

betalningsskyldighet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 
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/Jilaga /0.1-1 Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 

Förteckning över remissinstanscr och samrnanst~illning av 
remissyttranden över bctiinkandet (SOU 1985: 13) 
Fornliimningar och exploatering 

Remissinstanst·r 

Efter remiss har yttranden avµetts av Svea hovriitt. Kammarr~1tten i Jön

köping. centraln:imnden för fastighetsdata. statens viigvcrk. riksskaltever

kct n<SVi. statens kulturr[id. riksantikvariciimhetet och statens historiska 

museer lRAAI. statens sjöhistoriska museum, Vitterhetsantikvitctsakade

micn. uni\'ersitets- od1 hi.igskole:1mbctet ( U HA I. humanistisk-samhiillsve

tensbpliga fLirskningsr~idet !HSFRI. bostadsstyrelsen. statens riid för 

hyggnadsforskning. statens planverk. statens lantmiitcriverk. statskon
toret. riksrcvisionsvcrkct ( RRV I. l:lr1s.styrelsen i Stockholms liin. I:inssty

rclscn i lfppsala liin. liinsstyreben i Öst1:rgötlands Hin. liinsstyrel-;en i 
Gotlands liin. l:insqyrclscn i \falmöhus liin. liinsstyreben i Ciiitchl1rgs och 
Bnhus Hin. li111sstyrels1:n i Skaraborgs liin. l:insstyrebcn i Knpparbergs liin. 

Wnsstyrelsrn i Viistcrhottens J:in. Wnsstyrels1:n i Norrbottens J:in. Stock

holms kommun. Ciötehorgs kommun. Malmö kommun. Uppsala kommun. 
Sigtuna kommun. ~yköpings kommun, Norrkiipings kommun. Linköpings 

kommun. Söderköpings kommun. Gotlands kommun. Skara kommun. 
Lunds kommun. Ystads kommun. Enköpings kommun. Örebro kommun. 

Halmstads kommun. Falu kommun. Svenska arkeologiska samfundet. 

Riksförbundet för hcmbygdsvi1rd. Svenska kommunflirbundct. Lancls
tingsfiirhunclet. Svcrigcs Ki1pmannaförhund. Centralorganisationen SA
CO!SR 1SACO/SR1. Föreningen Sveriges bnsantikvarier, Föreningen Sve
riges bndsantikvarier. Linsmuseernas samarbctsrild, Sveriges museiman
nafiirbund. St1JCkholms Stadsmuscum. Malmö museum. Kristianstads liins 
museum. Stiftelsen fonköpings bns museum. Stiftcben Älvshorgs liinsmu
scum. Stiftelsen Viistcrbottens museum. Stiftelsen Hallands liinsmuseer. 
Halmstad och Varberg. Stiftelscn .liimtlands liins museum, Stiftelsen Ska
raborgs länsmuseum. Stiftcbcn Upplandsmuseet. Stiftelsen Linsmuseel i 
GötcbL1rg rn:h BL>hus liin. Stiftclscn Örebro liins museum. Stiftelsen Norr
bottens museum. Stiftelsen Östergi)tlands liinsmuseum. Stiftelsen Södcr
manlanch museum. Stiftchcn Blekinge liins museum. Skän1:s h1:111bygds
forhund. Stiftcl<.cn V;irmlands museum. liinsmuscet i G:ivleborgs län, Stif
telsen Uinsmuseet - Murbergct. Sveriges fastighcts:igareforbund. Hyres
giistcrnas riksförbund. Byggherreföreningen. Hyrcsgiistcrnas sparkasse

od1 hyµgnadsfiircningars riksförbund !HSBI. Svenska riksbyggcn. Sveri
ges Allmi111nvttiga Bostaclsfiirctag iSABOI. Sveriges villaiigareforbund och 
SvL·nsb museifl.ireningen. 

l\.ulturn:1mnden i Kristianstads kommun har ucksa avgctt ell yttrandL· 1 

vilket niunnden hiinvisar till yttrandet frim l\.risti<1nstads liill'>museum, SL'm 
i sin tur hiinvisar till yttrandet fr<in rii!·eningen Sveriges land;;antikvaricr. 

Stifteben Smidand-, museum hi1nvisar ocksii till yttrandet li'<111 r11rcningen 
Svcrigcs l<i!ldsantikvaric!-. 

34 JW,_.,fu:,:<'11 /'i81JiS7. I .1111111. \:r /1ili. /Uc1gt1 /!I 
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Göteborgs arkeologiska museum hänvisar till remissvaret friln Göte- Prop. 1986/87: I 00 
borgs kommun. Bil. I 0 

Sammanställning a\· remissyttrandena 

Sammanställningen inleds med en översiKt över remissinstansernas all

miinna synpunkter pii fornminni.::slagen som skyddssystem och lagens 

regler om kostnadsansvar. Sedan följer ett par avsnitt med kommentarer 

till utredningens hehandling av fornlämningsskyddets samhällskonsekven

ser och till fornliimningar i den fysiska planeringen. Remissinstansernas 

synpunkter pf1 utredningens konkreta förslag är uppdelade pt1 tre avsnitt. 

finansieringen av de arkenlogiska undersökningarna. undersökningsverk.

samhetens organisation och kulturminnesvårdens informationssystem. 

Slutligen redovisas n~l.gra synpunkter p[1 utredningens förslag till kostnads

ök.ningar. 

I ett flertal remissyttranden beskrivs speciella erfarenheter och förhål

landen när det gäller fornlämningar i olika län och kommuner. Sådana 

beskrivningar görs av l<insstyrclscrna i Götchorp och 80/111.1 liin, Skara

borg.i lii11. l\opparhcrgs län, Norrbottens liin. av Stockholms. Uppsala 

och L1111d.1 kommuner. av Stockholms stadsmuseum och f\1almii museum. 

av Jiimtland.1 läns museum. Stiftelsen Skaraborgs liinsm11sc11m. Norrbot

tens m11sc1m1. Ös1ergiitla11ds liinsm11se11m. Siidermanlands museum och 

Lllnsm11sect-M11rherge1. 

Ui11ssryrcl.H'11 i i'iis1crbotte11s !tin har en positiv insUillning till utred

ningens samtliga förslag. 

I Fornminneslagcn som skyddssystcm och Jagens regler om 

kostnadsansvar 

Enligt utredningens bedömning har fornminneslagens skydd för fasta 

fornlämningar vari\ effektiv\ och i stor\ se\\ fungerat tillfredsställande. AH 

avskaffa eller p~t väsentliga punkter modifiera fornminneslagens huvud

princip för kostnadsansvaret skulle uppluck.ra lagens skyddssystem. 

Utredningens uppfanning far stöd av det stora flertalet remissinstanser. 

Men även bland dessa finns nyanser och resonemang som leder till andra 

~lutsatser än utredningens. 

De centrala myndigheter som yttrat sig i frågan och som ger 

utredningen stöd är stal<'ns k11/111rråd, UHÄ och HSFR. S1a1sko111orc1 och 

RRV är däremot kritiska. 

Statskontoret finner att u1redningens förslag leder till besparingar för 

enskilda och kommuner. Samtidigt ök.ar uppgifterna för staten. Utredning

en har inte kunnat anvisa några sätt att finansiera de föreslagna kostnads

ökningarna. 

RRV delar utredningens uppfattning att syftet med fornminneslagens 

fornHimning~sk.ydd tir att fornlämningarna skall bevaras. En del av utred

ningsförslagen kan emellertid. anser RRV. fa som effekt att skyddet för-

svagas. 

Av den ankdningen. liksom av k•Jstnadsskiil. delar RR V inte utredning- 610 



ens synsiitt att staten skall pä olika sätt subventionera unJersökningsverk

samheten. RRV hiinvisar till sin revisionsrapport Resultat och resurser i 

kulturminnesv{irJen. 

Si·ca !lm'l'iitt anser att kostnaJsansvarel alltid skall {1vila exploatören 

när Jet Lir lhiga om siiJana undersökningar som skall göras när det redan 

finns tillstiind all ta bort en fornlämning. lJ nJersökningar som syftar till att 

utrömi om etl arbetsföretag kan ha någon inverkan ph en fast fornlämning. 

dv~. prospcktering och invcntering. bör bekostas pt1 samma sätt 'om andra 

umkrsökningar sum hehövs för den kommunala planeringen. Utredningen 

borde enligt hovriittcn ha gjort en klarare t1tskillnad mellan dcssa olika slag 

av undersökningar. 

Statens r1/dfi0ir hrgg11ad.1ji1rsk11i11/.: gör ingen egen bedömning av vilken 

part som skall betala grävningskostnaderna vid ett arbetsföretag samh~illet 

eller. som nu. marbgaren. 

Ett slllrt antal remis~instanser som företräder k u Itu rm in n c s v ;\ r

dc n s intressen eller forskningsintressen delar utredningens 

st:1ndpunktcr. Hit ri·\knas lH:ksii flertalet länsstyrelser samt ni\gra organisa

tioner p{1 omr~idet. 

RAÄ delar i Slllrl i utredningens slutsatser. Utredningen visar p{1 ett 

övertygande sätt Je negativa konsekvenser som skulle kunna uppstf\ ge

nom ett statligt övertagande av undersökningskostnaderna. 

\'ittcrhctsakade111ic11 ger ett starkt stöd till de förslag i utredningen som 

syftar till att bevara fornminneslagens karaktär av sammanhiingande 

skyddsniil. Enligt akademien iir viirt fornlämningsbeständ redan starkt 

reducerat. Det krav som ställts på utredningen all inte ge förslag som 

medför ökade kostnader for staten har enligt akademien hindrat den friln 

att komma med verkligt effektiva lösningar. Siirskilt problematiskt är detta 

d:'i Jet gäller den vetenskapliga uppföljningen av undersökningsresultaten. 

S\'('11.1/.;a Arkeologiska Sa111fi111dc1 delar utredningens principiella upp

fattning om exploatörens kostnadsansvar men vill samtidigt understryka 

att statliga ins•tlser behövs för att klara den arkeologiska basorganisa-

1ionen liksom en meningsfull FoU-verksamhet. 

Lii11ss1Yre/.1·i'11 i Stockholms liin ansluter sig till utredningens st{indpunkt 

att nuvarande ordning pfi det hela taget fungerar bra och utgör en rimlig 
avviigning mellan allmiinna och enskilda intressen. Uinsstyrelsen tar upp 
en kostnadsfordelningsfr{1ga, niimligen kostnaderna för magasinering och 

konservering av fornfynden. Fynden m~iste kunna bevaras på ett betryg

gande säll. Utrcdningen har avvisat tanken på att lf1ta kostnader för detta 

belasta arbetsföretag.el. Länsstyrelsen anser att det linns skäl att liverväga 

ett mindre procentp{islag. liknande dt:l som görs för rapporter över utgräv

ningar. 

Liinss1rrclse11 i Ö.11ergiitl1111ils lii11 tycker att det linns problem som 

utredningen inte beaktat när det giiller de arkeologiska kostnaderna. Vis

serligen utgör de~sa. som t>ekS:1 utredningen konstaterar. c·n mycket obe

tydlig del av de totala exploatering~kuslnaderna. Q,~t intressanta är emel

iertid inti.: de arkeologiska kostnaderm1s forh~tllandi.: till Jet totala byggan

det utan till de ganska l'iitaliga exploateringar som skall helastas a"· ::rkeo

logiska undersökningar. En ur samhiillets synpunJ.;1 viktig exploatering. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 10 
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friim-;i hnstadshchvggcl-,e. kan allvarligt fiirsv{u-~i-, a\· kravet pit arkeolo

gisk undersökning. Sitrskilt bekymmersamt hlir detta vid arhetsfiiretag 

'>Pm inte har cxph)~ttering,;braktiir. !'far d.:t g;illcr klistnader för bortta

gande av fornbmning d.:lar länsstyrelsen utredninµen'> principiella uppfatt

ning. l .im-,styrelsen hekriiftar ockst1 utredningerh uppfattning att informa

tilln och !!lld planering kan undanröja mi·mga kl1nnikter mellan exploatörer 

Peh kulturminnes\ ilrdare och minska eventuella arkeologiska undersiik

ninµ-,kpstnader. Lrnsstyrelsen har ett utvecklat samr[idsförfarande med 

kommunerna i bnet. Di:! iir iindii uppenhart att utvecklingen kan leda till 

konflikter mellan cxpluaterinf!shehov och hevarandeintresscn. 

/.ii11.1s1_1.,.,'/.1c11 i Skarnhorgs lii11 har inte samma uppfattninf! niir det giiller 

konflikter vid tifömpnin):!en av flirnminneslagen. Enligt Wn-,styrelsens er

farenhet kan det allt överskuggande antalet i1rendcn genomföras i fullt 

samför-;tiind mellan liins-;tyrclsen. griivandc institution och cxploa!llr. Det 

hör till undantagen att arkL'Olligiska undersökningskostnadcr förhindrar en 

önskviird fi\rnyel-;e av hehyggclse eller all unJersiikningar medför förse

ningar. l\.ustnadcrna iir i de lles1a fall av underordnad helydelse. 

Ui11ss1_wc/.1,'11 i .\le1/111ii/1111 li111 iir den enda i denna grupp av remissin

stan-;er -;om ifr;'ig<l'iiitter utredningen. Linsstyrelsen konstaterar att direk

tiven hi:grirnsat utredningsuppdraget och ser det som en allvarlig hrist att 

iindringar i klistnadsansvari.:l lt:irfor inte kunnat ta~ upp till prövning. 

Enligt l(insstyrdsens uppfollning (ir inventering och bevarande av fornliim

ningar i dscntliga hiinsecnden ett riksintresse. Diirfor finns det s1ar1'a skal 

för att kostnaderna hiir hiira~ solidariskt av alla och siilcdes tiid.as av 

stat.:n. 

SACO/.\R. ~om översänt yttrande fri1n -,itt medlemsfiirhund D/l\.-.fi'ir

h1111dc1. ansluter sig till utredningen men tilliigger en ytterligare ao;;pckt till 

stöd för att lagen-; huvudprincip bibehålls. niimligen sysselsättningen. En 

Wriindring <tV kListnadsansvaret medfiir stor risk f'ör en ökande arhetslös

het hland foharke,1loger. Antalet arkeokigiska undcr~ökningar kan i en 

s~ldan situatilll1 minska drastiskt som en följd av att h~in~yncn till kultur

minni:sdrdcn" intres-;en kommer att minska i den totala samhiillsplanc

ringen. Sl'erig!'.1 M11.1ci11w1111afi'irh1111d.1 remissvar iir likalydande. 

Alla museer ~om yttrat -.ig i friiga om fornminncslagcns huvudprinciper 

är iivcrens med utredningen. 

/.ii11.111111sn'm<1s sw1111rh1'f.1T1/d och Lii11.1m11Sl'el-;\111rherge1 tar upp hris

ten p;'i resurser for all konservi:ra de fynd som arkeologiska undersökning

ar ger. Enligt ri1det kan detta material inte gi:s en v[ird som möjliggör ett 

bng~iktigt bevarande. Riidi.:t föresl<'ir att kostnadi:rna fi:ir den omedelhara 

kon~erveringen av fynden i samband med arkeologiska undersökningar 

skall h.:lasta arhctsföretaget. .'iiidcm11111/1111d1· 11111.H'11111 och Jå11kiipi11gs 

liins m11s1'11m för fram samma förslag. 

Enligt Srocklw/ms s1ad111111.1e11111 finns det hetydande risker med det 

resonemang -,om utredningen för om att undi:rsökning:irna kan bcgr(insas 

niir det (ir friigan om en ty;1 av fornliimningar 'om iir \'iil hckant genom 

tidigare undersökninµar. I Stockholm iir en myck.:t stor dela'.· ytterstade'1s 

f\lrnlärnningar gravfiilt rr:".n yngre järn:ilder. en typ a\ fnrnl<inrning ~om ;1r 

gan,ka \'iil lhikumcnt.:rad. I ':1mband mt:d under..,likningar har dnck kon-

Prop. 1986/87: IOO 

Bil. I 0 
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stalL'rats att de >ynliga fornl:1mning;1rna iivcrlagrar :ildre gra\'<tr och hll

platser. En begr;111-.nin)! av det -.lag utredningen för,irdar k;1n leda till all 

man g;ir miste t>m \':irddull inform;1\ion. 

All det förekommer e\rloatörer sum 11tan tillstiind gr:iver bPrt eller 

grnvt sk;idar t'tirnl;irnningar :ir bnt - atminstone p;·1 regitinal nivi'i. Det 

h;i\d<tr !.i11.111111.11'1'/ i (;'ii1'/1'/ir>rgs li'i11 ,,1111 tycker p{ifiiljdsfr;igan borde ha 

henirh i t1e1:1nkandet. Det finn-. cxploaturer >t1111 bediimer det\ <ll"a ekorlll

miskt flin.lclaktig;1re <ttt la ett everlluell! bii!Csstraff iin dryga arkeologiska 

11tgr;i vningsktl\l nadn. 

En neg;iti\' in,t;illning pr:igl;irdc llc>ta remis-,varen fr<'tn kllmrnuncr. 

S1·c11.1·/.;,1 Knm1111111{/irh1111dl'I k,111-;\aterar all direktiven rill utredningen 

innebitr en my..:ket drasti-,k lx:gr:in-,ning av 1nredningsuppdraget. Förbun

dets prin..:ipiL'lla sL1ndpunkt betr;iffande kostnadsansvaret :ir all s!att:n 

m<i'1c war<1 t'iir kt1>tnadcrna i >amband med arkenlogiska undersökningar. 

Utredningen har inte h;1ft m.:ijlighct att behandla Uirnt'riigan - en solida

ri'k t'iinlelning a\· klls\n;1dc::rna fiir under>iikning th.:h lilikumentation av viir 

gemensamma historia. Fn nmpriivning m;i-,te ske. förbundet har förqi"tel

se fiir all fornbmningar i prim:ip bör bevara-.; pa platsen. Vid exploatering 

a\· ri'tmark :ir det l;ittare all ta hiiföyn till fiirekormten a\· fornt:imningar. 0[1 

finn~ möjlighet till alternali\ a lösningar. Niir det d:iremot g;iller byggande i 

befintlig stadsmil.iii finns of\aq inga alternativ. 

Enligt f,t111d.11i11gs/;"irh1111d1·1 hade en mer forutsiittningslös utredning av 

k1.1stnadsanware1 for arkeologiska undersökningar varit värdefull. 

Bland kommunerna ;ir det Stockholms. (i1)1ehorgs och Llwd.1· ko111-
1111111a som ut;m egentliga inviindningar gndtar utredningens uppfallning. 

B;ide Li11k1it>i11;:.1 och Siidl'rkiipi11;:.1 ko1111111111cr stöder utredningens prin

cipiella uppfattning men gör vissa piipekanden. Linköpings kommun me

nar att de arkeologiska undersökningarna kan ge betydande prohlem för 

hostadsforsörjningen i kommuner som vill s;mera eller förtiita inom de 

medeltida st:idernas centrala delar eller nyexploatera kulturmark. Den 

nuvarande ordningen leder till or:i11 visa mellan kommunerna. Söderkö

ping' kommun an,er att orter med kullllrlager a\' den betydelse som finns i 

kommunen blir fil l:ittnad i ko>tnathansvaret. 

Mlllmii /.;01111111111 hiivdar med best;imclhet alt staten skall stå för merpar

ten av kl'stnaderna för arkeolngi~ka undcr~ökningar. Kommunen skall 

oavsetl dt:tta äga att sj:ilv planera utgrävningarna i tid och rum. 

Uppslllll /.;01111111111 anser det bctiinkligt att utredningen bara föreslår 

rnarginclb för:indringar i koslnadsansvaret. Konsekvenserna for exploatö

ren. kommunen och .;;talen vid alkrna\i\'a föriindringar. t.cx. en fördelning 

a\' kostnadsansvaret med 1/3 för vardera parten. borde ha redovisats. 

Största r:iuvisa kunde uppntis om staten hade hela kostnadsansvaret och. 

vad avser exploatering för bostads:rndam[tl. finansierade sina kostnader 

via minskade generella subventioner av bostadsbvggandet. Kommunen 

anser ocbii all staten hör st~t för ko>tnaderna vid utgritvning av fornliim

ning Lallmiin mark. Utredningens ståndpunkt alt exploatering av mark med 

fornliimningar inte biir uppmuntras delas inte heller av kommunen. som i 

st:illet anser det angeläget all fornl:irnningar hloltläggs och dokumenteras 

och p[1 det viset omhiinderta~ för kommande generationer. 
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E11kiit'i11g.1 och F11/11 kumm1111a avstyrker b[ida utredningen' förslag till 
finansiering av utgr:ivningskostnaderna. Kostnader för arkeologiska un

dersökningar skall inte hdasta enskilda byggnadsohjekt. Förslagen medför 

kostnader för kommunerna. I slut{indan hlir det hyrcsgihter eller lokalut
nyttjare som far hetala. 

Nykiipings k.111111111111 förordar att iindringar görs i utredningens förslag 

som möjliggör större statliga eklinomiska insatser. 

Sig/111111 k.01111111111 anser att det hehövs en mer differentierad syn iin den 

utredningen har pii vad ~om iir nationellt och lokalt intresse niir det gäller 

fasta fornlämningar. Den nuvarande ordningen n{.\r det giiller kostnadsan

svaret har i Sigtuna inneburit en konservering av rådande förhållanden 

med ett tilltagande förfall av byggnader och anläggningar. framför allt i 

stadskiirnan. Samtidigt har funktionellt och miljömässigt viktiga projekt 

blivit allYarlig,t fördyrade och i vissa fall inte kunna\ genomföras. 

Aven Lunds lwmnwn anser att det kan ifri1gasättas om ribintresset i 

sammanhanget skall vara begränsat till att avse enbart bevarande av forn

lämningar. A ven undersökningar i syfte att iika vtira kunskaper om arkeo

logiska fynd bör kunna betraktas som ett nationellt och vetenskapligt 

intresse av sildan art att en statlig finansiering. helt eller delvis. framstår 

som naturlig. Sedan år 1978 till::impas i Lunds kommun ett utjiimningsför

farande av de arkeologiska utgrävningskostnaderna. Vid kommunal för

medling av tomtmark inom större delen av stadskärnan uttas en s. k. 

grävningsavgift. Utjämningsförfarandet omfattar inte nybyggnad på mark i 

enskild iigo och inte bebyggelse för rent kommersiella ändamål. Kom

munen finner att utjiimningsförfarandct har avscviirt underlättat byggna

tionen i stadens centrala delar. Vissa projekt hade varit svåra att realisera 

utan denna konstruktion. 

Norrkiipings. Gotlands. Skara, Örebro och Halmswds komm1111a före
sl[tr cn ny utn:dning rncd andra direktiv. Nuvarande huvudprincip om 

exploatörens kostnadsansvar mtiste få ifrågasiittas. Enligt Gotlands kom

mun borde fördelningen av statsstöd kunna relateras till fördelningen av 

fornlämningar i landet. Skara kommun anser all utredningen har missupp

fatta\ ri'tdande förhållanden i en medeltidsstad av småstadskaraktär som 

Skara. I storst;ider kan intäkter från lokaler i hög grad förbättra finansi

eringen av en byggnation. För Skaras del iir intäkter från lokaler lägre än 

för bostäder. Genomsnittligt uppgår lokalhyran till omkring 200 kr.lkvm 

och bostadshyran till 300 kr./kvm. Dessutom är exploateringsgraden låg 

eftersom höghusbebyggelse inte är aktuell. Norrköpings kommun fram

håller ocksfi problemen i redan bebyggd miljö, typ stadskärnor. Med 

nuvarande kostandsansvar är risken stor all en nybyggnation kan bli 

mindre lämpligt utformad. Möjligheterna till en levande stadskärna med 

inslag av boende och serviceverksamhet kan begränsas. 

Bland bygg- och bostadsföretagen delar i stort JISB och SABO 

utredningens uppfattning men föreslår vissa förändringar. HSB anser att 

den avslutande rapporten skall betalas av staten som också skall svara för 

alla uppkommande kostnader beträffande ej förut kända fornminnen. 

SABO tar upp de indirekta kostnader som byggherrar kan drabbas av i 

anledning av en arkeologisk undersökning, t. ex. ökade riintekostnader på 
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nedlagt kapital eller fördyrad projektering. Sådana indirekta kostnader 

måste kunna finansieras med ränte- och amorieringsfria tilHiggslån. 

llyresgiistcrn11s rik.~fi"irlmnd understryker vikten av att möjligheterna till 

kostnadsbefrielse utvidgas. 

Rikshyggen uttalar sig bestiimt för att kostnaderna for arkeologiska 

utgriivningar skall biiras solidariskt av alla medborgare genom statliga 

anslag. 

Inte heller By1-:1-:hcrr<'.fi'ircni11gen och S1·criges Fasti1-:hetsiigw:fiirh1111d 

delar utredningens uppfattning. Enligt det gemensamma remissvaret är det 

rimligt att staten har kostnadsansvaret för den typ av kulturhistorisk forsk

ning som arkeologiska utgrävningar utgör. 

K1!p111a1111t(/i"irh1111d<'l är av samma mening. 

S1·erigcs Fi/laiig111ji!rh1111d framh~iller att den nuvarande ordningen i 

vissa fall iir ett direkt hinder för en angelägen byggnadsverksamhet. För

bundet niimncr att sm<"1husbyggandet under senare år sjunkit mycket kraf

tigt. Att lätta pi1 kostnadsansvaret enligt fornminneslagen har givetvis 

endast marginell betydelse för att upprätthålla småhusproduktionen men 

kan ändå bidra till att underlätta byggande i ett antal fall. 

2 SamhällskonsekYenscr a\· fornlämningsskyddet 

De ekonomiska konsekvenserna av kommunala ledningsschaktningar i 

viira medeltidsstäder iir ett av de problem som tas upp till diskussion vid 

remisshehandlingen. 

RAÄ konstaterar att utredningen i huvudsak nöjer sig med att konstatera 

att dessa arbeten sannolikt kommer att bli vanligare i framtiden men avstår 

frän att bedöma konsekvenserna. Enligt RAÄ är denna fr(1ga av mycket 

stor betydelse för kommunerna. RAÄ nämner diskussioner som ämbetet 

haft med bl. a. Söderköping. Arboga. Halmstad och Sigtuna angående 

arkeologiska konsekvenser av ledningsdragningar. Enligt RAÄ:s uppfatt

ning kan stora förbättringar uppnås genom en mer långsiktig planering av 

V A-arbcten m. m. Ett fortsatt tekniskt utvecklingsarbele niir det giillcr 

metoder för de arkeologiska undersökningarna är en angelägen uppgift. 

Lii11sstyrel.1e11 i Östergiitlands liin ser de arkeologiska fördyringarna vid 

kommunala ledningsschaktningar som den allvarligaste konsekvensen av 

fornlämningsskyddet. Länsstyrelsen pekar som exempel på Söderköping 

där de exceptionellt tjocka kulturlagren påfordrar omfattande arkeologisk 

dokumentation vid hortschaktningen. Kostnaderna för den piigåcnde om

läggningen av VA-ledningen i tätorten har enligt kommunens bedömning 

treduhhlats p;\ grund av de arkeologiska undersökningarna. Trots att RAÄ 

gjort stora ansträngningar för att minimera kostnaderna är dessa iindå 

oskiiliga för kommunen. 

Norrkiipings kommun anser att arhetsföretag av typ kommunala led

ningsschaktningar som inte har exploateringskaraktiir har behandlats styv

moderligt av utredningen. 

I Sigtuna liksom i många andra medeltida städer är anläggningsarbeten i 

form av ledningsdragningar i gatuniiten. underhall och reparation av led

ningssystem m. m. eftersatta. Sigtuna kommun anser därför att utredning-
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en lxirde ha diskuterat ko,tnadsansvaret. alternativa finasicringsmöjlighe
ter och metodutveckling. Uflp.rnla k.01111111111 iir av samma mening. 

/.ii11.11"/-"l'dsc11 i Go1/a11ds lii11 betonar vikten av tekniskt utveckling'>arbe
te for all finna alternativa metllder för grundläggning. schaktning m. m .. 
h~1dc i samband med kommunala anliiggningsarbcten av olika slag llch 
'>ancring av bllstadshu.'\. Ri\Ä mil.ste fa resurser för delta. Merkostnaderna 

för undcrsiikningar i Visby innerstad bör finansieras av '1aten. Go1/a11ds 

k1J1111111111 framh~tlkr att angehigna projekt som berör Visbys medeltida 
st<1dsk;irna. l. c.x. utbyggnad av tjärrviirmeniitet. bti1jar ifr~1gasi1ttas pi\ 

grund av de kraftigt ökande utgriivningskostnaderna. Statligt stlid i ett 
siidanl sammanhang anser kommunen viilgrundal. Dii1i'iir borde fiirutsält

ningarna för iindring av koslnadsansvaret ha utretts mer ing{1endc. 

Ry!!.i!.fi1r.1kni11J!..1nlllet hiinvisar till det forskning'- och utvecklingsarhctc 
som ri.1det bcdrivil om möjligheterna all bygga r<I kulturlager utan utgriiv

ningar. l'/11111·ak1·1 hiinvi~~ir ocbii till utvecklingen av grundliiggningsme
toder s(im giir. det miijligt att bevara kullurlagcr vid byggande. Enligt 

planverket iir d..:t önskviirt att utvecklingsarhdet utmynnar i <llwisningar 
och rekllfllmendatillner till den ~om vill genomföra byggnad~förctag som 
berör kulturlager. 

Även flera a\' liinsmuseerna. diirihland Stnl'kho/111s s1111/.111111.1e11111. 

/H a/111(i 11111.\1'11111, Upp/w1ds1n11.H''-'I. Ö.1·taJ!.(it/a11ds lii11.rn111s1·11111 och Lii11s-

11111.1a·1-M 11rh('l'gl'I anser det angeläget att det tekniska utvccklingsarbetct 
med att linna alternativa. mindre undersökningskriivande metoder för 
schaktningar och pfdningsarbeten kan fortsätta. Detsamma anser HSJJ:.1 

rik1Firh1111cl. 

J Forntamningar i den fysiska planeringen 

Som RA.-\ framh[tllcr gör ulrt!dningen sina övcrviiganden rörande den 
fysi<.ka planeringen och fornlämningsskyddet mot bakgnmd av förslaget 
till ny plan- od1 bygglag. Viss os~\kerhet om tilliimpningen p;ivcrkar därför 

utredningens förslag. Enligt KA.Ä. ger den nya lagen stora möjligheter till 
förb~ittrad planering för fornliimningsskyddct men den stiiller ncb[1 stora 

kra\' pi\ kommum:rna. 
I S1·c11ska kf}111111111~fi'irh1111de1.1· yllrand.: framhfills följande: 
.. Det iir i hög grad ett kommunalt intresse all underlaget för den fysiska 

planeringen hlir s[t riktig och fullst:lndig som möjligt. Kulturella förh[dlan

den utgör lika bctydehcfulla föruts~tttningar som geotekniska och andra 

naturförh{tliandcn. En effektiv kommunal fy~isk planering m;\ste. vad gäl

ler fornminnena. grundas p:'i väl fungl-rande statliga insatser. .. 

• )jiihisff}ri.1k11 11111sa1 delar utredningens uppfattning att det hör ligga i 

va1je kommuns Dch arbetsföretags intresse att s:i bngt som miijligt utreda 

flirutsiillningarna för genomförandet av den fysiska planeringen. Hiirige

nom min~kar risken för oberilknade konsekvenser gel1llm marinarkeolo

giska undcr~ökningar. 

S1·1•11 /101Tiitt delar utredningcns uppfattning all utredningar om före

kl1msten av eventuella fornlämningar bör ingt1 som ett viktigt od1 naturligt 

kel i planeringen av omr[idt.:n där det sannolikt finns kulturlager och andra 
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markylan. S:idana ulrt:'dningar bör ske ril el! lidigt Prnp. 1986/87: IOO 

· all fornbmningar s~i limgt möjligt skall kunna Bil. I 0 

bmn;1s llrubhadc vid en kommande exploatering. En bmplig ordning iir 

enligt hovriiltcns mening all det görs en fullsttindig inventering och rro-

spektaing i ~amhand med uppriittandet av detaljrlaner och planutreJning-

ar m:h i vissa fall iivt:'n vid llppriillanud av omrildesplaner. 

h)r att kommunana i ett kommande planeringssystem skall kunna ta ett 

vidgad ansvar for markanv;indningc.:n iiven mt:'d avst:'c.:ndc.: p[1 kulturmiljön 

kriiv-, en tillfrc.:dsstiillande fornminncsinventering. l.ii11.1sryre/se11 i l\c1Pf>llr

herg.1 liin ser detta som en förutsiittning for Jcn dialog mellan kommun och 

liinslirgan Sl.lm skall vara viiglcdande i planeringen. Del iir ocks[i en fr~1ga 

om riittssiikerhe1 fiir exploatören alt denne ges möjlighet till rationell 

planering och ekLrnomiskt rikliga beslut. lkt mfiste vara samhiillcts skyl

dighet alt tillhandahidl;1 dc1t;1 heslu1sunJerlag. 

Sig11111a /.;01111111111 framh;illcr all förslaget till ny plan- llCh bygglag ger 

l:insstyrdsen en annan roll i plancringssammanhang. Tonvikten liiggs viJ 

s•unriidsstadict. Kommunerna skall förses med planeringsunderlag inom 

det som iir statens intressesfar. Mot Jen bakgrunden kan kommunen inte 

dela utredningens förslag all staten inte skall stii för kostnadsansvaret för 

kompletterande inventering och prospektering. De statliga myndigheterna 

har den kompetens och den erfarenhet som fordras for all kunna göra 

denna typ av undersökningar. Ansvarsfrägan fiir merkostnader förorsaka

de av eventuella iiverraskningar bör iiven bli enklare all avgöra i efterhand. 

Mo/111ii 111//.1"('//111 anser all fornHimningshegreppet bör utvidgas sii att 

iiven de mcdeltiJa bndsbyarna ges skydd enligt fornminneslagen. 

4 Finansirring m· undrrsi)kningarna 

I detta avsnitt behandlas utredningens förslag i frf1ga om hidragsgivning till 

mindre enskilda företag l4. I). om vidgning av tillämpningsomrC1det for 

skiilighetspriivning (4.2l. finansiering av arkeologiska undersökningar vid 

bustadsbygganJc.: l4.3>. beslut l)C.:h bc.:wär i friiga om kostnaderna enligt 

fornminneslagen (4.4) och utredningens synpunkter pä sambandet mark

värde - taxeringsviirde (4.5). 

-I.I Mindre cnskilr .fi"ircrag 

RA.4 framhaller vikten av att utredningens förslag genomförs. Utredning

ens redovisning av den nuvarande tillämpningen av begreppet mindre 

enskilt arhetsforetag stftr inte helt i överensstämmelse med RAA:s praxis. 

Lii11ssryr<'isc11 i Skaruhorgs lii11 tillstyrker ocks<'t förslaget medan lii11s

s1yrel.1c11 i Gorla11ds hin anser att bidraget till RAÄ mf1ste öka. Mindre 

enskilda företag är enligt länsstyrelsen en vanlig i.ircndctyp. 

Ui11.,·11111.,ea11as .11111111rhersuld ansn all RAA m~iste fil i uppgift att klart 

definiera vilka företag som staten skall bekosta. Annars finns det risk för 

att olikartade bedömningar kommer att göras i olika delar aY landet. 

Jii111r/a11d.1 /ii11.1· 11111sc11111 har invändningar mot förslaget. Att urskillings
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olyckliga konsekvenser och försvaga fornbmningsskyddet inte minst för 

ett ltin av farntlancls typ. 

Bost11d1·s1yrclse11 stöder den reservation som finns till utredningen om 

styckehyggcla smf1hus. De bör alltså stödjas med statsbidrag. Detsamma 

anser Sig1111111. Örehro och Falu kommuner. Sigtuna kommun framhåller 

att det fastighetsbestiind som berörs i kommunen, främst i st<idskiirnan, är 

splittrat i mycket smä enheter. Skillnaden mellan en-, tvft- och flerfamiljs

hus är ofta svår att skönja. 

NcJrrkii11ing.1 /.:omm1111 an~er det rimligt att en enskild sm[1husbyggare 

som utan egen förskyllan riikar ut för okända fornminnen med orimliga 

kostnader som följd kan få bidrag. 

S\'('l/ /fo1Tii11 anser att en för~·skrift av ett så obestämt innehföl som den 

a\' utredningen föreslagna undantagsregeln inte passar som ersättningsre

gel. Andamfilet med undantagsregeln kan tillgodoses genom ett bemyndi

gamle anslagsvtigen till förvaltningsmyndighet att i undantagsfall utbetala 

ersättningen. El! annat säll att tillgodose samma syfte kan vara att finansi

era kostnaderna genom till~iggslån på samma sätt som utredningen föreslår 

vid b(15tadsbyggande. Hovriitten förordar därför att undantagsregcln ut

giir. 

Byggherrefiireningcn och S1·eriges Fustighctsiigcm:fnrhund anser det 

olyckligt all utredningen begränsar exemplifieringen till enfamiljshus. Det 

bör inte vara hustypen utan storleken pä ingreppet som avgör. 

-l.2 S/.:iiligltetsprii1·11i11g 

förslaget tillstyrks utan niirman: kommentarer av bl. a. Vi11erhet.rn/.:ade-

111ie11. länsstyrelsl'n i M1i/111(i/111.1· /ii11. Sii.:tuna kommun, SA.HO. Kiipma1111a
.fi'irh1111dct samt Ä/1·.1h11rgs och Halla11ils lii11.11nu.l't'C/'. 

RAÄ anser förslaget viil motiverat men menar att de av utredningen 

angivna exemplen pii en möjlig tillämpning av undantagsregeln i några fall 

kan missförstås. 

Ull.4 hiinvisar till yttrande friin juridiska fakultetsnämnden vid Stock

hohm. universitet. Enligt fakultetsniimnden finns det goda skäl för föränd

ringen. Den ut vidgning av tilliimpningsområdet som utredningen vill åstad

komma avspeglas dock inte i den flireslagna lagtexten. En möjlighet är att i 

lagtexten glira en exemplifierande uppräkning av vissa typfall. Uinsstyrel

sen i Giitchorgs och Bohus liin är av samma uppfattning. Aven lii11sstyrcl

.\Cl1 i Kopparher.~s /ii11 kräver en tydligare vägledning. Uinsstvrdsen i 
S/.:arahorgs liin nämner nilgra ytterligare exempel diir statlig bidragsgiv

ning skulle vara motiverad av siirskilda skäl och med ett vidare kulturhisto

riskt synsiitl. De meckl som utredningen föreslfir är otillräckliga. Ui11ssty

rd1e11 i Östergiitlands /iin och Siiderkiipings ko111m1111 anser också att 

medlen inte räcker. 

Giitl'i111rgs kommun påpekar att ett bevarande av fornliimningar under 

mark pil en fastighet i central stadsbebyggelse kan innebära förändrade 

förhf1llamlen beträffande utnyltjrnde ovan mark jämfört med gällande de

taljplan. Hiirav kan följa att kommunen blir ersättningsskyldig. Frågeställ

ningen borde ha behandlats av utredningen. 
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BYgghcrrefiirt'11i11ge11 och Sl'1Tigcs F11stighctsiigC1r(/i'irh1111d anser att de 

föreslagna förändringarna iir po~itiva och vill ha fastslaget att undantagsro.:

gcln skall tilbmpas generöst. 

RR\' kan i och för sig dela utredningens uppfattning att möjligheterna att 

fii hel clkr partiell kostnadsbefrielse skulle hehiiva vidgas något. De exem

pel som utredningen anför tyder dock pi1 att en utvidgning skulle medföra 

betydande kostnadsökningar för staten. RRV kan därför inte tillstyrka 

förslaget. 

4.3 Fi11a11siai11g 111· tJrkco/ogisktJ 1111dersiik11i11gar 1·id hos/111/shyggamil' 

Utrcdningsförslaget tillstyrks av ett mycket stort antal remissinstanscr. 

diiribland RA.4. p/11111·i'rkct. lii11sstvrelsl'rna i Östcrgöila11ds. Ala/1111.ihus, 

Giitchorgs och Bohus och Sk11rC1horg.1 lii11. Fiire11i11gc11 Si•l'l'igcs /ii11stJ11tik-

1·arier och Fiirc11i11ge11 S1·aign ltJ11drn111ikrnricr. Hvrcsgiisternas rik.1Jiir

h1111d. SA/JO. Stockholms. Li11kiifli11gs. Lunds och Halmstad.1· k11111m11111·r. 

Stocklwl 111s st adsm 11.1 <'11111, Mllhnii 11111se11111. Ä /i ·shorg.1· lii n.1·11111se11111. Upp

lu 11d1·11111s1'C t, Boh11.1/ii11.1· m11s1•11111. (Jrehro lä11s 11111.1e11111. Östergiitla11d1· 

lii11.1·11111s1'11111. Siidcrma11/a11d1· 11111se11111. Blekinge liins 11111sc11111 och Liins-

1111/Sl'l't-M urhcrgct. 

Lii11sstvrels1·11 i Stockholms /iin tillstyrker också förslaget men anser all 

statsmakterna m{1ste ange. dels vem ~;om skall prioritera mellan ansökning

arna om dessa skulle komma alt överstiga ramen. dels grunderna för 

prioriteringen. Aven /iin.1-.1·t_\Te/1·e11 i Kopparbergs liin ställer sig bakom 

förslaget men anser all kringkostnader i form av grovarbetskraft. maskin

tid m. m. skall fä riiknas in. Detsamma anser rs111ds kommun, Jiinkiipings 

/ii11.1· 11111se11111 och HSB. 

Lii11sstyrd.1·cn i Gotlands /iin tillstyrker förslaget men anser att det med 

hiinsyn till Visby innerstads siirart iir motiverat med ytlerligare ekonomis

ka åtaganden från statens sida. 

G11tlands ko1111111111 ser förslaget som positivt. Det ger dock inte ersiitt

ning fi\r dyra merkostnader. Staten bör tr;ida in med ekonomisk kompen

sation for kostnader som uppstår i projekt som avsevärt fördröjs av påford

rade utgrävningar. Skara kommun iir av samma mening. 

Skarahorgs lii11sm11s1·11111 stöder förslaget men anser att utredningen 

borde ha fört en utförligare diskussion om konsekvenserna för olika kate

gorier av orter. Förnyelsen av de centrala stadsdelarna i en kommun av typ 

Skara erbjuder hell andra problem än i större. ekonomiskt livaktigare 

orter. Länsmuseel menar att det behövs en öppnare attityd friln statligt hall 

gentemot de smit kommunerna och deras problem. 

U1w111/a /.:01111111111 har samma uppfattning. Förslaget om tilläggsfan är 

inte niigon bra lösning när det gäller byggandet inom de gamla stadskärnor

nas kulturlager. Siitlet all la ut kostnaderna för arkeologiska undersök

ningar vid stadsförnyelse bör bli föremtll för ytterligare överviigandcn. 

B11stad.1styre/se11 liksom Örl'hro kommun tillstyrker förslaget med un

dantag för styckehyggda smi1hus ~om enligt reservationen till utredningen 

bör stödjas med statsbidrag. 

Sigtuna /.:01111111111 bedömer förslaget som riktigt. En lånefinansiering kan 
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............... emelkrtid innehiira ett iikat tryc~ ra hyggn~1dsverksamheten i _bn,sliga 
' mil.1oer dar hevarandeasrekterna <tr ~tarka. Kommunen bor darfur la be

tvdligl större miijligheter all •;tyra byggandet i dcss;1 111iljlier ;in vad som iir 
111iijligl i dag. 

!hg gh('rrc(;-irn1i11,l'<'ll, S1 ·1·rig<'S Fosl igh1·1.1iigarl:{i'irh1111d (lCh S1·l'l'igc.1 

l\iip1110111111fl1rh1111d anser förslaget otillriickligl nch vill utvidga del till all 

g;illa ;i ven lokaler. De h;\da fiir<.tn:imnda remi'isinstanserna fi_iresbr i f\ir>.ta 
hand alt stödformen -,kall vara direkta bidrag fr<'m samhiillet och inte l;ln. 

förslaget att ge herörda hyg,\:!hcrrar möjlighet att Lt till:igg-;bn ;ir en 
förh;iuring i j;imförclse med nu1·arande förhitllanden. Del an-,cr Riksh\).:

g1·11 som egentligen menar all alla kostnader skall liickas lllL'd .<.latlig<1 
an.;lag. I var:ie föll borde utredningen ha överviigl en ordning med silf'skilda 
avgifter som fördelar kostnaderna lika p<i allt hosladshyggamk. 

RR\.' avstyrker förslaget. f-'ormen med tiföggsliln ;ir hesviirlig att admini
strera lH.:h oklar i r:ithlig mening. RRV fön::sliir att man i st<'illet pri.ivar om 
inte osk;iliga arke,ilogiska merlwstnader l'<:ir utgrtivningar i samband med 
hostadsbyggandc kan hedttiga till forhl~it ltmeundcrlag. A 1·en /ii11.1·s1rr"1-

se11 i Molmiihu.1 hi11 n;imncr delta som en alternativ och kan~kc b;iurc 
lösning. 

Fa/11 komn111n anser alt tilhiggsl~ln :ir tveksamt som stödform. Det iir 
biittre att iindra reglerna om delvi> kostnadsbcfriclse eller liita kostnaderna 
ingii i bostadslånen. 

Sk1/11t'S hl'l11h_1'.l.:dsfi'irc11i11g fiirordar ocksi1 en annan lösning. niimligen en 
utjiimning av kostnaderna genom en hyggnadslovsavgift. Denna kunde tas 
ut vid alla nybyggen och anviindas för att finansiera överkostnaderna 
förorsakade av medeltida kulturlager. Även Lunds A.01111111111 namner möj
ligheterna att ta ut en extra hyggnadslovsavgift och anser att denna fri1ga 
hör överviigas ytterligare. 

4.4 lfrs/111 0111 ko.1·1111ula e11/ig1 jiJrn111i1111es/11gcn 

1\.fanga rcmissinstanser stöder utredningsforslagcn som enligt RAÄ är viil
grundade. RAÄ pekar p~1 vissa oklarheter när det giillcr förslaget om 
länsqyrclsernas klJStnadsrrövning. Detta bör klargöras genom cl! utlaian
dc friin regeringen. 

Liinsstvrdscn i Malmiilz11s '1111 tror att antalet besvär kommer att öka 
och hli betungande för regeringen. 

I övrigt tillstyrks förslagen utan närmare kommentarer av l?RV. 1·lig1·cr

k e 1. S 1 ·ensk11 ko1111111111fiir/J/I 11Jc1. lii 11sstvrelscrn11 i Uppsala. (}1·1tTgiil lands 

och Skarnhorg.1 lii11. Norrhipi11gs. Sigtuna rn.:h Uppsala ko1111111111l'r. SA

('( J!SR. Fiireningrn S1·eriges lii11sw11i/,,1·aricr. Brggherrefiircningcn och 

S\'l'l'i!fl'S /-'a.1·1ighetsiigar(:fi'.irh11nd, H.1)B, SABO. S1ock/10/ms stadsmu

.1c11111. 1\1a/111ii 11111.11'11111 och lla/ltinds lii11.1·11111sc11111. 

Lii11sstyrel.1cn i Giitehorgs och Bo/111s liin avstyrker. Den nuvarande 
ordningen iir att fiiredra. 

Efter en utförlig redogörehe för nuvarande praxis avråder liinsstvrc/sen 

i Kopparbergs hin bestiimt l'ri111 att liinsstyrclsern<t skall fdiiggas att fatta 
beslut om storleken av undcrsökningskostnaderna. Länsstyrelsens beslut 
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hiir innehftlla en ohillighehprövning. Det är ocbii !;impligt all unckrsök

ningens omfattning pn.:ci,eras mer :in vad som nu iir brukligt. 

l\ct111111l11-riilf1'11 i Jii11/.:.iipi11e av-;tyrker for-.laget Lltl talan mot liinsstyrel

-,en., beslut i ersiittningsfr:igan skall kunna föras till regeringen.:\\' rättssii

kerhetsskiil hör ku-.,tn;1dsfri1g11r som har het\'delse för den en-.kilde kunna 

prövas av domstol. 

Bar:1 ett fatal remissyttranden innehi'dler synpunkter pii vad utredningen 

för fram. 

RSV . . 1tal1'11.1 /1111l111li1l'rinT/.:. och lii11.1srvrdse11 i Giirchorgs och Hohus 

/ii11 konstatnar att förslaget om s. k. rullande fastighetstaxering intt ge

nomförts. RSV anser inte att det finns -,k:il all iindra nuvarande system och 

att det inte heller finns behov av ytterligare instruktioner för fastighets

taxeringen. Lantmiiteriverket anser att s:irskilcla rutiner hiir tillskapas om 

det an-.es vara av \·ikt att siiker-.,tälla att en fornlämning elkr ett hö lut om 

arkeologisk undt·rsökning f<'ir genomslag pii taxeringsviirdet. Uinsstyrel

sen anser inte att utredningen med sitt resonemang kan grunda ntigra 

slutsatser om fornliimningars ri1verkan på fastighetsviirdct. Taxeringsvär

det iir av undewrdnad betydelse. 

B.''.1jt;l11'rrl'.fi'ire11i11ge11 och Sl'criges Fctsrigh('/.1iigar(fi'irhu11d delar utred

ningens uppfattning. Skulle förslaget om rullande fastighetstaxering inte 

genomföras itr det ni.idYiindigt att mots\'arande mii.iligheter till för:indringar 

inarbetas i nuvarande taxeringsregler. 

S1·l'l'ig1's \'il/11iigurl'.fi'irhu11d anser att förslaget om rullande fastigheh

taxering hör genomföras. 

S Undersökningsvcrksamhetcns organisation 

I denna del av sammanställningen behandlas remissyttranden över utred

ningens förslag i friiga om RAÄ:s myndighetsfunktioner !5.2J. undersök

ningsverksamhetens <UV:sl service till l:insstyrclserna 15.21. decentralise

ring till länsmuseerna 15.>l. taxestittning (5.41 och FoU-insatscr (5.5). 

S1111s/.:.011toret föreslär med anledning av utredningen att hela undersök

ningsn:rksamhetcn skall studeras niirmare. Huvudmannaskap. organisa

tion, lokalisering av och kostnader för undersökningsvcrksamheten behö

\'Cr prövas mer fi.irub:lttningsli.ist. Med h:invisning till sitt förslag om en 

s;irskild studie avstyrker statskontoret huvuddelen av utredningsfi.irslagen. 

5.1 RAA:.1 111_rndigh1·1.1:fi111/.:.1io11a 

Sllll.\/.:.11111ort1 aYstyrker förslaget om alt RA.Ä. skall fa ökade medel för 

centrala rnyndighd -;uppgifter inum undersiikningsomrf1dtt. 

I i.ivrigt iir det b::ra n:igra fi'1 remissinstaföt:r som har synpunkter p<'i 

fi.ir-,Jagct. 

NAA bekri[ftar de hehO\' som foreliggcr. P::i grund av begr:.insade re

surser har RA.4. pri,iriterat cxpatscrvicen till l:tnsstyrelserna framför an-
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nan myndighetsutövning. Tillsym:n över den totala undcrsökning~verk
samheten och rfalgivningen inom området har därmed blivit eftersatt. 

Liins.1tyrd.1en i Ko11parhergs liin, SACO!SR. Norrki>pings kommun och 
Lii11s11111seet-l"111rherge1 stöder ul\ryckligen förslaget. 

5 .:! U\/:s serl'ice till liinsstyrc/serna 

Bara e\\ mindre antal remissinstanser tillstyrker utredningsförslaget och 
ställer då ocks[i vissa villkor. Fiircningcn !frcriges /andsantikl'llricr. 

Stockholms stadsmu.1·1·11111, Jönkiipings läns museum, Jämtlands läns m11-

.1·c11m och Skarahorgs lii11s11111se11111 tillstyrker men pekar pt1 a\\ iiven vissa 

länsmuseer och större kommunala museer svarar for motsvarande service 
till länsstyrelsen. Samma dchiteringsprinciper måste gälla oavsetl vilken 

institution som histår länsstyreben. Skänes ltemhygdsförbund har samma 
uppfaltning. Enligt Norrbottens 11111sl'lllll kan förslagc\ medföra att länsmu
seernas konsultativa verksamhet förlorar i hetydelsc. 

RAÄ delar i princip utredningens uppfattning men ser med oro att 

utredningen inte föreshlr någon motsvarande förstärkning av länsstyrelser

nas budget. Enligt RAÄ:s bestämda uppfattning bör särskilda medel reser
veras för de\\a ändamål. Enklast kan detta ske genom att verksamheten 
som hittills finansieras över RAÄ:s budget. 

Statens kulturråd anser all RAÄ:s undersökningsverksamhet även i 
fortsä\\ningcn skall ha ett eget utredningsanslag. 

Statskontorl'l anser del riktigt att UV:s service till länsstyrelserna skall 

avgiftbeläggas. Några medel kommer emellertid inte, som utredningen 
föreslår. att frigöras. Stalskontoret förutser också a\\ förslaget kommer att 
leda till krav från länsstyrelserna om kompensation för ökade kostnader. 

Denna fråga rniiste därför utredas ytterligare i den särskilda studie som 
statskontoret föreslår. 

För länsstyrelserna i Stockholms, U11p.rnla och Malmiihus liin framstår 
förslaget som orealistiskt. Länsstyrelserna har inga medel att bekosta 

servicen. 
RR\! avstyrker förslaget. Att länsstyrelserna skulle betala för UV:s 

service skulle dels orsaka administrativt merarbete för såväl länsstyrelser
na som RAA. deb kunna få oönskade styreffckter. 

Länsstyrelserna i Östergötlands, Göteborgs och Bohus och Koppar

her1:s län samt SACOISR avstyrker förslaget eftersom det anses admini

strativt otympligt och skapar onödig byråkrati. 

5.3 Decentralisl'rin;.: 1ill liinsm11sccrnt1 

Uppfa\\ningen bland rcmissinstanscrna är blandad. 

RRV anser att en decentralisering till länsmuseerna är hättre än a\\ 

ytterligare regionalisera UV. Fördelen med att undersöknings verksamhe

ten förlägg~ till länsmuscern<i är enligt RRV att den d{1 naturligt kommer in 

i en verksamhet som har till uppgift att levandegöra kulturarvet. Jönkii

pings läns museum, .liimtla11Js /lins m11.1c1."Jn, Öst<'rgötlands /iinsmuseum 

och Blekinge liins m11se11m förordar ocks{1 en ,"ikad decentralisering av 

Prop. 1986/87: I 00 
Bil. 10 

622 



samma skäl. Sktincs hemhygd.1förh11nJ ser ocksit positivt pfr en decentrali

sering men menar att den bör ske etappvis och på ett sådant sätt att den 

sakkunskap och kompetens som linns samlad på UV:s regionkontor till

varatas. 
Halla11J.1 /ii11sm11seer anser att alla länsmuseer bör ha en basfunktion för 

undersöknings verksamhet. Basfunktionen bör finansieras över hudget lik

som andra tjiinster inom länsmuseiorganisationen iiven om vissa inkomster 

kan förväntas genom externa uppdrag. 

Enligt Örehro liins11111se11111 är frågan om Hinsmuseernas kompetefö och 

resur~er inom det arkeologiska området viktig. Decentralisering bör därför 

ytterligare övervägas och i det sammanhanget också möjligheterna till 

regional samverkan. 

Sigtuna kommun ser det som positivt att länsmuseerna kan få en ökad 

kompetens för att smidigt kunna ge service i mindre iirenden. för att 

kunna ta detta ansvar mf1ste det finnas mycket god arkeologisk kompetens 

på museerna. 
Fiire11inge11 S1·,,rigcs liinsantiharicr beskriver de olika erfarenheterna 

hos länsantikvarier ute i !andel. I de län där länsmuseet tagit ett ansvar för 

att bygga upp en arkeologisk undersöknings verksamhet kan man vittna om 

vilka stora fördelar detta har. I vissa andra län har UV:s kompetenta 

regionkontor blivit länsantikvariens expert och stöd i den arkeologiska 

verksamheten. 

StatskonturN delar utredningens syn på undersökningsverksamheten 

och hänvisar till sitt förslag om en särskild utredning. 

Samverkan med universiteten tas upp i remissyttrandena från UllÄ. 
HSFR. Vittcrhctsakademicn och Sigtww kommun. UHÄ anser all läns

museerna bör kunna genomföra arkeologiska undersökningar i samarbete 

med universitetens arkeologiska institutioner. Enligt Vitterhetsakademien 

ger utredningen en ofullständig hild av den arkeologiska undersöknings

verksamheten i Sverige genom all de fem arkeologiska universitetsinstitu

tionerna både kvantitativt och kvalitativt betydande utgrävningsverksam
het inte nämns. Utgrävning och vetenskaplig uppföljning måste i görligaste 

mån integreras. lJ niversitetsinstitutionerna bör tilldelas egna exploate
ringsundersökningar och genomföra hela forskningsprocessen. från ut
grävning till publikation. UV:s olika regionkontor är enligt akademien en 

nödvändig del av organisationen. De är viktiga led i RAÄ:s verksamhet 

och deras antal bör snarare utökas än minskas. 
Liinsstyrc/scn i Östcrgiitland.1 lii11 anser att den organisation och fördel

ning av uppdragen som finns i länet fungerar bra och bör bibehållas. En 

vetenskapligt tillförlitlig och samtidigt ekonomiskt försvarbar undersök

ning kräver i viss mån stordrift. En sadan verksamhet kan RAÄ genom 

sina basresurser och sin samlade kompetens erbjuda. Ell regionalt muse

um har svårt all uppriillhålla den breda kompetens som krävs inom den 

moderna faltarkeologin, silrskilt då arbetsvolymen fluktuerar starkt. Norr
t.;,·ipings k.01111111111 iir av samma mening. 

Enligt Siidennan/ands muse111n förutsiittcr den arkeologiska \'erksamhe

ten i länet tidvi-; mobilisering av stora resurser både vad gäller personal 

uch teknisk utrustning. Liinsmuseet skulle inte med egen undersöknings

verksamhet klara dessa arhetstoppar. 
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SACOiSR instämmer inte i utredningens viljeinriktning. En dccentrali- Prop. 1986/87: 100 
sering iir redan gjord hiide till museerna och framförallt till RAÄ:s region- Bil. I 0 

kontur. En ytterligare decentralisering vore olycklig, inte minst av arbets

marknadspolitiska sbl. 

RAÄ och Lii11.111111.11·N11c1s s1111111rhctsråd vill vänta med synpunkter 

fri\gan tills dess de gemensamma överläggningarna avslutats. 

5...1 Ta.rl'siit111i11g 

Synpunkter p{1 utredningens förslag finns t:ndast i mlgra fö remissyttran

den. Niigra liinsstyrcber. diirihland liin.1.11yrel.1cnw i Stockholms. Ös1cr

giit/<111ds och Skarnhorg.1 liin. några kommuner. diirihland Sigtuna och 

Norrkiiping. anser det viktigt att uppnfi ett gemensamt taxesystem od1 

tillstyrker f1tgiirder. 

U;\de L11llllsti11g.1fiirh1111dct, Up(Jiallll.1·11111s1·c1 och Lii11.1·11111se1·1-1H 11rha

ge1 anser det riktigt att UV:s och liinsmuscernas taxor utjämnas. 

Liinsstyrelscn i Giitehorg.1 och Boh11.1· liin påpekar att Göteborgs museer 

liksom UV har ett taxesystem med krav pä full kostnadstäckning. 

Lii11s.l'lvrl'isc11 i Kopparhcrgs liin hiinvisar till den diskussion som pt1gflr 

mellan RAA och Linsmuseernas samarbetsråd om en höjning av museer

nas taxor och om en uppdelning av uppdragen. Uinsstyrclsen finner den 

inslagna vägen betiinklig. Olika former av konkurrenshcgränsning, som 

annars inte är tillätcn p~l en fri marknad. är till fördel endast för de 

griivandc institutionerna medan exploatören helt far bära kostnadsökning

en. Betiinkandct syftar i sin helhet till att sänka kostnaderna för utgräv

ningar vid exploatt:ring. Linsstyrelsen anser att denna inriktning bör full

följas i alla led. UV:s verksamhet måste tryggas men UV bör konkurrera 

på företagsmässiga grunder. t. ex. genom specialisering. 

RAÄ p;lpekar all de föreslagna minskningarna av UV-taxan iir välbehöv

liga men inte tillräckliga. 

Sta1sk11111urct och RRV avstyrker utn;dningem, förslag. En cnhetiig 

taxesiittning skulle enligt RRV kunna (1stadkommas genom att Uinsmu

seernas samarhetsriid rekommenderade museerna att använda samma 

taxeprincipcr som UV. De för;indringar i kalkylunderlaget som utredning

en föresh1r godtas inte av RRV. 

5 .5 FolJ-insatser 

I en rad remissyttranden påtalas den stora bristen pil resurser för veten

skaplig uppföljning och bearbetning av undersökningsresultaten. 

lJ IJÄ, Arktolo.i..:iska samfi111det, SA CO/ SR, Fiireningcn S1·eriges lands

antiharier och Fiire11inge11 S1·eriges lii11.rnntik\'{irier tillstyrker det av ut

redningen fiircslagna n::surstilbkottet. UHA anser all beloppet är helt 

utillr;ickligt. 

\/i11erliet.rnkademie11 framhåller all eftersbpningen i den V<.'tcnskapliga 

bc~1rhetningen med de negativa följuer som denna har for återföringen av 

for:.k:iingsresultat till a!lmiinheten i hi.ig grad är beroende av hrist pil h24 



resurser ocksa vid forskningsrad och vid universitetsinstitutioner inom det 

för utredningen aktuella fältet. 

Enligt llSFR är det av stor hetydelse att de arkeologiska undersökning

arm1 som föranleds av fornminneslagens hcstämmelser fär en vetenskaplig 

uppföljning. 

State11s kulrurr<ld anser att nuvarande system har en stor svaghet. nämli

gen den stora eftersläpningen i rapportskrivning och den bristfälliga veten

skapliga bearbetningen. 

RAÄ delar utredningens uppfattning om vilka insatser som är särskilt 

angeliigna. Det föreslagna resurstillskottet behövs för att tillgodose de 

mest elementära behoven. 

Uinsstyrclscn i Stockholms liin instämmer i hehovet av ett ökat anslag 

för RAA:s vetenskapliga uppföljning. Detsamma gör länsstyrelserna i Ös

tergii//ands. Gor/ands, Malmiih11s. Skarahorgs och Kopparhcrgs län samt 

Srockholms. L1111ds, Uppsu/11 och Sigl111111 kommuner. Länsstyrelsen i 

Skaraborgs hin anser att det föreslagna heloppcl inte motsvarar det verk

liga behovet. Bara för genomförande av några angivna exempel i Skara

borgs län behövs 150-200000 kr. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att de 

statliga medlen också bör kunna git till regionala institutioner för arbete 

med frågor som är speciella för en region. Uppsala kommun framhåller att 

en bättre avvägning mellan kravet på exploatörerna vad gäller den arkeolo

giska undersökningen och på staten vad gäller den vetenskapliga uppfölj

ningen är angelägen att åstadkomma. 

M[mga av museerna. däribland Srock/10/ms sradsmuseum. Ma/1116 mu.H'-

11111. }1!11k6pin!.(s liins museum. Hallands liinsmuscer. Upplandsmusecl. 
Bohusliins 11111.1·e11m. Norrholfens museum. Södermanlands museum och 

Ui11sm11secr-Afurher{;et bekräftar att det behövs resurser för bearbetning 

av utgrävningsresultaten. Resurserna bör ocksä komma de regionala och 

kommunala undersökande institutionerna tillgodo. 

Detsamma anser Skånes hcmhvgd.1f("irh11nd. 

Statskontoret anser att förslaget hör prövas i anslutning till den studie av 
undersöknings verksamheten som verket vill ha genomförd. 

Enligt RRV finns det flera alternativ till utredningens förslag. Närmast 

till hands ligger att RAA genom omprövning i sin egen verksamhet frigör 

resurser för ändamföet. Vidare bör det vara möjligt för RAA att söka medel 

från bl. a. forskningsråd. 

6 Kulturminncsvårdens informationss:i-·stem 

I detta avsnitt redovisas remissyttrandena över utredningens förslag i fråga 

om fornminnesinventeringen 16. I), ADB-system för fornlänmingsregistret 

och fastighetsdata 16.:!J, svfabedömda fornlämningsförekomster 16.3) samt 

om att levandegöra kulturarvet (6.4). 

Många remissinstanser vill i likhet med utredningen ha en allmän för

bättring av informations systemen och kommenterar inte utredningens för

slag på cmkilda punkter. Statens pla111·erk som delar utredningens bedöm

ning. framhåller i likhet med ett flertal andra remissinstanser att liinsstyrcl-
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sernas mil genom den nya plan- och bygglagen blir att tillhandahålla allt Prop. I 986/87: I 00 
tillgängligt material som kan bilda underlag för kommunernas planarbete. Bil. I 0 

6.1 Forn111i11n1'si111·l·t11cri11gl'n 

Utredningens sttmdptrnkt att den piigående ominventeringen av fornläm

ningar för ck0nomiska kartan skall fullföljas med oförändrad ambitions

nivå dela:'. av del stora llertalct remissinstanser, däribland 1·ii,r;1·erket och 

lantmätcrin•rket. Viigverket framhiiller att kostnaderna för vägprojekte

ring kan minska om resurserna för fornminnesinvcntering ökas och redo

visningen härigenom förh~-ittras. Lantmiitcriverket hänvisar till den bedöm

ning som nyligen gjllrts och godtagits av statsmakterna om behovet av 

aktualitet i redovisningen pi"i den ekonomiska kartan. ;\falsLHtningen iir att 

den ekonomiska kartan skall ha samma aktualitet beträffande fornlämning

ar som i fri"iga om övrigt kartinnchåll. 

Enligt u·t11rn/11ii11111dc11.fiir.f(1.1"1ighctsdata är det angeläget att nuvarande 

ambitionsnivä vid fornminnesinvcnteringcn bibehålls om fornlämningsre

dovisningcn alls skall vara meningsfull. Inventeringen måste ocbä bedri

vas systematiskt. Den är grunden för fastighctsregistrets fornlämningsbe

stånd. 

All minska ambiticmsnivän i fornminncsinventeringen skulle enligt h11-

111a11istisk-sa111hälls1·ftc11skapliga _;(1rskni11gsråd<'1 motverka fornminncsla

gcns syfte och den enskildes rättssäkerhet samt ge exploatörerna stora 

extra kostnader. 
RAÄ ansluter sig till utredningsförslaget. Både kulturminnesvårdens. 

forskningens och allmänhetens behov utgör skäl för förslagen. Att fullfölja 

forminnesin\'entcringcn med nuvarande volym kan på sikt ses som en 

engångssatsning. Efter mitten av 1990-talet kan fältarbetet nämligen trap-

pas ner. 
\ 'ittcrhet.1akadc111ic11 liksom flera av länsstyrelserna framhåller fornmin

nesinvcnteringens betydelse. 

Uinsstyrcl.1c11 i Knpparheg.1 län framhåller att fornminnesinventeringen 

för länet har avsevärda brister. Revideringen ligger långt fram i tiden. När 

ett tillstånds:irende enligt fornminneslagen aktualiseras måste man skaffa 
sig kunskap om eventuella restriktioner i markanvändningen på annat sätt. 

t. ex. att kräva inventering av den som ansvarar för exploateringen. Enligt 

länsstyrelsens bestämda uppfattning är detta olämpligt. Det skulle vara 

liktydigt med att staten överlt1tcr den grundläggande kartläggningen på 

kommun eller enskild. Länsstyrelsen föreslår därför att revideringen av 

fornrninnesinventeringen tidigareläggs i de delar av landet där problemen 

är likartade. En tidig<1reläggning bör kunna delvis genomföras med förenk

lade metoder, t. ex. llygfotografcring. 

Län.1·s1_,.,.c/srn i Norrbouens län ägnar hela sitt yttrande åt fornminncsin

ventcringcn och menar att en fortsättning av inventeringen är av helt 

avgörande betydelse for mii_iligheterna att i Norrbotten arheta med forn

minncsvard och bevaka kulturminnc,.vardcns intr..:sscn i samhälisplanc

ringen och i skogsbruket. 

l\.1•mm1111förh11noil'f och Land.1·!ings(iirb1111det st(ider mycket he~tämt tJI-



redningens förslag. Detsamma gör bbnd kommunerna Upp.10/a. Sigt1111a. 

Norrkiipi11g. /.inkiiping och Yswd. 

SACO/SR. Fiireningcn S1·crigcs lii11.wnrik1·uria. Fiire11inge11 S1·erige.1 

/a11d.rn11tik1·uricr, Liinsmusccma.1 .1a11wrhctsriid och miinga av museerna 

framhåller hctydelsen av att fornminncsinventeringen fullfiiljs. Förhiittrad 

information om fornliimningar till ägare och brukare av mark upplevs av 

Unsantikvarierna som mycket angdiigen. SACO/SR anser att iiven syssel

sättningssbl talar för att inventeringen miiste fullföljas. 

Bll'ki11gc li111s m11.w·11m framhi.tllcr att fornminnesinvcnteringen bör full

följas efter nuvarande riktlinjer. Medel bör iivt:n kunna anvisa' till mer 

djuplodande ~pccialinventcringar inom exploateringsbnsliga omdden. 

Projektet Den medeltida staden i.ir enligt museet ett bra exempel i denna 

riktning. En motsvarighet iiven för landsbygdsomriiden vore värdefull. 

A ven l/yri'sgiistana.1 riksf;·irb1111d, lfrgghcrn:fåreningen och !freriges 

Fa.1·1ighe1siigari:fi'irh1111d. HSB och SABO insWmmt:r. 

RR\: avstyrker utredningens förslag. I den förvaltningsrevision som 

verket gjort var amhitioncn niir det gäller fornminnesinventeringen en 

viisentlig fdga. Utredningen ger inte i sitt betiinkande tillräckligt underlag 

för att göra den föresl<1gna prioriteringen inom givna resurser. 

S1·c'a l/01Tiifl anser att tillgiingliga resurser i första hand hör satsas på 

kompletterande inventering och prospektering i sådana områden till vilka 

byggande och exploatering är koncentrerade, främst till tätorterna. Över

gripande inventeringar är enligt hovrättens mening inte lika angelägna från 

skyddssynpunkt. 

6.2 AOB-syslem fi:ir J<1rn/iim11ini;sregislre1 och fastighetsdata 

De remissinstanserna som har särskilda kommentarer till förslaget om 

digitalisering av fornlämningsregistret och om en biittre ajou1foring av 

fornlämningar i fastighetsregistret iir inte mtmga. De flesta av dem ansluter 

sig till utredningens förslag att RAÄ skall kunna följa upp den planerade 

digitaliseringrn. Hit hör. förutom RAÄ. Villc'rhctsukaJemien. liinss1yrel

scrna i Görehorgs och Bol111s och Go1/ands liin, Fiircningcn S1•eriE;l'S 

län.rn111ikl'aricr, Stockholms s1adrn111se11m, Uinsmuscet-Murhergct samt 

Bygghcrriföreningcn och S1·criges Fastighetsiiganji"irhund. 

Swrskontoret anser att den hittills genomförda försöksverksamheten bör 

utviirderas och inriktning, intäkter samt finansiering av den planerade 

datoriseringen prövas innan ytterligare rt:sur~er läggs ned på verksamhe

ten. En sadan utvärdering bör kompletteras med ett samlat handlingspro

gram för RAÄ:s ADB-verksamhet. 

RRV anser att en noggrannare kostnads- och intiiktsanalys hör göras 

innan slutlig ställning tas till utredningens förslag i denna del. 

Lantmiiteril'l'rket och Cnl/ralniimndcn _fdr .fiutighl'lsda1a redovisar ut

förligt sina synpunkter pii fornlämningsregistret. kartredovisningen och 

fastighctsregistret. Enligt hiida remissinstanscrna kan en utveckling av 

ADB för fornlämningsregistret underlälta samspelet mellan fornlämning;;

registret. fastight:tsrcgistret och verksamheten m:::d revidering och •ijour-
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h[illning av allmiinna kartor. i första hand ekonomiska kartan. En förutsätt
ning är att samordningsaspektt:na beakta~ vid systemuppbyggnaden. 

Jiimtlands liin.1· m11.H'11111 tillstyrker förslaget att fastighetsregistret kom
pk:tteras och påpekar särskilt hur viktigt det är att ni ett system som 
möjliggör fortgående äjourhållning. 

Sf..ånes hemhygd.\(i"irb1111d anser att en koppling mellan fornlämning5-

och fastighetsregistret iir en angelägen uppgift för att tillgodose en länge 
önskad information till fastighetsköpare och exploatörer om förekomsten 

av kända. fasta fornHimningar på fastigheten. 

6 .. ? Si ·<irhediimda fornlii mning.1:fiirckomst er 

Utredningen fi.iresl{ir att nuvarande praxis i fråga om kostnadsfördclningen 

för siirskilda prospekteringar hibeh~1lls men att RAÄ för ett anslag om 
200000 kr. per {1r för att kunna bekosta prospekteringsarheten i vissa fall. 

Utredningen föresliir ocksii att bestiimmclsen i H * fornminneslagen om 

samråd med länsstyrelsen vid päträffande av fornlämning som tidigare inte 
varit känd ändras mot ökad tydlighet. 

rörslagen har tagits upp i ett mycket ~tort antal remissyttranden. 
RAÄ instämmer i förslagen. För niirvarandc kan iimbetet sätta av 50000 

kr. per år för provundcrsökningar rn. m. av den art utredningen ger exem
pel på. Den föreslagna höjningen med 200000 kr. anser RAÄ vara minsta 

tänkbara höjning. 

Flera länsstyrelser anser att den föreslagna höjningen inte motsvarar det 
verkliga behovet. Uinsstyrc/scn i Uppsala län framhåller behovet av att på 

olika sätt förbättra informationen till exploatörerna. Detta behövs inte 
minst i ett län av Uppsalas karaktär med en synnnerligen rik förekomst av 

fornliimningar i såväl residensstaden som dess omgivningar. För att explo
atören skall kunna ha ett fullstiindigt hedömningsunderlag är det nödvän
digt att göra förundersökningar. Länsstyrelsen anser att staten i princip 
hör svara för de-;sa men tar inte ställning i frågan. Kostnadsansvaret vid 
förundersökningar hör utredas ytterligare. 

Lii11sstyrclse11 i Gö1eliorgs och Bolws liin n~imncr behovet av komplette
rande inventering av förhistoriska hoplatser. 

Linköpings. Uppsala och Sigu11w kommuner har också synpunkter på 

denna del av förslaget. Linköpings kommun anser att den nuvarande 

ordningen, dvs. att kommuner och exploatörer bekostar specialinvente

ringar och prospekteringar är otillfredställande. Sigtuna kommun anser att 

staten skall ha kostnadsansvaret och ser detta som en konsekvens av 

länsstyrelsens förändrade roll enligt förslaget till ny plan- och hygglag. 

Uppsala kommun liksom även Upplandsmusect iir av samma mening. 

Föreningen S1·eriges liinsantihorier delar utredningens uppfattning i 

frf1gan men anser att det vore önskv:irt med bestämmelser om kostnadsan

svaret i lagstiftningen. Tidsödande förhandlingar kunde då undvikas. 

Bland de remissinstanser som stöder utredningens förslag beträffande 

samrådsskyldighet li nns \'ittcrhetsakadl'll1il'l1. s\'('11.\kll f.:on1111unji"irhun

Je1. Länsstyrelserna i Uppsala och Gotlt1nds län. SACO!SR, Färeningen 

Sveriges /andsantik1·urier, S1·erigcs f{1S1ighet.1iii;arefiirh1111d. Ryggherre-
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fi"ircningcn. HSB, Stoc/.:.holms. Norr/.:.iipings och Lunds /.:.011111111ncr samt 

Jii11/.:.öpi11gs läns 11111se11111. 

Li111.1·11111.\'e1'mas sa111arhct.1Tud anser att en klarare formulerad skyldig

hetsregel än den utredningen föresliir i lagtexten är av vikt. 

Ett mycket stort antal remissinstanser anser detsamma. dvs. att de som 

planerar nf1gon form av exploatering skall vara skyldiga att ta reda på om 

fast fornhimning kan beröras av företaget. Detta bör föranleda att ordet 

"hör" i första meningen i 8 * fornminneslagen byt~ ut mot "skall". Krav 

om detta stiills av ilins.1·1yre/.1crn11 i M11/miih11s m:h S/.:.11rahorg.1 liin. Ysruds 

kommun. ett stort antal 11111.1ea, Fiire11ingc11 Sraiges /and.1anti/.:.i·arier och 

S/.:.äne.1 htmhygd.1:fi'irh1111J. 

S1·ca Ho1Tiitt anser att den nuvarande lydelsen av 8 * i fornminneslagen 

kan behållas. Den föreslagna lydelsen innebär ingen skiirpning i förhållan

de till vad som nu giillcr. 

6.4 Att lcrnndcgiira /.:.11lt111'11n·1·1 

l\ulrurrådcr anser att det allmiinna m[istc ge ökade anslag till museerna för 

v[ird och förvaring av det material i form av föremal och fynd som de 

arkeologiska undersökningarna resulterar i. 

La111miil1'1frcr/.:.c1 instämmer i förslaget !hin utredningen om informa

tionstext på baksidan av den tryckta ekonomiska kartan. Kostnaderna för 

redigering. sättning och tryckning iir dock så höga att de inte ryms inom 

nuvarande ramar. 
Att öka insatserna för att levandegöra kulturarvet är en resursfrl'1ga 

konstaterar \'irrahcr.rnkadcmien. Därför är utredningens förslag till kon

kreta åtgärder begränsade. 

RAÄ betonar i likhet med utredningen att ökade insatser när det gäller 

att levandegöra kulturarvet är önskvärda. 

· Uinssryrelscn i S/.:.arahon~s län framhåller den stora insats som görs av 

dem som genomfor fornminnesinventeringen. Genom deras direktkontak
ter med hembydsfiireningar. markägare och andra sprids förståelse för och 

kunskap om fornlämningarna. 
8[1de Uppsala och Norrköpings komm1ml'r delar utredningens uppfatt

ning att det i första hand är länsmuseer och kommunala museer som har 

ansvaret för att levandegöra äldre tiders kultur. Museerna tar ocksa detta 

ansvar. Men de ekonomiska resurserna iir ett hinder för deras ambition. 

Om länsmuscerna överhuvudtaget skall kunna fullgöra sina uppgifter mås

te de statliga bidragen anpassas bättre till kostnadsutvccklingcn. Uppsala 

kommuns grund inställning iir att kostnaden för att levandegöra vart kultur

arv helt hör bekostas av staten. 

Uins11111scerna.1· samarhel.ITiid framhåller att de av utredningen föreslag

na informationssystemen inte når allmänheten utan att uppgifter i dessa 

kan brytas ned och förmedlas pil. ett pedagogiskt sätt. Länsmuseerna kan 

medverka under föruts~ittning att de fitr möjlighet att delta i utvecklingsar

hetct. 

Flera länsmuseer uttalar sitt stöd för utredningens förslag och framht1ller 

sina möjligheter så gör bl. a. Malmö 11111s1•11111, /Ja/lands lii11s11111se11m, 
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Uppland.1·m11s<'l'l m:h Jiimtland.1 liin.1· m11.1·c11111. Enligt L1'insm11sect-Mur

hcrgct behövs ökade resurser. Niigra museer framhiiller att en decentrali

sering av undersökningsverksamhetcn kan medföra fön.lelar när det gäller 

kunskapsuppbyggnaden oc.:h kvandegörandet pii liinsnivi'i. Detsamma an

ser S1·ens/.;,a m11.1·eifi'ire11ingc11. 

En slutsats som RR \' drar av sin revisionsrapport "Resultat och re

surser i kulturminncsvården" iir att det från kulturminnesvtirdens sida 

kommer att sUillas krav på ökade resurser för att bearbeta oc.:h levandegöra 

materialet från arkeologiska undersökningar. 

7 Kostnader 

L'trcdningcn har förslag till kostnadsökningar om 6.7 mil.i. kr. 

Flera remissinstanser anser. som framgär av första avsnittet i samman

stilllningcn. att staten skall ha ett större kostnadsansvar. N~1gra heräkning

ar av kostnadsi'lkningarna har dock inte gjorts. 

Aven statskontorets och RRV:s synpunkter pii de föreslagna kostnads

ökningarna framgiir av sammanställningens första avsnitt. 

RAÄ tillstyrker utredningens förslag. Nf1gon avriikning av medel genom 

avgiftsheläggning av undersökningsverksamhetens service till länsstyrel

serna bör enligt RAÄ inte göras. Detta innebär att kostnaderna ökar till 7 

milj. kr. RAA anser att det föreslagna heloppet är ett villkor för att RAÄ 

skall kunna uppfylla de av utredningen uppställda m{ilen för bidragsgiv

ning. utjämning av taxeskillnader och effektivisering av verksamheten. 

SACO/SR kommer till samma slutsats som RAÄ betriiffande kostna

derna. Organisationen anser ocksf1 att lilnsstyrelserna bör tillföras ytterli

gare medel utöver befintliga anslag för kulturhistoriska utredningar och 

översiktlig planering. 
Lii11sstyrc/sc11 i Upf>.rn/a liin hiivdar att de av utredningen heriiknade 

merkostnaderna för staten iir marginella i förhilllande till vad kultur

minnesvården kostar stat och kommun. Därför anser länsstyrelsen att 

tinansieringsfri"igan inte hör utgöra niigot hinder för att utrcdningförslaget 

genomförs. Uppsala /.;,01111111111 iir av samma mening. Det iir angeläget att de 

hegriinsadc förslag som finns i betiinkandet blir genomförda. Pä många 

håll. vilket inte minst antyds av tidigare riksdagsmotioner. upplevs nuva

rande förhållanden som mindre tillfredstiillande. Sett i sammanhang med 

de omfattande statliga bostadssubventioncrna iir summan 6.7 milj.kr. för

sumbar. 
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JJi/agu JO. 15 

Förslag till 

Lag om iindring i lagen ( 1978: 4781 om avgift för innehav av 
tclevisionsmottagarc 

Hiirigenom föreskrivs alt I ~ lagen ( 1978:478) om avgift för innehav av 
telcvisionsmnttagan: skall ha följande lydelse. 

N111·aru11dt' lydeis<' 

Den som innehar mottagare som 
är avsedd for mottagning av bild
silndning med eller utan ljud !tclcvi
sionsm1)1tagare) skall erHigga all
miin mottagaravgift med /77 kronor 
per kalenderkvartal. .Ä.r mottagaren 
avsedd för fargrnottagning av bild
siindning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erliigga till
liiggsavgift med 40 kronor per ka
lenderkvartal. 

Fiirl'slagcn lydelse 

Den som innehar mottagare -.om 
iir avsedd för mottagning av hild
siindning med eller utan ljud ( televi
sions mottagare) skall erlägga all
miin mottagaravgift med /li9 kronor 
per kalenderkvartal. Är mottagaren 
avsedd for förgmollagning av bild
siindning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erlägga till
J;iggsavgift med 40 kronor per ka
lemlerk vartal. 

Skall avgift första g{lngen erläggas undn löpande avgiftsperiod. skall 
avgiften sättas ned till det belopp som svarar mot antalet kvarvarande 
dagar av perioden. 

Avgift erliiggs till myndighet som regeringen besliimmer. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Senask lydelse 19~('d%. 
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Bi/af.ta 10.lfi Prop.19~6/87: 100 
Bil. 10 

Förslag till 

Lag om fortsatt giltighet av lagen ( 1986: 3) om 
rundradiosändning av finliindska televisionsprogram 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen I 1986: 3 l om rundradiosändning av 
!inländska telcvisionsprogram 

dels att lagen, som gäller till utgången av år 1987, skall fortsätta att gälla 
till utgången av ar l 988, 

dels att I ~ skall ha följande lydelse. 

Nurarandc lydelse 

Regeringen får för tiden intill ut
gången a\· iir llJ87 medge riitt till 
rundradiosändning frtin radiosän
dare av lclevisionsprogram i radio
cller tråds~indning från Finland. 

Föreslagen lvddse 

Regeringen får för tiden intill ut
gången av ar 1988 medge rätt till 
rundradiosiindning fran radiosän
dare av televisionsprogram i radio
eller trfidsändning från Finland. 

Med rundradiosändning. radiosändning och trådsändning förstås det
samma som i radiolagcn ( 1966:755). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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67 4 Statens institut för läromedel, .fi'irslai:.1a11.1/<1g 
74 5 Utvccklingsinsatser på lärnmedelsområdet m. m .. 

reser1·a1ion.1a11slag 
74 6 Stöd för produktion av läromedel, rcscn·ationsanslag 

• Beraknat belopp 

34 500000 
21953000 

951000 

57 ~0~000 

12g 592 000 
154 159000 
31930000 
18 378 000 

6127000 
7 483 ()()() 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

633 



Fi.ir sko/1·iisc11dcr gcn11·11s1111111111 ./i'1ig(•r 

i7 7 F0rskning och centralt utvecklingsarhete inom skol-
V<iscndct. N'S<'l'l'11lio11.1a11s/11g 

78 8 Forthildning m. m .. rc.H·n·111ions1111,1/11g 
81 9 Nationell Ul\'iirdering och rnw. /'i'S<'f";'llfio11.rnnsi<1g 
ID 10 Kopiering av litter<ira nch kons111iirlig<i verk irwm 

ut hildnings vii'>cmkt. Fir.1/ug.rnnslag 
84 11 Siirskilda in.;atser inom skolomr:1dct 

!>er ohli1!1J/oris/..11 .1k,1h·1i.1,·11der 111. 111. 

S'I 12 Bidrag till driften a\· gnHHhkol<>r 111. 111 •• F•nlug.11111.1/11,i: 
ltJ' U Hidrag till wemk undervisnin[.! i utbndc·t m. 111 .. 

. /;irs/11g.rnns/11g 
ltl6 1-1 Sameskolor. Jiirs/11g.11111sl11g 

Srec·ialsknlan rn. 111.: 

110 15 l!thildningsk<1'tnadcr. 1;·;,.1/ug.11111.1/111! 
113 lri Utrustnim! m. 111 .. re.1·cnari<111s111n/11g 
11-1 17 Bidrag till d;·iften a\ s:irsl-.<>l<•r m_ 111 .. /i.ir.1/ug11111.1/11g 
I IX I~ Kostnader f(lr vis~ rersonal vid statliga rcalsk<>lor. 

F1rs/11gs1111.,/11g 

(ivmnasia/11 _1·ko/or 111. 111. 
119 19 Bidrag till driften av gymnasieskolor.Firs/11g.1·u11.1/ag 
1-12 20 Bidrag till atgiirdcr inom kommunernas urrfol.iningsansvar 

för 11nl!dom un<ler I X iir m. m .. f('irslw.;.1·1111.d11i: 
1-15 21 Bidrag till driften av frist:-1ende. skolo~ r:'1 gyr;ma<.ial nivft. 

fiirslags1111slag 

I n1·csrai11gshidr11g 
1-19 ,, Bidrag till utrustning for gymnasieskolan m. m .. 

resen·ari<Jnsa nsla.i.: 

C Vuxenuthildning 

I.~) I nlcdning 
162 I Hidrag till kommunal uthildnin[.! for v11.\ria . .f/1rs/ag.\/111s/ag 

Statens skolor for vuxna: 
172 
174 3 
m -I 
17'1 .'i 

IX2 h 
190 7 
191 8 

Utbildnin11skostnader. fifrs/111;s1111.1/<1 t; 

Undcrvis;ling~1nateriai' m. rn.'. n·.,cn.'arionsa11slug 
Bidrag till ,tudieforbundcn 111. n1.. /i-1n/<1g.11111sl<1g 
L!ndcrvisnin!! for invandrare i ;venska srriiket m. m .. 
frirs/<1 gs1111s/11 t; 
.Bidrag till driften av folkhög;kolor m. m .. /iir/og.11111.1/<1g 
Bidrag till viss central kur,\·1:rk,amhet 
Bidrag till kontakttnlkuthildnin!! . ./iir.,/111!1<1111/og 

D Högskola och forskning 

194 Vissa anslagsfriigor 
196 Vissa >iir~kilda friigor inom grundläggande hL>gsknleutbildning 
196 Högskolans framtida dimensionering 

198 Hinder for fortsatt utbildning inom hög<.kolan 

c,.111rn/a ocli regiu11ala my11dielictnFir 1i,·;gskolw1111.111. 
221 Universitet~- och hLigskoleiirnbetet, fi'ir.1/ag.11111.,/ag 
,,, 2 Regionstyrel<.erna for högskolan . .fiir.,/u;111111s/11g 
223 3 Rcd0visningscentralerna vid universiteten . 

. fors/11g s1111s/11 g 
223 4 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 

St0ckholm. fiir.1/11g.rn11s/ag 
224 .'i Lokalkostn:1der m. m. vid hiigskoleenhelt!rna, 

fiirs/agsans/ag 
226 6 Vissa tamlvärdsk0stnader. rt'.H'n'1llit1n.rn11s/ag 
227 7 Vissa särskilda utgifter inom hLigsk0lan m. m .. 

resen·atio11s1111.1/ag 

*Beräknat belopp 

29 572 000 
23 797 ()()Il 
14 655 000 

9 750 ()()() 
192 700000 

15 lll700001l(I 

31X17 lllltl 
15 LIOOtlO 

200 709 000 
66lh01l0 

.'i!C 27.' tlllO 

I 000 

-1899 227000 

22-1007 000 

89 713 000 

108 3-10000 

21791976000 

I 044 8h0tl00 

17 223\lllO 
4Xl2tJOO 

981 852 OllO 

221 -150000 
-199!<20000 

37D2000 
2'>77000 

211!0126000 

89922000 
13470000 

I 000 

I 000 

I :151)723000 
88813000 

9044000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

634 



229 
24X 

~~7 
274 
284 

2lJI 

2lJ4 

2'1') 

c;runcllii).?.S.:cllldl' l11igs/.:1 •lc111 hildni11g 
X '· 
9 

)() 

11 
12 

13 

14 

15 

Utbildning fiir tekniska vrken. rCS<'tT<1tio11s<111sla:.: 
Utbildning för administrativa. ekonomiska <>ch ,;,ciala 
yrken. rc.1cn·111io11.rn11s/ag 
Utbildning för vi1rdyrkcn. l'<'St'tT<1tio11.11111s/<1g 
Utbildning for undervi,ningsyrken. ri·s1·n111i.•11s<111s/ag 
Utbildning för kultur- och informatinnsvrken. 
/"('.\('f\"flfitJtl.\llll.\lll.1! 

Lokala och individuella linjer och en,taka kur'ier. 
r<.'St' r~ 'tl T it >11sc111 sia I.! 
Bidrag till kommu.nal hög,koleutbildning m. m .. 
rcsc'n·a Tit 'nsa11sla.1.? 
Fors/.:11i11:.: o.-h Ji1rs/.:aruthilc/11i11g inom hi.;gs/.:o/<111 .1111111 

1·iss11 undra fi1r.1/.:ningsii11c/11111tll 

E Studiestiid m. m. 

:ioo Inledning 
.111.1 Centrala sllldicstl:ld,n:irnnikn 111. 111 .• r111111111slc1g 
:ll.17 2 Er,i1ttning till vis"' mrnd1gh.:tcr for d.:ras handlaggninµ av 

studie'lKialt st(ld, Firs/11g.rn11s/<1g 
.'\tlX :i Stud1eh_iiilr m. rn .. )iir1/<1gs1111slag 
311 4 Studiemedel m. m .. f"ir.1/ag.11111s/11g 
.'\ 111 " Vu.\cnstudie,ti\d 111. m .. n·sc·n-111io11s1111s/<1g 
:124 h Ti111ersi1ttning vid vi>sa vuxenutbildningar. )i)rs/<1gsc111.1/a;: 
:125 7 Knstnader for avskrivning ocb inlösen av vissa studiel<"tn 

med stat I iµ kreditgaranti . .frirs/11g.1<111s/<1g 
326 8 Bidrag till vissa studiesociala iindam~\I. l'l'Sl'/Tlltionsans/11,:.: 

F Kultunerksamhet m. m. 

.'\30 
334 

337 

w: 

:\I/mim k11/111n·erks<1111het 111. 111. 

2 

:i 

4 

Statens kulturdd. )i'irs/11gs1111sl<1g 
l:lidrag till kulturverbamhet inom organisationer m. m .. 
rcscn·at ;, 111.\tuzsfa e 
Bidrag till särskiliia kulturella iindamål. 
n 'J (. 1 fl .,, I icJII Sll Ils I ug 
Bidrag till samisk kultur 

Ersii1111i11gar och hidr11g till /.:onstniircr 

342 5 Visningscrsättning <il bild- nch formkonstniirer 
.144 h Bidrag till knnstni1rer. r.·sc1Tlllic•11.rn11s/ug 
346 7 lnkPmstgaranticr for konstniirer. Firs/<1gs<111s/ag 
347 X Ers~ittning åt författare m. fl. för 11tliining av dem' verk 

gl'nom bibliotek m. m .. Firs/ags<111sl<1g 
34'! '! Ers;ittning till r~illighetshavare pt1 musiknmr<idet 

Tt'11tcr. dans och 11111sik 
350 ltl Bidrag till Svenska riksteatern, rt'.1<'/'l'lllion.1<111.1/ag 
.1.'2 11 Bidrag till Operan. rt's1·n111i1111su11sl<1g 
.15:1 12 T~i..:kning av vi"a ko,tnader vid Oreran. Riksk(lmertcr 

och regionmusiken. Firslugsanslag 
354 1.1 Hidrag till Drarnati,ka teatern. rcsen·111io11.rn11s/ug 
.155 14 Rikskonscrtvt'rksamhet. re.H'ITtllion.rn11slc1g 
.1'ih I :i Reginnmusiken.F1rs/ag.rn11s/11g 
.15H lh Bidrag till sven>ka rikskonsertcr. resen·<1tion.1·<1n.1/ug 
.11>3 17 Bidrag till regional musikverbamhet.F•rs/ug.rn11s/11g 
3M 18 l:lidrag till regipnala och lokala teater-. dan'- och n111sik-

in.'ilitutioner, Firslc1g.rn11s/<1g 
)hh I') l:lidrag till fria teater-. dans- och musikgrurrcr. 

rl'Sl'r\'tllit)llSllflS/llg 

3h7 20 Bidrag till Musikaliska akademien 
368 21 Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverbamhet. 

rC.\t'r\'llfi,111,\(l/1.\"/ll.!; 

Prop. 1986/87: I 00 
XI) 141000 Bil. 10 

.14.' 794 000 
40H0500011 
831 523 000 

222 120000 

421 110000 

I!!.\ 949000 

'290214100(1 

7690!!02000 

12 !!!!5 000 
2 065 n45 oon 
-l '17900000 

992 IOO 000 
160 300000 

2 000000 
81507000 

7 91<1225 000 

16042 000 

19215000 

4 485 000 
2 193 000 

32 20:1000 
15 h'.!.7000 
7606000 

51 846000 
3 000000 

128 215 000 
154007 oon 

I 000 
!!6(175 000 
28 040 0tlO 
58014000 
21 748000 
hl 500000 

240 470000 

:;5 67' 000 
IM6000 

IOX4ROOO 

63.'i 



Bilhiotck 
370 22 Hidrag till folkhihliotek. rcs1•naric111s1111slag 
:171 23 Hidrag till regional biblioteks verksamhet. Jhr.1/agsa11.1/11g 

373 
374 

'!-75 
376 

Bild- och .form 
24 
25 

2h 
'27 

Staten~ konstråd. fiirs/ag.11111.1/ag 
Fiirviirv av konst fiir statens hyggnader m. m .. 
rl'sen·a ri<ms1111s/a i: 
Hidrag till Akademien for de fria konsterna 
Vissa-bidrag till hild och form. n·scn·a1io11.1·c111slag 

Arki" 
.'78 28 Riksarkivet och landsarkiven . .f(ir.1/agsans/ag 
3XO 29 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

jiirslag.11111s/ag 
382 30 Svenskt biografiskt lexikon.fiirs/ag.11111.1/ag 
383 31 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 

m. m .. rc.H'1Tatim1s1111.1/ag • 
3X4 32 Bidrag till vissa arkiv 

Kulturminnesi·ård 
397 33 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader. 

.fi'irs/agsans/ag 
39'1 34 Kulturminnesvård. resen·ario11.rn11s/11g 
40 I 35 Riksantikvarielimbetct: L.:ppdragsverksamhel. 

fiirslagsans/ag 

M11.H;i'r och 11tstii//ni11g11r 

402 36 Statens historiska museer. fi•rs/agswzslug 
403 37 Statens konstmuseer, fiirs/agswzs/ag 
405 38 Utstiillningar av svensk kom;t i utlandet. 

rcs1·n·ationsa11slag 
406 39 Livrustkammaren. Skoklosters sloll och Hallwvlska 

museet. filrslagsanslai: • 
407 40 Naturhistoriska riksmuseet .fnrslagsanslag 
409 41 Statens sjöhistoriska museum: Förvaltninpkostnader. 

fiirslai:sanslag 
411 42 Starens sjöhistoriska museum: Umlerhållskosrnadcr 

m. m .. rc'.H'n'ati1111.rn11slag 
411 43 F.rnografiska museet. fi'irsla.~san.1/aJ.! 
412 44 Arkitekturmuseet . .färs/agswzs/ag 
414 45 Statens musiksamlin1wr. }iir.1/ai:samla}.! 
415 46 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar LlCh 

samlingar m. m .. Tl'.H'n'11tion.rn11.1·/11g 
416 47 Bidrag ti111'ordiska museet. fiir.1/11gsc111slag 
418 48 Bidrag till Sveriges Tekniska museum.fiirslagswzsla}.! 
419 49 Bidrag till Skansen. _ti'1r.11ai;.rnn.1/ag 
422 50 Bidrag till vissa museer 
4D 51 Bidrag till regionala museer..fhrslagsamlag 
425 52 Riksutställningar, res,·n·111io11.1anslag 
426 53 Inköp av vissa kulturföremt1I. .fi'irslag.1an.1/ag 

Forskning 

427 :;4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. 
rcsen•ationsanslag 

G Massmedier m. m. 

Film m.m. 
429 Statens biografbyrå. fiirs/ag.11111.\/ag 
4_'1 I 2 Filmstöd. rcs1·n·ation11111.1·/ug 
435 Stiid till fonogram och musikalier. r<'.1c1Tt1/i,111St1n.1/c1g 

Arkivet för ljud och bild: 
449 4 h\rvaltnirigskostnadcr. .for.1/apt111.1·/ag 
451 5 lnsamlingsverksamhct m. m .. rcs<'IT<lli<111.rn11sla.i.: 

*Beräknat belopp 

13584000 
22477000 

2 622 000 

26 520000 
I 243 OOU 
8 527 (1(1() 

79045 000 

15 809000 
2 113 000 

3 181 000 
2713000 

51 120000 
25 9580\lO 

I 000 

35 251000 
41 135 000 

I 136000 

14 54(1000 
38 738 000 

16 702000 

I 000 
14651000 
2 054000 

13 696000 

IO 506000 
37 828 000 
8 677 000 

12 201000 
12 366000 
36281000 
20880000 

100000 

656000 

1 551379000 

4 275 mm 
37 804 000 
8471 000 

8 780000 
392000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

636 



Diu.:.,prns c>c/i 1idskritia 

45_; h l're~stöd-,nirnmden. F•rs/11gsw1s/11g 
45-1 7 Sli>d till daµ,prt:"L'n. F1n/11g.11111.1/ll!: 
4."i/ K Lln till dagspressen. ,., .. 1,·n-cl/ic>11si111s/11g 
4fi(I Y Sliid till kulturtidskrifter. ri·si'ITt1lio11.rnns/11i: 
4h'7 111 St1id till radio- och ka,scttidninµar. Fl'.1<'1Tt1;ic>11.,1111slug 
4h8 11 Bidrag till Stiftc:lsen fiir lattla-,1 nyhet,inf11rnwtitlll. 

470 
4-1 
t~ 

47.> 
47'i 
47ti 

477 
479 
-18.1 

J"l',\l'J"\'Ofi<'llSllllSfll.t: 

Li Il ('ra//I,. 

12 
IJ 
14 
l.'i 
lti 

17 
IK 
IY 

Lit tcrat urstiid. r1·scn-t1li1111.rn11s/11,r: 
Kn:ditgaranticr till hokforlag . .fi•r.1/u,r:sr1111/w.: 
Stod till hokhandel. rt'-'<'ITtl/ion.11111.,/111.: 
DistributionssttHl till rackb11khandcl m. 111 .• Firs/ugsu11.\l11i: 
Lin for investcrin!!ar i b11khandel. rcsarn1i11J1s1111s/11g 
Talboks- o..:h punk1<>krifbbihli1llckct: 

Fiirv a It ni ngs kost nadc r. Ji •rs I 11,i:.rn ns I ug 
l'n 1d u k t ionskost nadn. res, T\'ll I ir •11.rn11.1lt1g 

Hidrag till Svenska spri1kni1mmkn. /(ir.1/11gs1111.1/t1)! 

Rt1dio 01·'11ch·1·isi.•11 

Sverigt:s Radio 111. 111. 

Kabt:lnamnden: 
:'Il~ 20 
5117 21 

Forvaltningsko't nader. /iir.1 li1 i:si111.1 lc1 i: 
S!l1d till l!\kal prngranwcrksa~ihct. re.\l'IT11ti1111.\trn.1/ag 

, , N iirrad il>niimndcn . .fi"irslt1,r:.rn11.1 lt1g 
23 Sandningar av rinliimhka tekvisionsprngram. 

rt.'.\ t'l'l'flt i< n1.' un.~ la.I.! 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

51-' 
.'il.'i 

51ti 

517 
'18 

l\11/111rcl/1 u1hr1c 111ed u1/u11dc1 

2 

4 

Kulturellt utbvtc med utlandt:I. resn..-111io11.1r111.1/t1i.: 
Kostnader fö1: Sveriges medlemskap i Unesco m. m .. 

_1(-.rs/11.i.:st111s/ug 
Bidrag till internatiunella kongresser 111. 111. i Sverige. 
1·(',\l'J"\'llfitJllSllllSfc1g 

Bidrag till svt:n~ka institut i utlandet 
Bilateralt nordiskt kultursamarbete rn. m .. 
rl'.H'JT<lfitJJ1.\lll1Sft1g 

I Investeringar m. m. 

522 Utrustningsniimndt:n för universitet ,1ch högskolor . 
. fors/ags11ns/ag 

523 2 Hyggnalharheten inom uthildningsdepartcmentcts 
verksamhetsomriide. reserv111ii>nsanslag 

532 3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 
m. m .. rt.'.H'n·arion.Hu1.dag 

2 4.\<J(\(\\) 

4'i.'i XOtiOOll 
2.' ()()() ()(\(\ 
1~1)1)1)000 

12 1)(1:1110\1 

.111'I)<111110 
11100 

2 944001) 
2 h(\(I()(\(\ 

I 925 000 

1458XOOll 

·'' 205 000 
I h\SOOO 

2042 ()()() 
10(1()(11\() 
2 24' 0011 

1152 000 

676969000 

h X85 00\1 

111525000 

MXOOO 
1 175 OO!l 

li 790000 

3-1023 000 

10 153 000 

27.'i 000000 

•35:; 000 000 

6-10153000 

Summa kr. -13169057000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 10 

*Beriiknal belopp 61,7 



Bilagor 

5311 10.0 

541 10.I 

545 10.2 

54(1 10.3 

557 10.4 

559 10.5 

5h0 10.6 

562 10.7 

563 10.8 

564 10.9 
568 10.10 

576 10.11 

580 10.12 

588 10.13 

609 10.14 

631 10.15 

632 10.16 

Sammanfattning av matcmatikgruppem rapp<"•rt I DsL; 19X6: 5) Matem<i
tik i skolan 
Sammanställning av remissyttranden iiver matcmatikgruppcns rapport 
t DsL: 1986: 5) Matematik i skolan 
Flirslag till 
Lag om lindring i högskolelagen t 1977: 218l 
Fiirslae till 
Lag 01~ lindring i studiestödslagcn t 1973: 3-19) 
Förslag till 
Lag om ändring i semcsterlagen t 1977: 4l:<Ol 
Förslag till 
Lag om ändring i lagcn ( 1981: 691) om socialavgifter 
Fön.lag till 
Lag om iindring i taxeringslagen ( 19.'i6: 623) 
Förslag till 
Lag om tmdring i kommunalskattelagen ( 1928: 370l 
Förslag till 
Lag om tillliggshelopp till basheloppet vid heri1kning av studiemedel 
m.m. 
Sammanfattning av hellmkandet ( DsL 1986: 9l Statens kulturri1d 
Förtcckning över remissinstanscr od1 sammanstiillning av remi,;sytt
randcn över beUmkandct IDsU 1986: YJ Statens kulturriid 
Sammanfattning av centrala musikk,1mmittens betänkande 2 !DsU 
1986: 8l Samspel med Svenska rikskonscrter 
Förteckning över remissinstanser och sammansliillning av remissytt
randen över centrala musikkommittcns beliinkande 2 (Dsl: 1986: 8) 
Samspel med Svenska Rikskonsertcr 
Sammanfattning av bcliinkandct !SOU 1985: 13) Fornlämningar och 
exploatering 
Fiirteckning över rcmissinstanser och sammanställning av remissytt
randen över betänkandet !SOL 1985: 13) Fornlämningar och cxploate
ring 
Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1978: 478) om avgift för innehav av televisions
mottagare 
Förslag till 
Lag om fortsatt giltighet av lagen t 1986: 3) om rundradiosiindning av 
finliind~ka telcvisionspn,gram 

Norsteclts Tryckeri. Stockholm 1986 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 10 

6:18 







Bilaga 11 till budgetpropositionen 1987 

Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 

Översikt 

Till jordhruksderanementet hör frågor rörande jordbruk. skogsbruk. fis
ke, triidgårdsnäring och rennäring samt högre utbildning. forskning och 

försök för dessa niiringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 
omdden, livsmedelsberedskap. djurskydd, djurens hälso- och sjukvård. 

livsmedclskontroll. uhädeskontroll. jakt och viltvård, idrott. turism. re
kreation samt, fr. o. m. den I januari 1987. frågor rörande lotterier och 

ungdomsverksamhet. 
Det förslag till utgiftsram för jordhruksdepartcmentets verksamhetsom

råde för hudgetåret 1987 /88 som läggs fram i budgetpropositionen omfattar 

6190 milj. kr. Subventionen av konsumtionsmjölk är den största utgifts
postcn och uppgår till ca 2, I miljarder kr. 

Jordbruksdepartementets budgetförslag präglas av den stora återhåll

samhet som det samhilllsekonomiska och stats!inansiella läget kriiver. 
Även de mest angelägna behoven har prövats noggrant. Myndighetsansla
gen inom departementets verksamhetsomdde har i allmiinhet beriiknats 
med utg[mgspunkt i det s. k. huvudförslaget. 

Genom omprioriteringar i statsbudgetens nuvarande resursfördelning 
har skapats utrymme för särskilda insatser på bl. a. forskningens och 

regionalpolitikens områden. Som ett led i en sådan omprioritering föreslås 
att subventionen av mjölkpriset skall reduceras fr. o. m. den I januari 1988 
med 500 milj. kr. per år räknat vilket motsvarar 35 öre i partiledet. 

Genom besparingar och omfördelningar· inom huvudtiteln kan förslag 
om ytterligare resurser Higgas fram för bl. a. åtgärder på skogsvårdens och 

rennäringens områden. Stödet till idrotten räknas upp liksom anslaget till 
ungdomsorganisationernas centrala vcrbamhet. 

Frågorna om medel till forskning liksom om ett åtgärdsprogram för 
jMdbruket i norra Sverige kommer att behandlas i särskilda prnpositioner. 

Sammanställning m. m. 

Anslagsförändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhets

område i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1986/87 framgår av 
följande sammanställning uttryckt i milj. kr. 

1 Rik.1dagcn J98o!87. I .1aml. Nr 1110. Llilag11 I I 

Prop. 
1986/87: 100 
Bil. 11 



A. Jordhruksdcpartementet m. m. 
H. Jordbrukets rationali,ering m. m. 
C Jordbrubprisregkring 
D. Skogsbruk 
E. Fiske 
r. Livsmedclskontroll m. m. 
G. Uthildning och forskning 
H. U ngdomsorganisationer m. m. 
I. Idrott. rekreati,)n och turism 
J. Diverse 

Totalt for jordhruksdcpartementct 

1 Heloppet överfort från VIII ht. 
~ Exkl. anslag till miljöl'firdcn. 

Anvisat 
1986/87 

28.1 
347.9 

38()6.5 
601.7 
102.5 
177.7 
779,7 

1 158,6 
:.'9.'i.6 

46.7 
26344,9 

Förslag 
1987/88 

23 . .'i 
349,9 

3688.5 
592 . .'i 
104.0 
143.8 
779,7 
155,h 
314.:.' 

39.1 
6190,9 

Föränd
rmg 

4.6 
:.'.0 

--118.ll 
9,:.' 

+ 1,6 
- :n.9 

3,0 
+ 18,7 

7,6 
-154,0 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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~-·_:' > _ artementet 

/i..!tdrag ur pi-otokoll vid rc, ringssammantriide den 18 december 1986 

Fiin:dragandc: statsrfalct Hellström si1vitt avser frf1g()f·na under Inledning 

punkterna 1--6 och 9. littera A-G samt punkten J I; 

statsriidet Lönnqvist sävitt avser frägorna under Inledning punkterna 7 och 

8. littera H och I samt punkten J 2 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

INLEDNING 

I Allmänt 

Jordbruksdepartementets budget priiglas av den stora återhållsamhet som 

det samhiillsekonomiska och statstinansiella läget kräver. Flertalet myn

digheter inom departementets verksamhetsområde föreslås rn sina anslag 

beräknade enligt det s. k. huvudförslaget. 

Genom omprioriteringar i statsbudgetens nuvarande resursfördelning 

har skapats utrymme for ~ärskilda insatser på bl. a. forskningens och 

regionalpolitikens områden. Som ett led i en sådan omprioritering föreslår 

jag i det följande att subventionen av mjölk priset skall reduceras fr. o. m. 

den I januari I 988 med 35 öre i panilcdet. I regeringens särskilda proposi

tion om forskning kommer på jordbruksdepartementet!"> område frågan om 

livsmedlens kvalitet och forskning rörande livsmedel att inta en central 

sUllning. Särskilda utn:dningar rörande hl. a. kvalitetsbetalning inom jord

hruksprisreglcringen och märkning av livsmedel p{igår ock sa för närvaran
de. Ett åtgiirdsprogram för jordbruket i norra Sverige där bl. a. de särskilt 
skuldtyngda jordhruksföretagens problem tas upp kommer att redovisas i 
en särskild proposition under våren. 

Förslag om ändrad finansiering lämnas på bl. a. områdena djurens hiilso
och sjukv:'ird och statistik på jordbrukets område. Omprioriteringar ger 
möjlighet till förslag om ytterligare resurser för bl. a. skogsvårdsälgärder 
och insatser på idrottens omriide. 

Under budgetåret 1986/87 har särskilda medel anvisats under huvudti

teln för {1tg~irder med anledning av olyckan i ljernobyl. Jag återkommer till 

frt1gan om ytterligare anslag för sådana åtgärder när en bedömning av 
behovet föreligger för budgetåret 1987/88. 

2 Jordbruk och livsmcdclskontroll m. m. 

Livsmedelssektorn, dvs. den del av vårt näringsliv som producerar, föräd

lar och distribuerar vftra livsmedel och de insatsvaror som behövs härför, 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 11 



syssd-;iitter i dag ungefär en halv miljon miinniskor. Sammantaget utgör 

livsmedels~ektorn en hetydande del av det svenska niiringslivct. 

Vi1rdet av den totala svenska livsmedelskonsumlioncn uppgick iir 198.5 

till ca 98 miljarder kr. Livsmcdelsposten utgör ca 20'.;; av den totala 

privata konsumtionen av varor och tjänster. Av de tPtala livsmedelsutgil~ 

terna av~er ca .5.5'/i-· produkter ~om huvudsakligen kan hänföras till den 

svenska jordhruksproduktionen. Värdet av dessa livsmedel uppgick till ca 

25 miljarder kr. i det jordbruksprisreglerade ledet. 

Jordhrukets produktionsviirdc för fir 1986 herilknas uppgf1 till ca 25 
miljarder kr. Av detta hel opp svarar animaliska produkter för knappt 75 r;:(;. 

Jordbrukets andel av BNP har varit relativt konstant under 1980-talet och 

uppg~ir till ca 2 ~:( .. 
Den totala åkerarealen har hittills under 1980-talet minskat med nästan 

l':; och uppgick ilr 1985 till 2921000 ha. Under perioden 1971-1986 har 

den totala äkerarealen minskat med 3,5'/i. Antalet brukningsenheter var 

109000 flr 198.5 och medclarealen åker 27 ha per företag. 

Antalet stadigvarande sysselsatta i jordbruket uppg:ir till ca 200000 

personer vilket motsvarar ca .. J':'( av det totala antalet sysselsatta inom 

landet. Omkring hälften av jordbrukarna är del tidsjordbrukare. 

Trädgårdsnäringcn omfattar ca 5 700 företag. Bruttoproduktionsvärdet 

var år 1985 ca 1 miljard kr. Niiringen sysselsätter ca 16000 personer. 

Under perioden september l l.J85 till september 1986 har priserna i det 

jordhruksprisreglerade ledet. vilka fastställs efter överläggningar. stigit 

med 4.7';:=; .. Samtidigt har konsumentprisindex totalt ökat med 4,4')( .. Kon

sumentprisindex för jordbruksprisreglerade livsmedel har stigit snabbare 

nämligen med 5. I c;.;: vilket tyder pil att leden efter del jordbruksprisregle

rade ledet ökat sina andelar av den s. k. livsmedelskronan under perioden. 

Under samma period har avriikningspriserna till jordhrukarna stigit med 

5.7',:i. 
Riksdagen fastställde i juni 1985 riktlinjer för en samlad livsmedelspoli

tik (prop. 1984/85: 166, JoU 33, rskr. 393). Beslutet innehär en klar kurs· 

omliiggning jiimfört med 1977 års politik. Vi har påbörjat ut vecklingen mot 

en politik diir livsmedlens kvalitet och hänsynen till djur och miljö står i 
förgrunden pii ett helt annat siitt iin tidigare. Huvudmftlet för livsmedelspo

litiken skall enligt riksdagsbeslutet vara att trygga vär livsmedelsförsörj

ning såväl i fred som under avspärrning och krig. Under detta huvudmål 

finns två likställda delmål. nämligen konsumentmålet och inkomstmfilet. 

Konsumentmålet innehär att 1-;.onsumcnterna skall fa tillgång till livsmc· 

del av god kvalitet till rimliga priser. Inkomstmålet innebär all jordbrukar

na skall få en med andra jämförbara grupper likvärdig standard. 

Dessutom finns ett miljö- och resursmål som innebär att jordbruket och 

livsmedclsproduktionen m<'1stc ta hänsyn till kravet på en god miljö och till 

behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra naturresurser. 

Mjölkproduktionen skall pii sikt, under hänsynstagande till den produk

tion som hehövs för att klara försörjningen av mjölk och mejeriprodukter i 

en kris. anpassas till en niv{t som ungefär motsvarar konsumtionsutrymmet 

för mjölk och mejeriprodukter i fred samt lönsam export. För animaliepro

dukter skall näringen liksom hittills sjiilv biira kostnaderna för en produk

tion utöver den samhällsekonomiskt motiverade. 

Prop. 1986/87: I 00 
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Det är vidare angeläget att produktionen a\;:'pi-oteinfoder inom landet 

iikar. Produktionen pil överskottsareakn skall tills vidare liksl1m hittills 

utgöras av spannmlil. För de kostnader som uppstar till följd av att i'ikcr

arealen överstiger hchovet for att uppfylla prnduktit1nsmakt skall samhäl

let under en överg;ingspaiod pii frm itr ta ett delansvar. 

Skörden av spannm{1l heräknas fi)r iir 198fi uppg;\ till .~.fi milj. ton. vilket i 

stort sett innebär en oför~indrad niviijiunfört med 1985 ftrs ~körd men 16':'(, 

liigrc än 1984 ars skörd. Spannm{1l~överskottet beriiknas till 1.3 milj. ton. 

Produktionen av nötkiitt och fliisk ber~iknas uppga till 138 milj. kg resp. 312 

milj. kg. Det innebiir en minskning med 5 ~:;, för resp. nötkött och niisk 

jiimfört med {ir I 9K5. Exportbehovet av nötkött uppskattas bli 20 milj. kg 

och av fösk 52 milj. kg. 11.ljölkproduktionen beräknas uppgt1 till 340fi milj. 

kg vilket utgör en minskning med 5 S1r·. Det innehiir ett överskott pil 101 

milj. kg mjölk. Den här redovisade utvecklingen innebär att en balans inom 

mjölkproduktionen i stort sett uppnt1tts. A ven inom niitkiitts- och lliiskpro

duktionen har i.iverskottssituationen förbättrats. Överskotten inom främst 

spannmåls- och lbskproduktionen :ir dock besvärande. 

Aven om produktionshalansen inom animalieomddet förbättrats de se

naste aren är överskottskostnaderna mycket stora till följd av försämrade 

världsmarknadspriser. Utvecklingen på vegetabiliesidan visar samma bild 

med kraftigt ökade exportkostnader i första hand p<I grund av extremt låga 

v:irldsmarknadspriser. Kostrn1Jerna för överskotten av jordbrukspro

dukter utgör det största problemet för det svenska jorJhruket i dag. Kost

naderna inom regleringen för att avsätta iiverskotten uppgick under reglc

rings(iret 1985/86 till ca 3 .5 miljarder kr. 

Bakgrunden till övcrskottsproblcmen inom jordbruket iir den ekonomis

ka utvecklingen i Sverige under slutet av 1970-talet och bö1jan av 1980-ta

let med snabba prisökningar pii jordhruksprodukter i kombination med 

vikande köpkraft och minskande konsumtion. Därtill kommer den ökande 

produktiviteten inom jordbruket. 

En förutsättning för att det skall gå att komma till riitta med de problem 
som för närvarande råder inom livsmedclsst?ktorn. inte minst med över

skotten av jordbruksprodukter. är enligt min mening att vi for balans i 
Sveriges ekonomi. Viktiga mål för regeringens ekonomiska politik är där

för att minska underskottet i statens budget genom en stram utgiftspröv
ning och att pressa ned inflationen. En minskad inflationstakt är nödvändig 

om vi skall kunna fortsätta den ekonomiska återhämtning som inletts 

under senare år. hibehillla vår internationella konkurrenskraft och bevara 

konsumenternas köpkraft. 
För samh~illets delansvar för spannmttlsöverskotten har disponerats 338 

milj. kr. resp. 460 milj. kr. för 1985 resp. 1986 ars skördar. Enligt min 

mening hör en förslagsvis beräknad anslagspost av 350 milj. kr. avsättas 

för samhällets delansvar för övep,kottsarealcn avseende 1987 iirs skörd. 

För att minska kostnaderna för spannmfilsöverskottet redan i fråga om 

1987 års skörd har den s. k. spannmålsgruppen utarbetat ett system med 

ersättning vid träda. I gruppen som var enig om sina förslag finns represen

tanter för bl. a. jordbruksdepartementet och jordbruksnäringen. Regering

en bemyndigade jordbruksnämnden att medge Svensk spannmålshandel. 
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ekonomisk forening att ing:1 avtal med jordbrukan: ~om inm:biir att jord

brukaren iltar sig att mot ersi1ttning friln föreningen under iir 1987 hälla 

vissa arealer i träda. 

Regeringen medgav att kostnaderna för ersättningen flir triidesbruk ffir 
bestridas inom ramen för prisregleringsmedel. Spannm{ibf!l"Uppens arbete 

inrikta~ nu pri att finna mer l~mj:!~iktiga lösningar när det giiller i1kerarealens 

anvimdning och pii iitgärder för att minska överskottskostnaderna för 198!' 
års skörd. 

Sedan statens jordbruksnämnd lagt fram förslag till prisreglerande <1tgär

der pfi jordbrukets omriide fr. o. m. den 17 novemher 1986, har fiiretriidare 

för regeringen och Lanthrukarnas förhandlingsdelegation enats om att 

jordbruksnfönndens förslag till ändring av prisnivan pt1 vissa livsmedel 

fr. o. m. den 17 novemhcr 1986 träder i kraft först den I juli 1987. Staten 

tillskjuter ."i."i."i milj. kr. intill den I juli 1987. Av dessa medel skall 2."iO milj. 

kr. anviindas som direkt avhetalning av underskottet i Svensk spannmåls

handel. Aterstf1ende del av underskottet inkl. riintekostnader skall jordbru

ket reglera inom ramen för den amorteringstid som regeringen redan an

gett. Frågan om det s. k. historiska spannmälsöverskottet är därmed slut

giltigt reglerad. 

Överenskommelsen innebär ocksä att ett nytt skördeskadeskydd införs 

om möjligt fr. o. m. 1988 års skörd med Lantbrukarnas riksförbund tLRFl 

<;om huvudman. 

Industri- och handelsleden i livsmcdclskedjan utreds av en särskild 

utredare som skall redovisa sina slutsatser och förslag senast den 30 

september 1987. Utredaren skall bl.a. granska konkurrensförhållandena 

och prisbildningen inom livsmedelsindustrin. 

Frågan om livsmedlens kvalitet är av allra största betydelse. Aktuella 

frågest~illningar är bl. a. anv~indningcn av kemiska medel, produktsorti

mentet. livsmedlens färskhet. som har aktualiserats genom den ökade 

storskaligheten inom livsmedelsindustrin. samt strävandena till ett ökat 

kvalitetsmedvetandc inom primärproduktionen t. ex. av slaktdjur. 

Statens jordbruksnämnd har fått i uppdrag att utreda och lägga förslag 

till utvidgad kvalitetsbetalning inom jordbruksprisregleringen. Vidare har 

statens livsmedelsverk fått i uppdrag att utarbeta förslag till märkning av 

produkter som kan underlätta konsumenternas val av livsmedel. 

Livsmedel skontroll utredningen har i betänkandet t SOU 1986: 2."i) Kon

troll av livsmedel föreslagit bl. a. vissa förändringar i livsmedel skontrol

lens organisation. Utredningens förslag bereds för närvarande inom rege

ringskansliet. 

I de överläggningar som förevarit mellan företriidare för regeringen och 

Lantbrukarnas förhandlingsdelegation inför prisregleringen pf1 jordbruks

produkter efter den 17 november 1986 träffades en överenskommelse om 

finansieringen av djurens häl st•- och sjukvård fr. o. m. 1987/88. Överens

kommelsen innehiir att en större andel av kostnaderna för distriktsveteri

närorganisationen skall betalas kollektivt av näringen. Kompensationsra

mcn för jordhruket höjs med anledning härav fr. o. m. den 1 juli 1987. Detta 

innebär att kostnaderna fr. o. m. denna tidpunkt således för täckas genom 

höjda livsmedelspriser. Förslaget innebär inte någon förändring i den stat

liga distriktsveterinärorganisationen. 

Prop.1986187: 100 
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Friigan om den framtida finansieringen av djurens hiilso- och sjukv~m.l Prop.1986/87: 100 

har prövats inom jordbruksdepartementet. lk problem som samman- Bil. 11 

htinger med en ökad individuell avgiftsfinansiering har diirvid särskilt 

studerats. Genom den nu föreslagna lösningen av finansieringen av dis

triktsveteriniirorg;misationen uppnås enligt min mening en lämplig fördel-

ning mellan avgifter för den enskilde djuriigaren och en kollektiv finansi-

ering. Den föreslagna modellen skall nu enligt överenskommelsen prövas i 

tre är. 

Utredningen om etiska fr[1gor i samband med djurförsök har lagt fram 

betänkandet !Os Jo 1986: 3 l Etisk prövning av djurförsök. Utredningens 

förslag bereds för niirvarande inom jordbruksdepartementet och jag åter

kl)mmcr senare med förslag i denna fraga. 

Inom jordbruksdepartementet piigår nu iiven arbetet med en ny djur

skyddslag. 

för niista budget~ir förordar jag att lantbruksstyrelsen får disponera en 

oföriindrad cngagemangsram för kreditgarantier pa jordbrukets. triidgårds

niiringens och rennäringens omriide. Bidraget till jordbrukets rationalise

ring bör bibeh[illas oförändrat. 

Lantbruksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden som bör uppgå till oföriindrat 367 milj. 

kr. 
En särskild utredare har lagt fram betiinkandct <Ds Jo 1986:5) Översyn 

av jordförvärvslagcn. Utredarens förslag bereds för närvarande i jord

bruksdepartemenkt och jag flterkommer senare med förslag i denna fråga. 

Under anslaget Pri~reglerande åtgärder päjordbrukets område beräknar 

jag ca 2.9 miljarder kr. under nästa budgetår. Jag har därvid räknat med en 

minskning av subvention pi"1 konsumtionsmjölk fr. o. m. den I januari 1988 

med 35 öre i partilcdet. 

Ett ätgiirdsprogram för norrlandsjordbruket kommer att redovisas under 

våren. 

I frågor rörande livsmedelsberedskapen återkommer jag i totalförsvars
propositionen som kommer att föreläggas riksdagen under våren 1987. 

3 Rennäringen 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har skapat stora problem för renskötsclfö

retagen. De omedelbara åtgiirder som nu behöver vidtas är att försöka 

minska halten av cesium-137 i renköttet så att sedvanlig slakt och försälj

ning kan återupptas i sfi stor utsträckning som möjligt. 

Helutfodring pågår av renar som avses slaktas i vinter. För de värst 

drabbade samebyarna har nya vintcrbetesområden stiillts till förfogande i 

Dalarna. Genom vidtagna åtgärder torde konsekvenserna för renskötseln 

nästa år komma att bli små. Under budgetåret 1986/87 disponeras 140 milj. 

kr. för åtgärder som skall förbättra situationen för rennäringen. 

Ytterligare medel tillförs anslaget till rennäringen för att samebyarna 

skall kunna utarbeta utvecklings- och markanvändningsplaner. 
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4 Skogsbruk 

Skogsniiringen iir en av våra viktigaste exportniiringar. Den har utomor

dentligt goda förutsättningar att medverka till en förbättrad balans i våra 

utrikesbetalningar. Skogen~ betydelse för landets ekonomi och välstånd 

motiverar att skogsmarken som produktionsresurs tas till vara på bästa 

si"itt och s{1 att iiven andra intressen. som t. ex. friluftsliv och rekreation. 

kan tillgodoses. M<°1let för skogspolitiken enligt 1979 års skogspolitiska 

beslut är mot bakgrund härav en varaktig. hög och värdefull virkesav

kastning under hiinsynstagande till naturvårdens och andra allmänna 

intressen. Genom riksdagsbeslut år 1983 kompletterades skogsvftrd5lagen 

med uttryckliga krav på aktivt utnyttjande av skogen i syfte att öka 

produktionen och sysselsättningen i skogsnäringen. 

Skogsproduktioncns lämplig<t omfattning och sammansättning är inte 

exakt fastslagen i riktlinjerna för skogspolitiken. Strävan skall emellertid 

vara t.'.n ökad produktion både kvantitativt och kvalitativt. En utgångs

punkt är s{tlunda att [istadkomma en skogsproduktion som möjliggör en 

långsiktig årlig bruttoavverkning av åtminstone 75 milj. m3sk. Därutöver 

skall striivan vara att öka produktionen yllerligare i den m:in detta är 

möjligt och lämpligt med hänsyn till andra viktiga samhällsmiil. Skogssty

rclsen har redovisat nya preliminära beräkningar av virkeshehovet och den 

långsiktigt möjliga avverkningen. Dessa beräkningar visar att 1979 års 

beslut om skogsproduktioncns omfattning kan ligga fast. 

Bruttoavverkningarna har under senare år uppgått till endast ca 62 milj. 

m\k. Den påtagliga och långvariga underavverkningen är ett allvarligt 

samhällsekonomiskt problem. Det råder numera bred enighet om att av

verkningarna kan öka. Mot denna bakgrund beslutade riksdagen med 

anledning av regeringens kompletteringsproposition ( 1985/86: 150) om vis

sa avverkningsstimulerande åtgärder. som tillsammans skall kunna bidra 
till en högre och mer stabil avverkningsnivå. Årets avverkningar beräknas 

nu komma att uppgii. till ca 65 milj. m\k. För nästa budgetår föreslår jag att 

fortsatta ökade insatser görs från statens sida för information. rådgivning 

och översiktliga skogsinventeringar. Genom datorisering av vissa arbets
uppgifter skall skogsvårdskonsulcnternas arbete med r[idgivning och till
syn effektiviseras. En engångsinsats för skogsfröplantagerna skall säkra 

den framtida försörjningen med högklassiga skogsplantor. Inom regerings

kansliet fortsätter arbetet med ytterligare insatser. bl. a. på fastighetsstruk

turområdet och i fråga om egenavgifter. Det ankommer dock i första hand 

pii skogsbruket och skogsindustrin att gemensamt ta ansvaret för att 

virkesförsörjningen fungerar tillfredsställande. 

Skogens och skogsmarkens betydelse för andra intressen än virkespro

duktion betonas ytterligare. Skogsvårdsstyrelserna skall kunna fullfölja sin 

del av den samordnade markanvändningsplaneringen i tjällnära skogsom

råden. Vidare är det angeläget med ett ökat inslag av lövskog i det svenska 

landskapet. Medel ställs därför till förfogande för lövskogsplantering på 

definitivt nedlagda jordbruksmarker. Anslaget till ädellöv skogsbruk nära 

fördubblas. Anslaget till skogsdikning skall kunna utnyttjas för att finansi

era utredningar om naturvärden hos våtmarker som ännu inte har omfat

tats av naturvfirdsmyndigheternas våtmarksinvcntering. 

Prop. 1986/87: 100 
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5 Fiske 

GrundHiggande i den svenska fiskeripolitiken iir att vatten- och fisktillgang

armt utnyttja' på sildant siitt att de långsiktigt kan medverka till livsmedels

försö~jningen och till viilståndet i övrigt. En god hush{1llning genom en väl 

avvägd vård och beskattning av fiskbestånden och genom omsorg om 

vattnen är siilunda viisentlig. En god vård av vattnen förbiittrar också 

förutsiittningarna för produktion av fisk på icke traditionellt sätt. dvs. i 

form av odling. En viil avvägd hushallning främjar iiven sportfisket som iir 

en viktig form för friluftsliv och rekreation. 

Den europeiska sillmarknaden domineras för niirvarande av det starkt 

ökade uthudet av nordsjösill. Ffingstkvoten i Nordsjön för år 1986 har 

fastställts till 570000 ton, vilket är duhbelt så mycket som hela 1983 års 

fångst i samma omrade. Under de närmaste åren väntas dessutom mycket 

stora fimgster av den atlantoskandiska sillen, som fångas utanför Island 

och Norge. Det ökade utbudet av sill under de senaste åren har medfört ett 

visst prisfall. Situationen för stor sill tycks under år 1985 dock ha stabili

serat sig och t. o. m. visat en vi'is tendens till pri~ökning. Prisnivån är 

emellertid klart lägre jiimfört med den som rådde i slutet av 1970-talet. På 

de mindre sillstorlekarna är priset fortfarande lågt. 

De svenska fångsterna av sill år 1985 var 135000 lon till ett värde av ca 

195 milj. kr. Torskfångsten, som tidigare år har ökat, sjönk till ca 61000 ton 

motsvarande ett värde av ca 254 milj. kr. För innevarande år kan fångster

na av sill och torsk bedömas bli 120000 lon resp. 54000 ton. Fångsterna 

har sålunda minskat med 22000 ton. Det finns flera skäl till minskningen. I 
fråga om torsken har hestilndel i Östersjön försvagats. Vad gäller sill och 

strömming beror nedgången delvis på avsättningssvårigheterna och låga 

priser på exportmarknaden. Marknadssituationen bedöms bli fortsatt pres

sad för sill. För torskprndukter kan avsättningsmöjligheterna de närmaste 

åren bedömas som gynnsamma. 

För laxfisket till hav~ var förhållandena under år 1985 goda. Fångsterna 

ökade med över 30o/c. Jämfört med år 1983 har laxfångsterna nästan 
fördubblats. För innevarande år är fångst ut vecklingen positiv. Anledning
en till ökningen är de stora utsättningar av laxungar som görs av bl. a. 

Sverige. Andelen n<ilurreproducerad lax av fängsterna i Östersjön är nu

mera sä läg som 20-30%. vilket visar den stora betydelsen av fortsatta 
utsättningar. Priserna på lax har dock sjunkit kraftigt. 

Det svenska yrkesfisket har en hård priskonkurrens från fiskcnäringen i 
andra länder. För alt höja effektiviteten allmänt sett inom svensk fiskeri

näring måste strukturrationaliseringen drivas vidare. Ett rationellt svenskt 

fiske har goda möjligheter att hävda sig internationellt. Särskilt angelägen 

är en rationalisering av östersjöflottan. Försäljning av svenskfångad fisk 

kan expandera. Den av fiskets organisationer nu igångsatta samordningen 

av bl. a. mottagningen och distributionen av fisk skapar förutsättningar för 

ökad avsättning till konkurrenskraftiga priser både inom landet och på 

exportmarknaden. Prisstöd lämnas sedan den I december i år endast till de 

licensierade fiskeföretag som levererar sin fisk till de uppköpare som deltar 

i den organiserade samordningen. Utvecklingen av samordningsarbetet 
kommer att följas noga. 

Prop.1986/87: 100 
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Konsumtionsodlingcn av fisk och skaldjur röner ett allt starkare intresse Prop. 1986/87: 100 
i vt1rt land. Ar 1985 var den sammanlagda produktionen 3 100 ton. varav Bil. 11 
2 700 ton matfisk och 400 ton blåmusslor. Det sammanlagda produktions-
värdet uppgick till 74 milj. kr. Produktionen av fisk ökade med ca 38% 

jiimfört med år 1984. Musselproduktionen har däremot minskat med ca 
70% under de senaste t v[i ilren. Orsaken till nedgången är de försiiljnings-
swpp som r<

0

tlt under stora delar av ar 1984 och 1985 som en följd av 

pävisat gift i rnmslorna. För en fortsatt utveckling av musselodlingen 
krävs en ökad anpassning till bctingeberna för odling. Mot den bakgrun-
den har bl. a. laboratorie kontrollen förbiittrats. Konsumtionsodlarna har 
under innevarande år upplevt stora avsiHtningssvårighetcr bl. a. till följd av 

överutbud pii den europeiska marknaden. Ytterligare investeringar i od-

lingar rnilste därför övervägas mycket noga och rnarknadsförutsättning-
arna och behovet av marknadsiitgiirder uppmärksammas mer. 

För niista hudgetilr foreslits fortsatta insatser för fiskevården (1ch för en 
rationell utveckling av fiskenäringen. 

6 Utbildning och forskning m. m. 

Högre utbildning samt forskning inom jordbrukets. trädgårdsnäringens. 
vcteriniirmedicinens och skogsbrukets områden är väsentliga inslag i jord

bruks- och skogspolitiken. Dessa frt1gor, som ingår i mitt ansvarsområde, 

kommer jag att anmäla senare i anslutning till den kommande propositio
nen om den framtida forskningspolitiken. I det sammanhanget tar jag upp 

bl.a. ett förslag från skogs- och jordbrukets forskningsråd om ett samman
hållet program för livsmcdclsforskning. Vidare kommer vissa förslag till 

åtgärder i syfte att snabbt minska användningen av kemiska bekämpnings
medel i jordbruket att redovisas. Åtgiirdcrna är ett led i den strävan att 
halvera bckämpningsmedelsanv:indningen som d[tvarande chefen för jord
bruksdepartementet anmälde i prop. 1985/86: 74 om jordbruksforskning 
m. m. Det forskningsprogram som redovisades där och som nu har startats 
är ett exempel på hur hänsynen till miljön i vid bemärkelse skall vara ett 
naturligt inslag i en verksamhet som jordbruket eller trädgårdsnäringen. 
Motsvarande syn präglar det tvärvetenskapliga skogsforskningsprogram 
som ocbå presenterades för ribdagen våren 1986 (skr. 1985/86:76). 

Hänsynen till naturvården och andra allmänna intressen har under en 

följd av år priiglat olika åtgärder och insatser för de areella näringarna. Den 

kommer till uttryck bl. a. i den jordbrukspolitiska och skogspolitiska lag
stiftningen och i föreskrifter om statligt stöd till näringarna. Myndigheterna 

inom dessa sektorer ~ffbetar i samarbete med bl. a. statens naturvårds verk 
fortlöpande med att stärka miljö- och naturvårdsintressena genom infor

mation och rådgivning. Inom jordbruksdepartementet kommer arbetet på 

dessa områden att drivas vidare med all kraft. Jag avser att tillsammans 

med chefen för det nya miljö- och energidepartementet återkomma till 

frågan om lämpliga former för det fortsatta samarbetet för att ytterligare 
stärka samordningen mellan å ena sidan jordbruks- och skogspolitiken och 

å andra sidan miljöpolitiken. 10 



7 Idrott, turism och rekreation 

Stödet till idrotten riiknas upp med 16.4 milj. kr. till 233.9 milj. kr. Sfaskil

da insatser föresliis för att stimulera kvinnors möjligheter till idrott. Olym

piska tiivlingar i vintt:ridrntt i1ger rum vintern l98X. För svenskt deltagan

de. liksom i handikappolympiadcn. har heri.iknats medel. Ökade resurser 

!!t:s till invandraridrott libom till idruttsanli.iggningar i ValC1dalcn. vid 

Lillsveds folkhögskola samt för förhyrning av ytterligare lokaler i Idrottens 

hus. Fortsatta satsningar görs pil forskningsomr[1det samt för att motverka 

dopingbruket inom idrotten. 

Stödet till turism och rekreation fiireslii.s uppg~i till 80.4 milj. kr. under 

hudgetiiret 1987 /88. 

8 t:ngdomsorganisalioner m. m. 

För att ge ungdom,mganisationcrna hättn: möjlighet att <tktivera harn och 

ungdom föreslår jag i det följande en kraftig uppriikning av anslaget till 

ungdomsL'rganisationernas centrala verksamhet. Till denna verksamhet 

fi.in::sWs ett anslag av drygt 59 milj. kr. och till organisationernas lokala 

verksamhet föreslfls ett anslag av 91 J milj. kr. Det särskilda bidraget till 

ferieverksamhet föresW.s avvecklat. 

9 Internationellt samarbete 

Viirldslivsmcdelsddets tolfte session hiills i Rom i juni 1986. Sessionen 

präglades i stor utsträckning av diskussioner om den rapport angfiende 

viirldslivsmedclsrfidets framtida verksamhet som lagts fram för rådet. För

slaget innebar bl. a. en närmare anknytning till FN ;s generalsekreterare. 

vilket tillstyrkte~ vid sessionen. Sverige inträder som medlem i världslivs

medelsrfldct for perioden 1987-1989. 

Under är 1986 p<ibö1:jades en nordisk utredning om FAO:s framtida 

funktion och verksamhetsinriktning. Av~ikten med utredningen är att i 

l'AO:s styrande organ ta initiativet till en diskussion mellan mcdlemsliin

derna och organisationens sekretariat om F AO:s roll och arbetsuppgifter 

fram mot ftr 2000. 

Vid GATT:s ministermöte i septemher 1986 be~löh att en ny omgäng 

multilaterala handclsförhandlingar skulle inledas . .Jordbrukshandeln viin

tas spela en viktig roll. Förhandlingarna ~kall omfatta samtliga åtgärder 

som direkt och indirekt pfaverkar jordbrukshandeln och bl. a. syfta till att 

minska över!->kol!en och att reducera o~äkerhet. obalans och instabilitet ptl 

de internationella jordbruksmarknaderna. 

Det nya internationella veteavtalet - omfattande en vetehandels- och 

livsmedelshjmpskonvention - trädde i kraft vid hal vårsskiftet 1986. Avta

let. som i sak knappast kommer att föriindra veterildets verbamhet. iir en 

liitt reviderad version av det gamla administrativa avtalet och saknar 

ekonomiska bestämmelser. 

Inom internationella sockerorganisationen fortsiittcr försöken att åstad

komma ett nytt internationellt sockeravtal med ekonomiska hestiimmelser. 

Prop.1986/87: 100 
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Det inom EG sedan f1r 1982 tillämpade importsystemet med tullfria 

globalkontingcnter för sill giir nu på sin (iiin.lc k voteringsperiod 1985-

1986. Sverige har hiirutiiver erh[illit en kvot om 20000 ton sill i samband 

med ändringarna i frihandelsavtalet med EG som tillkom pii grund av 

Spaniens och Pmtugab intr~ide i gemenskapen. Aven vissa andra fiskhan

delsfr;°1gor löstes i detta sammanhang. I utbyte har EG erhållit en iirlig kvot 

p~12500 ton torsk i den sven~ka tiskezonen. 

Nordiska Ministerriidet har inom ramen för det nordiska samarbetet 

Jnlagit ett nordiskt handlingsprogram pii jordbrub- och skogsbruksområ

det. Handlingsprogrammet iir det första i sitt slag och anger en rad pro

gramomdden inom vilka samarbete skall genomföras under tiden fram till 

år 1995. 
Under tir 1980 konstituerade'> en ny ämhetsmannakommitfr för fiskefr{1-

gor. 

Inom OECD:s jordbrukskommittc avslutas den jordhrukshandelsstudie 

som dominaat kommittens arbete de senaste fyra <lren. Slutrapporten 

skall diskuteras vid ministerrf1dsmötct i maj 1987 och eventuellt ocks{i vid 

ett jordbruksministermöte senare under året. 

En idrottsministerkonferens avhölls i Dublin under året. Vid denna 

lyckades Sverige få idrottsministrarna att anta en relativt långtgående 

resolution mot apartheid i idrotten. 

Sverige har under <lret undertt:cknat en Europarådskonvention om 

skydd av försöksdjur. 

Vid sammanträde med fiskerikommissioncn för Östersjön har beslut 

fattats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1987. För torsk 

och lax har enighet om en kvotering inte nåtts. Medlemsländerna skall i 

stallet frivilligt söka minska uttaget av dessa fiskslag nästa t1r. För att 

skydda Östersjöns laxbestånd har fiskerikornmissionen även för år 1986 
beslutat förbnga den normalt rädande fredningstiden samt tillsatt en ar
betsgrupp som skall förc~l[i konkreta åtgärder till skydd för den vilda 

laxstammen. 
Bilaterala avtal om fiskeutbytet år 1987 har slutits med Norge, Finland. 

Polen, Sovjetunionen. Tyska Demokratiska Republiken och EG. Vidare 

har avtal slutits med EG och Norge om regleringen av fisket i Skagcrrak/ 

Kattegatt under år 1987. 
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A. Jordbruksdepartementet m. m. 

A I. Jordbruksdepartementet 

1985/86 Utgift 

\98fii87 An:-.lag 

1987/88 Förslag 

Personal 

Anslai: 

Förvalt ningsko-;tnader 
td<irav k;-neko-;tnaderl 

19797691 

202%000 

15726000 

198ti/87 

!10 

202%000 
i.1842200111 

20296000 

Beraknad andring 
1487/88 

Föredraganden 

-45700011 
t-401611001 

-4570000 

Jordbruksdepartementet tillförs den I januari 1987 iirenden om lotterier 

och ungdomsverksamhet. Samtidigt förs ärenden om miljövård. naturvård 

och strålskydd från jordbruksdepartementet till det nyinrättade miljö- och 

energidepartementet. 

Medel för jordbruksdepartementets verksamhet har beräknah med ut

giingspunkt i det trefiriga huvudförslag p[1 5 r:(. som lades fast in for budget

{\ret 1985/86. Den reala resursminskningen fördela' på budgetåren 

1985/86-1987/88 med 2r.:·1:. I<;( och 2'ci· för resp. budgetfir. Jag räknar med 

att resursminskningen i stort sett kan klaras av genom fortsatt rationalise

ringsarbete. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget för nästa 

budget{ir till 15 726000 kr. 

Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordhmksdepartcmentct för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 15726000kr. 

A 2. Lantbruksråd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3992693 

4 306000 

4315000 

Lmtbruksräden har till uppgift att inhiimta och förmedla kunskaper om 

jordbruket. skogsbruket och lisket samt därmed sammanhängande näring

ar iivensom miljövården i de länder eller internationella organisationer som 

ingär i deras verksamhetsområden. För närvarande är lantbruksdden pla

cerade i Bonn. Bryssel. Moskva. Rum och Washington. 

Prop.1986/87: 100 
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Personal 

Anslag 
Lönekn'>lnadcr 
Vissa hitriidcskoslnadcr 
Sjukv[\rJ 
Rcsccrsättningar ,ich expenser 

inom vcrksamhdsnmrådcl 
Ersilttningar for rCS<)J" till och 

från Sverige vid tjänste
uppdrag nch scme-.tcr 

Ersiittning for kostnader för 
förhyrning av hosli1der 

19Kn/~7 

22)0000 
742000 

20000 

30_>000 

400000 

591000 

4306000 

!kraknaJ imJrin!! 
1987/KK 

FörcdraµanJen 

-92000 

""" 9000 

+92000 

+ 9000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lantbruksnld för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 43J:'i000 kr. 

A 3. Utredningar m. m. 

1985/86 lltgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1:rn19049 

3000000 
2 800000 

1 Anslaget Kommitteer m. m. 

Reservation 

Utöver utgifterna för departementets kommittcer och arbetsgrupper 
bestrids från anslaget kostnadana för beredningen för livsmedels- och 
näringsfrägor. 

Med hänsyn till den heriiknade omfattningen av utredningsvcrksamhe
ten bör anslaget föras upp med 2.8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetäret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 2800000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 372904 

500000 

700000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 700000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

170926 

· att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 700000kr. 

Prop.1986/87: 100 
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~"~nalisering m. m. 

B I. Lantbruksstyrelsen 

B 2. Lantbruksnämnderna 

Regeringen har inom ramen för försöks verksamheten med s. k. ramanslag 

beslutat om särskilda direktiv för lantbruksstyrelsen vad avser utformning

en av anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 inför perioden 

1987/88-1989/90. Lantbruksstyrdscn har inkommit med förslag med an

ledning härav. 

Lantbruksnämnden i Norrbottens län ingår i pågilende försök med en 

samordnad länsförvallning. Länsstyrelsen i Norrbottens län har i sin an
slagsframstiillning för budgetiiret 1987/88 begärt medel för verksamheten. 

Lantbruksstyrelsen, statens naturvårdsverk och kemikalieinspektionen 

har i september 1986 inkommit med förslag till handlingsprogram för att 
minska häbo- och miljöriskerna vid användningen av bekämpningsmedel. 

Utredningen om översyn av jordförvärvslagen har avgett betänkandet 
!DsJo 1986:5) Översyn av jordförvärvslagen. 

Ärendena bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag avser att 

senare föreslå regeringen att lägga fram proposition i dessa frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på sär
skild proposition i ämnet. 

I. till LanthruJ.:sstyrelsen för budgetåret 1987/88 beräkna ett för
slagsanslag av 39678000kr., 

2. till Lal1lhruksniimnderna för budgetåret 1987/88 beräkna ett 
förslagsanslag av 220297000kr. 

B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. 

1985/81i Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

57694509 
40 000 000 
40000000 

från anslaget utbetalas bidrag till yllre och inre rationalisering enligt 
förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. 
Därutover används anslaget för vissa speciella ändamål. För budgetåret 
1985/86 har dessutom anvisats 40 milj. kr. för att rekonstruera särskilt 
sku Id tyngda jordbruksföretag. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget hör föras upp med ··w milj. kr. vilket motsvarar de beräknade 
utgifterna för budgetåret 1987/88. 

Vid beräkning av medelsbehovet har förutsatts bl. a. att anslaget tillförs 
överskoll i sHmband med försäljning av jordfondsfastighetcr med ca 15 
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milj. kr. Vidare har heaktats all hcviljadc. ej ut heta Ida hidragsbclopp per 
den 30 juni 1986 uppgår till 50 milj. kr. 

Bidragsram fiJr yttre och inre rationalisering 

Budgct[ir 

1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Ram 

)0,0 
40.0 
40.0 
30,0 
38.0 (fiir~lagl 

Bidrar:sram för yttre rationalisering 

Beviljade bidrag 

48.6 
39.9 
40,0 

Struktur- och arronderingsförhiillandena inom jord- och skogsbruket är i 
vissa delar av landet mycket otillfredsställande. Behovet av förbättringar i 

dessa avseenden är stort. Detta gäller inte minst skogsmarken. Förhållan

dena är siirskilt besvärande i Kopparbergs län. men stort behov av och 
intresse för omarrondcringsverksamhet finns också inom många andra 
delar av landet. 

En stor del av kostnaderna för omarronderingen belastar markägarna. 

Eftersom omarronderingsverksamheten är angelägen inte minst från all
männa samhällsekonomiska utgångspunkter lämnas statligt stöd till verk
samheten. Detta sker bl. a. genom lantbruksverkets anslag för yttre ratio

nalisering. 
I syfte att hushålla bättre med tillgiingliga medel har lantbruksstyrelscn 

för drygt ett år sedan meddelat anvisningar som innebär att bidragsandelen 
reduceras och att en htlrdarc prioritering av objekten görs. Möjligheterna 
att ytterligare komma vidare på den vägen bedömer styrelsen för närvaran

de som mycket begränsade. 
Huvuddelen. ca 10 milj. kr.. av den nuvarande årliga anslagsramen 

disponeras för större omarronderingar. Resten används för att stödja 
mindre omfattande men från samhällelig synpunkt angelägna fastighetsreg
leringar. Att minska denna senare andel till förmån för de större omarron
deringarna bedöms inte som van! sig möjligt eller önskvärt. 

De större omarronderingarna berör främst skogsmark. Lantbruksnämn

dernas satsningar på denna verksamhet får ses som ett uttryck för den 

höga prioritet verket gett den skogliga strukturrationaliseringen under 

senare år. I de områden där större omarronderingar slutförts har en ökad 

skoglig aktivitet förmärkts. Il!. a. har avverkningarna ökat. 

Önskemål om en ökning av omarronderings verksamheten föreligger från 

berörda länsmyndigheter i flera län. Lantbruksstyrelsen anser för sin del 

att det är synnerligen angeläget att omarronderings verksamheten under de 

närmaste f1ren kan hållas minst på nuvarande nivå. Med hänsyn till friränd

ringar i kostnadsläget måste därför viss uppräkning ske. Därutöver är en 

smiirre utökning viil motiverad. Styrelsen föreslår därför att ramen for 
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bidrag till yttre rationalisering för budgettiret 1987/88 utökas med 3 milj. kr. 

till 15 milj. kr. 

Bidragsrwn .fi'ir inrl' rationalisering 

Bidragsramen för inre rationalisering uppgt1r under budgetf1ret 1986187 till 

18 milj. kr. varav 1.3 milj. kr. är avsedda för siirskilda ändamål. Enligt 

departementschcfens uttalande i 1986 frrs budgetproposition skall en prio

ritering göras av stödet till investeringar i markavvattningsföretag i Norr

bottens och Västerbottens län. För detta ändarna! kommer under iiret att 

förbrukas drygt 4 milj. kr. i vardera länen. Av ramen återstår därefter 

mindre än 9 milj. kr. till övriga åtg~irder. Detta iir otillräckligt eftersom 

även i d<igens Hige vissa investeringar miiste utföras för rationalisering och 

kvalitetsförbättring av foderhantering. gödsel vård o. cl. Vissa byggnadsin

vesteringar kan kriivas som uppföljning av en liimplig strukturrationalise

ring (arealförstärkning eller sammanläggning av mindre enheter) för att 

möjliggöra en rationell drift osv. 

Om statsbidrag även i fortsättningen skall kunna litmnas till sädana 

byggnadsätgärder i norra Sverige. som fyller kraven för statligt stöd, och 

lämnas i sådan storlek att bidragen inte enbart har stimulanskaraktär utan 

påtagligt underlättar finansieringen. bedömer styrelsen att ramen behöver 

öka med åtminstone 5 milj. kr. till 23 milj. kr. 

Av de bidrag om högst 1.3 milj. kr. som styrelsen får disponera inom 

ramen för bidrag till jordbrukets inre rationalisering rar högst 0.8 milj. kr. 

disponeras för siirskilda planeringsåtgärder. effektivitetsbefrämjande åt

gärder m. m. och högst 0.5 milj. kr. för resultatanalys. 
Styrelsen föreslår att den anslagspost om 15 000 kr. till främjande av 

växtodling som hittills redovisats under anslaget Särskilt stöd åt biskötsel 

och växtodling avvecklas och att I 00 000 kr. för detta ändam<ll fiir tas i 

ansprftk inom ramen för bidrag till jordbrukets inre rationalisering. 

Styrelsen föreslår att totalramen för detta ändam{d hiijs från 0.8milj. kr. 

till 0.9 milj. kr. och att bidrag till främjande av växtodling skall kunna utgå 

även i de delar av landet där regionalt rationaliseringsstöd för närvarande 

icke utgår. 

Ftircdragandcns överväganden 

I föregående års budgetproposition anfördes under förevarande anslag att 

en utvärdering av de gjorda insatserna för de högst skuldsatta jordbruks

företagen skulle göras innan ställning togs till frågans fortsatta hantering. 

Riksdagen beslutade doU 1985/86:24. rskr. 344) att ett åtg~irdsprogram 

för norrlandsjordbruket skulle utarbetas. Diirvid skall uppmärksammas 

möjligheterna till ökad samordning mellan olika stödformer. 

Jag avser att senan.: under innevarande riksmöte föreslå regeringen att 

lägga fram en proposition rörande bl. a. dessa frågor. 

Under förevarande anslag foresl11r jag nu oförilndrade hidragsramar för 

yttre och inre rationalisering inom jordbruket. Dessa uppgiir nu till 12 milj. 

2 Riksdagen 1986187. l sam/. Nr 100. Bilag11 l l 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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~ kr. resp. 18 milj. kr. Liksom för närvarande bör det ankomma på regering

en att besluta om jämkning mellan bidragsramarna. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetiiret 1987/88 statsbidrag beviljas till 

jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 30000000 kr.. 

2. till Bidrar; till jordbrukets rationalisering, m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 40000000 kr. 

B 4. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987188 Förslag 

1000 

I 000 

1000 

Reservation 

]ordfonden används för att bestrida lantbruksnämndcrnas kostnader för 

fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lant

brukets område. 

Lantbruksstyrclsen 

Lantbruksstyrelsens syn på behovet av fortsatta insatser för att förbättra 

fastighctsförhållandena inom jord- och skogsbruket har redovisats i den 

särskilda rapporten rörande en treårig rambudget som lämnats till regering

en i april 1986. 

Jordfonden är ett viktigt hjälpmedel för att förbättra såväl företagsstruk

turen som arronderingsförhållandena i jord- och skogsbruket. Denna verk

samhet leder oftast till mycket goda lösningar pä strukturproblemen i ett 

visst område. Fonden är också smidig att arbeta med då verksamheten 
bygger på frivilliga överenskommelser. 

En stor del av jordfondsverksamheten berör skogsmark. En god tillgång 
piijordfondsmedel är en förutsättning för att verket skall kunna förverkliga 

sin höga ambition vad gäller skoglig strukturrationalisering. 

Mot bakgrund av den rådande överproduktionen inom jordbruket är det 

angeläget att jordbrukaren i främst mellanbygden kan utveckla skogsdelen 

av sitt företag i stället för att investera i jordbruksdelen. I skogsbygden är 
det från regionalpolitisk utgtmgspunkt angeläget att stärka mindre jordbruk 

och kombinMionsföretag med skog. i första hand bör mark från utboinne

hav kunna användas för detta. I båda fallen är en aktiv jordfondsverksam

het ett gott stöd för sådana strävanden. 

Jordfonden används för att bestrida kostnader för fastighetsförvärv som 

behövs i jordbrukets rationalisering och kan för närvarande inte användas 

för inköp av mark för enbart naturvårdsändamål. Däremot kan fastigheter 

som köpts in för jordbrukets rationalisering innehålla mark av intresse för 

naturvården. I dessa fall skall lantbruksnämnderna medverka till att sådan 

mark kan siikerställas för naturvården. Lantbruksstyrelsen anser att det 

bör finnas möjlighet för lantbruks verket att i särskilt angelägna situationer 

kunna medverka vid anskaffningen av mark som är av intresse för natur

vården. En sådan möjlighet skulle göra förhandlingsarbetet vid mark-

Prop.1986/87: 100 

Bil. 11 
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anskaffningen smidigare och billigare. Lantbruksstyrelscn bör därl'ör fil Prop. 1986/87: 100 
bemyndigande att i va1je fall medge att viss egendom för inköpas för Bil. 11 
naturvårdsändam:tl iiven niir ett rationaliseringsbchov för jordbruket inte 
föreligger. Det skall dock förutsättas att ifri1ga\'arande mark inte ligger 
kvar i jord fonden utan snarast fors över till naturvardsfonden. 

Lantbruksstyrelsen anser det vara viktigt att jordfondsverksamheten 
kan hållas p;t hög nivii. Under den senaste tiden har lantbruksnämnderna 
satsat mer pil utförsilljning av mark än pit inköp. Likviditeten iir därl"ör för 
tillfäilet god. Med hänvisning till detta och till det statslinansiella läget 
avstår styrelsen nu ifrtrn att begära likviditetstillskott till fonden. Ett till

skott torde dock som styrelsen tidigare aviserat vara nödvändigt längre 

fram. 

föredragandens öwrväganden 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrelsen förordat föras upp med 
oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till MarkJi.in-än· .frirjorJhrukcts rationalisering för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B '\ Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1985/86 Utgift 
.1986187 Anslag 
1987 !88 Förslag 

38501950 
20000000 
20000000 

Frfin anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 
garanti för lfrn till jordbrukets yttre och inre rationalisering. förvärv och 
drift av jordbruk. maskinhållning inom jordbruket. triidgärdsniiringens ra
tionalisering m. m. och rennäringens rationalisering. 

Lantbruksstyrelsen 

A. Anslag 111.111. 

Av den redovisade förlusten budgetåret 1985/86 hänför sig 31 milj. kr. till 
jordbruksföretag och 9 milj. kr. till triidgårdsföretag. 

Betydande förluster kan förviintas iiven de niirmaste åren. 
Anslaget bör uppgå till 20 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

B. J\reditgarantiramar 

Utestående kreditgarantier. milj. kr. 

1985/81) 1986/87 1987/XX 

Utfall Ram lkr. utfall Ram. förslag 

4000 3 787 3960 3900 4 500 
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Under ~enare iir har 260-270 milj. kr. {irligen beviljats i lilr1egarantier Prop. 1986/87: 100 

inom lantbruksverket varav 210-220 milj. kr. för jon.lhrukets rationalise- Bil. 11 

ring. -W-50 milj. kr. för triidgi1rdsnäringcns rationalisering och 2-3 milj. 

kr. för renniiringens rationalisering. 

Troh hyggnadsförhud och allmänt l~ig investeringsniv{1 inom omriidet 

för jordbrukets rationalisering. sker iind~i vissa investcringar i byggnader. 

och anliiggningar vartill kommer kapitalbehov vid nyetablering för förvärv 

och drift. lJ nder senare ar har iiven behovet av l[111egarantier för kredit

sanering. tösen av ackord o. d. ökat. Det är därför inte troligt att förbruk

ningen blir Higre iin vad som inledningsvis nämnts. 

Inom trädg;'irdsniiringen är det niistan utt:slutande v~ixthusföretag som 

söker kreditgarantier. Inom denna sektor finns ett stort behov av att 

modernisera viixthusbest[mdet. Efterfrågan på kreditgarantier bedöms 

dock förbli oföriindrad. 

Inom rennäringen bedömer st:-orelsen behovet av kreditgarantier till oför

ändrat 3 milj. kr. 

Vid ing[ingen av budgetåret 1986/87 uppgick garantiengagemanget till 

3 787 milj. kr. Samtidigt har engagemangsramen genom förlusterna under 

budget[iret 1985/86 krympt till 3960 milj. kr. Den outnyttjade engage

mangsramen uppgick således till endast 173 milj. kr. vid budgetårets bör

jan. Under året ökar det outnyttjade utrymmet med ca 150 milj. kr. genom 

amorteringar men minskar med förlusterna. Om dessa uppgår till ca 30 

milj. kr. hlir nettotillskottet endast 120 milj. kr. och totalt tillgängligt 

utrymme för året ca 290 milj. kr. Detta innebär att vid budgetårsskiftet 

1987 iir engagemangsramen i det närmaste fullt utnyttjad. Under 1987/88 

kommer därför i stort sett endast att finnas beloppet för amorteringar 

minus förluster att disponera vilket iir otillräckligt. 

Amorteringarna ökar varje år men med så litet belopp att det torde dröja 

ytterligare 5-10 år innan de motsvarar nyutlåningen. Den stora långivning

en under 1970-talet ger ännu inget större utslag i fr~iga om amortering 

eftersom de flesta lån löper som annuitetslån (dvs. har låg amortering i 

början och dessutom 3- 5 [irs amorteringsfriheti och har relativt lång löptid 

(25-30 ftr). Styrelsen finner dii1for att engagemangsramen bör utökas till 

4500 milj. kr .. dv~. det belopp styrelsen föreslog vid övergången från årlig 

ram till engagemangsram. 

Föredragandens överväganden 

l enlighet med rik~dagen~ beslut (prnp. 1984/85: 100 bil. 11, JoU 25. rskr. 

186) har för statliga garantier till jordbrukets rationalisering m. m. beviljats 

en ram av 4000 milj. kr. T. o. m. budgetåret 1985/86 har åtaganden för 3 787 

milj. kr. gjorts. 

Enligt min bedömning bör en oföriindrad engagemangsram vara tillriick

lig. 

Den kreditgarantiavgift som nu tas ut på de kreditgarantier som lämnats 

efter budgetåret 1982/83 bör fortsättningsvis även på jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde tas ut på samtliga beviljade kreditgarantier. 

Jag iiterkommer till regeringen i denna fr;iga. 2G 



Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Täck1111Ji' m· ji'ir/11ster r11/ gmnt! m· statlig krnlir,r.:aranti för 

budget{iret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 20000000 kr. 

B 6. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m. 

1985/86 lJ tgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

6400600 

7000 000 

7000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering och 

till energibesparande åtgiirder inom triidgårdsföretag enligt förordningen 

(l 979: 427) om statligt stöd till triidg~trdsnäringens rationalisering. Diirut

över anviinds anslaget för bidrag till Svenska fruktfrämjandet, Svenska 

grönsaksfrfönjandet och Svenska blomsterfriimjandet. 

Lanthruksstyrelscn 

Behovet av bidrag till rationaliseringsåtgiirder inom trädgårdsniiringen 

kvarstår oförändrat. Under budgetåret har efterfrågan på bidrag för infö

rande av ny teknik varit stor. Det har gällt ny teknik såviil inom växthus

sektorn som bland frilandsföretag. Däremot har efterfrågan på regionala 

bidrag i norra Sverige minskat. Denna minskning bedömer styrelsen vara 

tillfällig. Styrelsen beri~knar att bidragsbehovet för införande av ny teknik 

samt för regionala bidrag kommer att vara oförändr;1t under trearsperio

den. 

De siinkta oljepriserna har inneburit att företagens intresse för energibe

sparande åtgärder minskat. Aven niir det gäller övergiing till andra bräns

len än olja har efterfrågan pa bidrag minskat. Den framtida efterfrågan på 
bidrag påverkas i hög grad av det framtida oljepriset samt lönsamheten 
inom näringen. Bidragsmöjligheten har stor betydelse för att stimulera 

investeringar. Styrelsen bedömer att efterfrftµan pft bidrag fortsätter att 

vara stor de närmaste faren och föreslär att bidragsramen faststiills till 

oförändrat belopp dvs. 7 milj. kr. 

Föredragandens öYCrvägandcn 

Jag förordar att en oförändrad biclragsram på sammanlagt 7 milj. kr. 

fastställs för nästa budgetår för rationalisering och energibesparande [i.tgär

der inom trädgårdsnäringen. Anslaget bör föras upp med 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen fiiresliir riksdagen att 

I. medge att under budgetaret 1987 /88 statsbidrag beviljas till 

trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. med sammanlagt högst 

7000000 kr.' 
2. till Bidrag rit/ trödgdrds11iiri11ge11s rationalisering. m. m. för 

budgetåret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 7 000000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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B 7. Främjande av trädgårdsnäringen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

882000 
900000 
900000 

Reservation 827499 

Från anslaget utbetala~ bidrag till vissa för triidgiirdsnäringen allmännyt

tiga ändamål. 

Lanthruksstyrelscn 

Under budgetåret 1985/86 har bidrag beviljats med 900000 kr. Eftcrl'rågan 

på bidrag under budgetåret uppgick till sammanlagt 2 milj. kr. De senaste 
åren har visat att Jet finns m~mga problemområden som inte kunnat bear
betas av den officiella försök verksamheten. Enklare försök och undersök
ningar kan ge resultat som snabbt giir att omsätta ute i företagen. Efterfrå

gan på bidrag till dylika projekt är stor. 
Styrelsen föreslår oförändrat anslag under budgetperioden. 

Föredragandens övcnäganden 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrclsen förordat föras upp med 

oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frii111ja11de av triidgårdsniiringen för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 900000 kr. 

B 8. Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

1500160 
1300000 
1700000 

Reservation 377 384 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på tjiillägcnheter. till underhåll och upprust
ning av lägenheter. till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt inneha

vare av tjällägenhet. till giistgiveribestyr samt till inlösen av byggnader 

m. m. i vissa fall. 

Lantbruksstyrelsen 

Riksdagen fattade år 1981 beslut om nya bestämmelser för förvaltningen av 

tjällägenheter. Den utredning som föregick riksdagens beslut om nya be
stämmelser föreslog att av de ca 270 tjällägenheter som uppläts på arrende 

ca 60 skulle bli bestående. medan övriga på sikt skulle avvecklas som 

statligt förvaltade fjälfagenheter. Avvecklingen borde enligt utredningen 

ske successivt med hänsyn till gällande arrendekontrakt, sociala förhållan

den m. m. Detta innebär emellertid att anslaget belastas med kostnader för 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 11 
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underhåll av byggnader under ett antal år framöver inte enbart för de 

bes1äende utan i-iven för övriga lägenheter. O:i lägenheterna är avsides 

belägna blir kostnaderna för byggnads{1tgiirdcr högre än normalt på grund 

av höga arbets- och transportkostnader. En betydande del av lägenheterna 

iir ej elektrifierade. Dessa har utrustats med dieseldrivna generatoraggre

gat. Underhållskostnaderna för de~sa har ökat under senan: itr. då många 

av aggregaten börjar bli gamla och slitna. I vissa fall har elektri!iering 

genom ledningsdragning aktualiserats. Statens energiverk har förklarat sig 

berett att bidra med medel men förutsiitter därvid på grund av den begrän

sade medelsram verket disponerar för ändamälet att lantbruksstyrelsen 

svarar för viss del av kostnaden. För närvarande är del aktuellt med 

elektri!iering av tjällägenheten Bågvattnet i Krokoms kommun i Jämtlands 

län. Det förutsätter emellertid att lanthruksstyrelsen tillskjuter minst 

300000 kr. Pii nera lägenheter krävs i dag upprustning för att lägenheternas 

bostadsbyggnadcr skall uppfylla de krav som kommunala myndigheter 

uppställer. 

För budgetåret 1986/87 anvisades 1.3 milj. kr. för förvaltningen av fjäll

lägcnheter. De för ändamålet disponerade medlen är emellertid otillräck

liga i förhållande till de mest angelägna behoven. En höjning av anslaget är 

därför nödvändig för att kunna tillgodose de krav som ställs på staten som 

förvaltare av lägenheterna i fräga om bostadsstandard m. m. 

Lantbruksstyrelsen får därför hemställa att anslaget förs upp med 1,7 

milj. kr. 

Vid beräkningen av anslagsbcloppct har hänsyn tagits till såväl beräkna

de utgifter för inlösen av byggnader på bestående tjällägenheter. som de 

inkomster om ca 200000 kr. från arrendeavgifter m. m. som redovisas 

under anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrelsen förordat föras upp med 

1,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till innehavare al' j]iilliigenhcter m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 1700000 kr. 

B 9. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

192942 

215000 

215000 

Reservation 113602 

Från anslaget utgår bidrag till främjande av bi~kötscl och växtodling. 

Lantbruksstyrclsen 

Anslagsposten för stöd till biskötsel höjdes senast 1974/75 från 81000 kr. 

till 200000 kr. (prop. 1974:24, JoU 1974:8, rskr. 1974: 146). 

Prop. 1986/87: 100 
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Medlen avsågs användas till forskning och försök p~1 hiskötselns områ

de. uthildning av bitillsynsmän samt till bidrag till Sveriges biodlares 

riksförbund (SBR:s) verksamhet. 

Fr. o. m. budget[iret 1984/85 används an slagsposten helt för utbildning 

av bitillsynsmän. SBR erhåller nu bidrag från fonden för kollektiva åtgär

der inom hiodlingen. 

Uthildningen av bitillsynsmän avser dels grunduthildning. dels fortbild

ning. För att utbilda bitillsynsmännen i samband med rekrytering har 

utnyl!jats ungefär hälften av medlen för utbildning. Fortbildning av till

synsmännen har kunnat anordnas med en kursdag om 4 timmar vart tredje 

år. 
För 1985/86 har 19:!000 kr. utnyttjats for utbildningen av bitillsynsmän. 

Detta har kunnat ske genom att tidigare reservationer har utnyttjats. 

Enligt lantbruksstyrelsens mening är det mycket angeläget att utbild

ningen av bitillsynsmän kan bedrivas i minst samma omfattning som hit

tills. Ett viktigt skäl är den fara som föreligger för att varroakvalstret skall 

komma in i landet. Inträffar detta vidgas bitillsynsmännens uppgifter be

tydligt. Lantbruksstyrelsen har upprättat en särskild bercdskapsplan mot 

varmakvalstret. Lanthruksstyrclscn föreslår att anslaget räknas upp så att 

utbildningen av bitillsynsmän kan bedrivas i samma omfattning som tidi

gare. An slagsposten hör därför nu tas upp med :!50000 kr. För det fall 

varroakvalstret kommer in i landet kan ytterligare medel för särskilda 

insatser komma att krävas. 

Anslagsposten för växtodling är för närvarande endast 15000 kr. 

I lanthruksverkets rapport med underlag för anslagsframställningen för 

1987/88-1989/90 (s. 84) berörs frågan om medel för verksamhet av här 

aktuellt slag: 

"'Jordbruksforskningen har fått en delvis ny inriktning till följd av krav 

på ändrade produktionsformer som innebär ökad miljöhänsyn och en bätt

re hushållning med naturresurser. En följd av denna ändrade inriktning blir 

att den försöks verksamhet som bedrivs måste vara flexibel. något som kan 

nås genom att utvecklingsarbete i större omfattning än för närvarande 

knyts till rådgivningen. I sådant utvecklingsarhete bör bl. a. ingå invente

ring av prohlem. tolkning och anpassning av försöksrcsultat samt enklare 

försök och undersökningar för att klarlägga och belysa lokala problem som 

inte direkt behandlas i central försöksverksamhct. I anslutning till miljö

rådgivning/-information finns behov av lokala undersökningar i samarbete 

med t. ex. länsstyrelserna." 

Av redovisade skäl bör ytterligare medel anvisas för nämnda verksam

het enligt vad som redovisats under anslaget 8 3. Bidrag till jordbrukets 

rationalisering. m. m. 

F öredragandcns övcnäganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt stiid ät biskötsel och viixtodling för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 215000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. I I 
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B 10. Främjande av rennäringen 

1985/86 LI tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3046231 

18220000 

20063000 

Reservation 4047359 

Anslaget fördelas på användningsområden genom heslut av lantbruks

styrclsen efter årliga överläggningar mellan staten och företrädare för 

rennäringsutövarna. Anviindningsområdena avser åtgärder till främjande 

av rennäringen såsom upplysning och rådgivning. katastrofskadeskydd vid 

svåra renbetesförhållanden. pristillägg på renkött. konsulentverksamhet 

vid Svenska samernas riksförbund. inventering och kartläggning av vinter

hctesmarker. utvecklingsprogram för samebyar samt särskilda ändamål i 

övrigt som gagnar renskötande samer. Anslaget anv~inds ocksii för under

håll av riksgr~insstängscl med anledning av bl. a. 1972 års svensk-norska 

renbeteskonvention samt för underhåll av vissa rcnskötselanhiggningar. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 23810000 kr. och 
anför bl. a. följande. 

I. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande protokoll skall Sverige och Norge bekosta 

och underhttlla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att under

hålla riksgränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan 

Sverige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Sam

manlagda sliingselsträckan som det ankommer på Sverige att underhålla 

uppgår nu till 724 km, varav 309 km avser stängsel mot Finland. 

Riksgränsstängslens återanskaffningsvärde heräknas uppgå till ca 39.5 

milj. kr. Vid en underhållskostnad av 4 'le uppgar anslagsbehove! till ca 
1550000 kr. Mol bakgrund av all vissa av stängslen har byggts om beräk

nar styrelsen behovet av budgetmedel för ändamålet till 1510000 kr. 
!+310000 kr.). 

2. Ateranskaffningsvärdet för de renskötselanläggningar som staten har 
att underhålla uppgår till ca 4.2 milj. kr. Därtill kommer 180 km vägar, som 

helt eller delvis skall underhftllas av staten. Medelsbehovet för underhåll 
av dessa anläggningar beräknas till 290000 kr. ( + 30 000 kr. l 

3. För övriga ändamål föreslås 22010000 kr. enligt följande preliminära 

fördelning på användningsområden. 

3 a. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamheten 

m. m. till oföriindrat 330000 kr. Huvudinriktningen av rådgivnings verk

samheten avser produktionsfragor. Radgivningen bedrivs företrädesvis 

genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen Rennäringsnytt. 

Medlen används även för mindre undersökningar på rennäringens område. 

3 b. Styrelsen uppskattar det årliga medelsbehovet för rennäringens 
katastrofskadeskydd till I milj. kr. 

3 c. För konsulcntverksamhet vid Svenska samernas riksförbund. kart-
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läggning av renarna~ vinterhete och bidrag till renskötande samer beräknar 
styrelsen oförändrat 2 130000 kr. 

3 d. Arbetet med utvecklings- och markanvändningsplanering inom sa
mehyarna prioriteras nu vid lantbruksn~lmndernas rennäringsenheter. Det

ta arbete syftar bl. a. till att kartlägga den enskilda samebyns resurser till 

grund för planeringen av den framtida omfatt1.ingen och inriktningen av 
byns verksamhet. Insatserna bör på sikt leda till en effektivisering av 

rennäringen och arbetet inom samebyarna. Markanvändningsplaneringen 

tar i första hand sikte på en redovisning och dokumentation av rennäring
ens markanspråk. som i dag är ett helt nödvändigt underlagsmaterial vid 

kontakter och samråd med planerare och konkurrenter om markanvänd
ningen. I detta arbete skall iiven integreras den renbetesinventering -
baserad på vegetationskartering - ~om ~edan ett antal år genomförs i 

lantbruksstyrelsens regi inom Norrbottens län. Efter hand räknar styrelsen 
med att inventeringen skall kunna fortsätta även i Västerbottens och 

forntlands län. 
En markanvändningsredovisning blir även helt nödvändig vid ikrafttrii

dandet av naturresurslagen den l juli 1987. Lantbruks verket arbetar för 
närvarande tillsammans med planverket. länsstyrelsen i Västerbottens län 

och Svenska samernas riksförhund med ett utvecklingsprojekt som skall 

mynna ut i anvisningar hur rennäringens intressen lämpligen skall redovi
sas inom ramen för hushållningen med naturresurserna. 

Parallellt med detta arbete pågår i de tre rennäringslänen olika projekt 
som syftar till att komma till rätta med olika markanvändningsproblem i 

det fjäll nära skogsområdet. I dessa projekt behandlas bl. a. skogsbruket. 

rennäringen. naturvården. kulturminnesvården och turismen. Rennäringen 
företräds av lantbruksnämndernas rennäringsenheter. Från projektled

ningarna i de tre länen har uppgivits att rennäringsintressets redovisning i 
sammanhanget släpar efter på grund av låg kunskaps- och dokumenta
tionsnivå i utgångsläget och alltför små resurser - personella och finan
siella - för att nå upp till en med andra intressen jämförbar redovisnings

nivå. 
De här redovisade och pågående projekten pekar på ett oundgängligt 

behov av att sätta in ökade resurser för att inom rimlig tid åstadkomma en 
redovisning av i första hand rennäringens markanspråk. För budgetåret 
1986/87 har enbart 200000 kr. av rennäringsanslaget kunnat reserveras för 

utvecklings- och markanvändningsplanering. Dessa resurser är således 

inte tillräckliga. 

Lantbruksstyrelsen har beräknat behovet av medel för detta planerings

arbete till ca 100000 kr. per sameby eller totalt ca 5 milj. kr. (52 samebyar) 

under en treårsperiod. Dessa kostnader bör kunna fördelas mellan lant

bruksstyrelscn (förevarande anslag). länsstyrelserna i rennäringslänen och 

samebyarna själva. 
Vid sidan av övriga utredningskostnader (kartframställning etc. l har de 

tre lantbruksnämndernas rennäringsenheter behov av att i första hand 

anställa en arvodcsanställd tjänsteman med uppgift att arbeta enbart med 

här redovisade projekt på markanvändningsområdet. Då lantbruksstyrel
sen saknar resurser att utan särskilt tillskott av budgetmedel finansiera en 
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1 persor".'. ... o~ yrkar styrelsen en urpriikning av anslaget. Kost

n;·,,1- ... a härför kan be~nas till 250000 kr. per lantbruksnämnd. eller 

!(>!alt 750000 kr. 

3 e. Anslaget för prisstöd till rennäringen har för budgetåren 1984185 och 

1985/86 uppg{1tt till 13.1 milj. kr. N~1gon uppräkning har inte gjorts för 

budget<'irct I 98o/87. Diirför har prisstödet mast sänkas fr{m 190 kr. per ren 

till 1 oO kr. Prisstödet till jordbruket i norra Sverige har dubblerats pä tre itr 
och anslaget för det ändamalet har räknats upp med 135 milj. kr. eller 36S·i

fdn budget aret 1985/86 till 1986/87. Lantbruksstyrelsen yrkar - efter 

samråd med statens jordbruksnämnd - en motsvarande uppriikning av 

prisstödet till renniiringen med 4. 7 milj. kr. 

Föredragandens övenägandcn 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har skapat stora prohlem för bl. a. rensköt

selförctagen. Det radioaktiva nedfallet har orsakat merkostnader och in

komstbortfall för företagen. 

Svenska samernas riksförbund har med anledning av 'I~iernohylolyckan i 

skrivelse till regeringen hemstiillt att regeringen vidtar ett antal åtgärder for 

att minska eller motverka effekterna för rennäringen av det radioaktiva 

nedfallet. Riksförhundets förslag har i stora delar också aktualiserats i 

samband med riksdagshehandlingen av prop. 1986/87: 18 om vissa åtgärder 

m. m. efter Tjernohylolyckan. Bl. a. har riksdagen uttalat att en plan för ett 

sammanhållet åtgärdsprogram för rennäringen och den samiska kulturen 

bör göras till föremål för en samlad bedömning i den interdepartementala 
statssekreterargruppen. Arbetet med ett sådant åtgärdsprogram har påbör

jats. Riksdagen har vidare avslagit motioner om en höjning av prisstödet 

till rennäringen för innevarande budgetår och om införande av ett ren

konto. 

De renskötande samerna har drabbats hårt av nedfallet från Tjernobyl. 

Renskötseln är en nödvändig förutsättning för bevarandet av den samiska 
kulturen och det samiska spriikct. De omedelbara åtgärder som nu behöver 

vidtas är att försöka minska halten av cesium-137 i renköttet så att sedvan

lig slakt och försäljning kan återupptas i så stor utsträckning som möjligt. 

I syfte att minska cesiumhalten i renköttet har lantbruksuniversitetet 

utvecklat ett kaliumberikat renfoder som är avsett att användas som hel
foder. Under förutsättning att renarna äter enhart detta foder halveras 

cesiumhalten i renköttet ungefär var tolfte dag. Genom denna utfodring 

kan en mycket stor del av de renar som avses slaktas under vintern komma 

all ha halter som understiger gällande riktvärde för cesium i livsmedel. 

Staten står för foderkostnaden och för de extra kostnader som uppkommer 

för samebyn till följd av utfodringen. 

För dt:: värst drabbade samebyarna i norra Jämtland och södra Väster

botten är del inte praktiskt möjligt att få ned cesiumhalten till gällande 

riktvärde genom utfodring. Genom domänverkets försorg har vinterbetes
områden ställts till förfogande utanför renskötselområdet i Dalarna. Renar 

från två samebyar i norra famtland har flyttat till dessa områden. Om detta 

försök faller väl ut kan en utökning av renflyttningen ske niista f1r. 
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Lantbruksstyrelscn och dess renradiakgrupp har vidtagit en rad i-itgärder 

for att minska ci:siumhalten i ri:nköttet. Genom en kombination av dessa 
åtgärder bör enligt min bedömning konsekvenserna för renskötseln n~ista 
iir till följd av ljernobylolyckan kunna bli förhftllandevis små. Vid nästa 

{1rs slakt torde huvuddelen av de renar som slaktas komma att godkännas 
som livsmedel. Staten kommer som hittills att ersätta renskötselförctagens 

inkomstbortfall och merkostnadi:r till följd av olyckan. Det ankommer 
dock pi\ rennäringen själv. i likhet med övriga drabbade näringar, att vidta 
erforderliga åtgärder för att begränsa skadan. Tjernobylolyckan har lett till 

att konsumtionen av renkött gått ned. Så snart åtgärderna att få ned 
cesiumhalten i köttet fatt effekt. kommer staten om det behövs att medver

ka till olika marknadsinsatser för att öka konsumtionen av renkött. Kost

naderna för dessa insatser gär dock inte att bedöma för niirvarande. 
En angelägen fråga för samebyarnas framtid är ut vecklings- och markan

viindningsplanering. För att täcka statens del av kostnaderna för denna 

planering bör anslaget tillföras ytterligare 5 milj. kr. under en femårsperi

od. För nästa budgetår bör sålunda ytterligan: 1 mil.i. kr. anvisas. För 

underhåll av riksgränsstiingscl och för underhåll av vissa renskötselanlägg
ningar bör anslaget räknas upp med ytterligare 340000 kr. Därutöver bör 

anslaget räknas upp med ytterligare 503000 kr. Sammanlagt föreslår jag 

alltså att anslaget räknas upp med I 843000 kr. till 20063000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Friin(iandc ai· rennärinRen för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 20063000 kr. 
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C. Jordbruksprisreglering 

C I. Statens jordbruksnämnd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987188 1-örslag 

26409675 

25703000 

26~09000 

Statem jon.lbruksnämnd iir central förvaltningsmyndighet för ärenden 

rörande pris- och marknadsreglering p{i jordbrukeh och fiskets områden. 

Nämnden är inom totalförsvarets civila del ansvarig myndighet för funktio

nen Livsmedclsförsörjning m. m. Dessutom är nämnden huvudman för 

skördeskadeskyddet. 

Jordhruksnämndens organisation m.m. framgår av förordningen (1965: 

799) med instruktion för statens jordbruksnämnd. 

Statens jordhruksnämnd 

I. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tre anställda 

( + 1811 OOOkr.). 

2. Medel för en handläggare för beredskapsärenden ( + 186000 kr.). 

Personal 

Anslag 

U1!:if1cr 
Förvaltningskostnader 

1d;irav llinekostnadcrl 
Lokalkostnader 
Upphörd och kontroll 

Jn/..0111s1er 
Ersättning för hercd

skapslagring 

Nettoutgift 

Föredragandens öven-äganden 

1986/87 

130 

23 560000 
!:!0046000) 

2 74h000 
I 000 

263BOOO 

610000 

25703000 

Beriiknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-3 

+ 575 000 
!+437000) 
+ 31000 

+606000 

+606000 

Även för nästa budgetår bör medel för statens jordbruksnämnds verksam

het beräknas med utgångspunkt i el! huvudförslag för tre är med en total 

real minskning av utgifterna med 5 '/( fördelat lika pä de tre budgetåren 

1985/!\6-19!\7/88. Jag ansluter mig till nämndens uppfattning om hur detta 

bör genomföras. Det innebär att besparingar kommer att göras inom perso

naladministrationen och kontrollverksamheten. Jag har beräknat 2412000 

kr. fi.ir vissa uppgifter i fråga om försörjningsbcredskapen inom totalför

svan.:ts civila d;,;lar. Niimndens yrkande om en tjänst för bercdskapsären-
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-........... den kommer all prövas ~enare i sam hand med andra friigor rörande livsmc

' dclsbcrcdskapen 1 totaltorsvarsproposll1onen 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föresliir riksdagen 

att till Sturem jordbruk.rniin111d för budgetåret 191:'7/88 anvisa ett 

forslagsanslag av 26309000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

2403213 

2548000 

2 581 000 

Lantbruksel;.onomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru

ket. 

Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbrukssty

relsen, statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden ilr ordföranden. Under ordföranden leds 

arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom s~irskilda expert

grupper. 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2%· 
sedan uppräkning gjorts för att delvis återställa utredningskapaciteten 

(+121000kr.). 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

!därav löneko•;tnaJcrJ 
Lokalkostnader 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

3 

2453000 
( 1201000) 

95000 

2548000 

BcräknaJ änJring 
1987/RR 

Föredraganden 

+38000 
1+10000) 
- 5000 

+33000 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämn

dens verksamhet beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag för tre år 
med en total real minskning av utgifterna om 51]·(, med fördelningen 2, 2 och 

I% för budgettiren 1986/87, 1987.'88 resp. 1988/89. Detta innebär enligt min 

hedömning att en fortsatt rationalisering av utredningsverksamheten bör 

genomföras. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
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att till Lanthrukse/.:onomis/.:a samarhetsniimndcn for hudgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 581 OOOkr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3197868897 

3001170000 

2907670000 

U ndcr anslaget anvisas medel för olika prisreglerande åtgärder. Från 

anslaget hestrids kostnaderna för livsmedelssubventioneringen. Vidare ut

går medel till låginkomstsatsningcn, avbytarverksamheten och andra so
ciala satsningar inom jordhruket samt medel för samhiillets delansvar för 

överskottsarealen. 

Statens jordbruksnämnd 

Jordbruksnämnden beriiknar under posten Ersättning till följd av livsme
delssubventioner ett belopp av 2372 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Till Låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket för budgetåret 1987/88 

föreslår jordbruksnämnden 435 milj. kr. 
Kostnader för råvaruprisutjämning till livsmedelsindustrin. vilka tidi

gare belastat statsbudgeten, finansieras numera huvudsakligen genom en 
direktdestinerad utjämningsavgift. Den särskilda prisutjämningen för soc
ker som används för framställning av dextran har dock finansierats från 
förevarande anslag. Regeringen har den 18 juni 1986 uppdragit åt jord
bruksnämnden att utreda behovet av prisutjämning samt att lämna förslag 
beträffande finansieringen som innebär att kostnaderna kan avlastas stats

budgeten fr. o. m. budgetåret 1987/88. Jordbruksnämnden tar därför inte 
upp nagra medel under denna post. 

Anslagsposten Särskilda undersökningar har använts för ett antal ange
lägna projekt inom jordbruksnärnndens verksamhetsområde. För budget
året 1987/88 begär nämnden ett belopp av 670000 kr. 

Anslag 
Ersiittning till följd av 

livsmedclssubvcntioncr 
Låginkomstsatsning m. m. 

inom jordbruket 
Prisut,iämning 
Samhi11lcts delansvar för 

överskottsarealen 
Särskilda undersökningar 

Summa 

1986/87 

2424000000 

435000000 
1500000 

140000000 
670000 

3001170000 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredraganden 

-302000000 

1500000 

+210000000 

- 93500 000 
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Föredragandens överväganden 

Regeringen har beslutat om vissa prioriteringar i {1rets budgetproposition, 

bl. a. skall ytterligare resurser tillföras på forskningens och regionalpoliti

kens områden. Med hänsyn till d1:t statsfinansiella läget måste utrymme för 

dessa reformer skapas genom omprioriteringar i nuvarande resursfördeln

ing. Som ett led i en s[1dan omprioritering föreslår jag att subventionen av 

mjölkpriset reduceras fr. o. m. den I januari 1988. Reduktionen bör ske 

med 35 öre i partiledet vilket motsvarar en minskning av kostnaderna med 

ca 500 milj. kr. per år räknat. Bl. a. med anledning härav bör regeringen 

senare förcsl[i. ätgii.rder för att kompenst:ra de ökade kostnaderna för 

barnens mjölkkonsumtion fr. o. m. den I januari 1988. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för finansdepartementet och statsrådet Lindqvist. 

För budgetåret 1987/88 bör stiledes anslagsposten Ersättning till följd av 

livsmeddssubventioner reduceras med 250 milj. kr. utöver den av jord

bruksnämnden beräknade minskningen med 52 milj. kr. Genom att reduk

tionen sker först den I januari 1988 bör åtgärder kunna vidtas som innebär 

att oönskade effektt:r på produktionen och konsumtionen så långt möjligt 

kan undvikas. Subventionseffektcn på konsumentpriset blir dter den före

slagna ändringen ca I. 70 kr. per liter mjölk. 

För låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket beräknar jag i enlighet 

med nämndens förslag 435 milj. kr. 

Jordbruksnämnden har i skrivelse till regeringen anfört att det alltjämt 

föreligger behov av prisutjämning för socker som används vid tillverkning 

av dextran. Kostnaderna för prisutjämningen bör dock täckas ur socker

regleringsfonden. Jag biträder jordbruksnämndens förslag. vilket innebär 

att kostnaderna bör avlastas stabbudgeten fr. o. m. budgetåret 1987 /88. 
Riksdagen har beslutat (prop. 1984/85: 166, JoU 33. rskr. 344) att resur

serna i jordhruket i stort sett bör överensstämma med vad som behövs för 

att trygga vår livsmedelsförsörjning och för de utfästelser Sverige gjort i 

det internationella samarbetet mot världssvälten. För de kostnader som 

uppstår till följd av att åkerarealen överstiger detta behov skall samhället 

under en övcrgångsperiod ta ett delansvar. Med anledning härav har under 

förevarande anslag disponerats 338 milj. kr. resp. 460 milj. kr. för 1985 

resp. 1986 års skördar. Enligt min mening bör en förslagsvis beräknad 

anslagspost av 350 milj. kr. avsättas för samhällets delansvar för över

skottsarcakn avseende 1987 års skörd. Det bör ankomma på regeringen att 

efter hörande av vederbörande myndighet och regleringsförening fastställa 

beloppet når exportkostnaderna för 1987 års skörd är kända. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört 

beräknar jag anslaget till 2907670000 kr. 

Den rörliga kredit somjordhruksnämndcn disponerar budgetåret 1986/87 

för rii.varukostnadsutjämningen hör vara 20 milj. kr. budget[iret 1987/88. 

Den rörliga kredit som disponeras för säsongmässig lagring av jordbruks

produkter bör minskas friin 100 milj. kr. till 50 milj. kr. och den rörliga 

kredit som disponeras inomjordbruksprisregleringen minskas från 80 milj. 

kr. till 60 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att statens jordbruksnärnnd for s:isongmässig lagring av 

jordbrubprodukter under budgetåret 1987/88 får disponera en rörlig 

kredit pä högst 50000000 kr. i riksgäldskontoret. 

2. medge att regeringen eller. efter regeringens bestämmande. 

statens jordbruksnämnd för ändam[\I inom jordbruksprisreglcringen 

och regleringen av sockerniiringen för budgetåret 1987/88 får dispo

nera en riirlig kredit p~i högst 60000000 kr. i riksgäldskontoret, 

3. medge att statens jordbruksn:imnd för råvarukostnadsutjäm

ning under budgetåret 1987/88 Eir disponera en rörli!_:! kredit på högst 

20000000 kr. i riksgäldskontoret. 

4. till Prisreg/erande ätgiirdcr på jordhru/.:.ets område för budget

ilret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 907670000 kr. 

C 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

C 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 

En totalförsvarsproposition skall föreläggas riksdagen den 10 mars 1987. 

Propositionen kommer att baseras på förslagen från 1984 års försvarskom

mittc. I avvaktan härpii föreslår jag att ,mslagen förs upp med oförändrade 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen att. i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet, 

1. till /11/.:.iip a1· li1·s111edl'i 111. 111 .. fi'ir hercds/.:.apslai;ring för budget

året 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 9200000 kr.. 

2. till Kostnader jÖr bercds/.:.aps/agring m· livsmedel 111. m. för 

budgetåret 1987/88 beräkna ett förslagsanslag av 231968000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Fi.irslag 

377464231 

510000000 

510000000 

Statens jordhruksnämnd disponerar anslaget för främst pristillägg enligt 

förordningen (1985:672! om prisstöd till vissa jordbruk. 

Statens jordbruksnämnd 

Genom riksdagens beslut varen 1986 lprop. 1985/86: 166, JoU 24. rskr. 344) 

har stödet för hudgetf1ret 1986/87 räknats upp till 510 milj. kr. U ndcr 

antagande om oförändrad stöd nivå och ornrådesindelning samt efter gjorda 

bedömningar av produktionsutvccklingen heräknar nämnden medelsbeho

vct för budgetåret 1987 /88 till .'i I 0 milj. kr. 

3 Riksda!ie/1 1986/X?. 1 sam/. Nr /00. Bilaga 1 I 
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Föredragandens ö\·erväganden 

Stödomri'tdesindelningen och prisstödsniv[1erna för prisstödet till jordbru

ket i norra Sverige behandlades av riksdagen vilren 1986 (prop. 

1985/86: 166. JoU 24, rskr. 344). Riksdagens beslut innebär att prisstödet 

räknadl.'.s upp till 510 milj. kr. för budgetiiret 1986/87. Som jag tidigare 

niimnt under punkten B 3 anförde utskottet därvid att l.'.lt åtgärdsprogram 

för norrlandsjordbruket bör utarbetas. BL a. bör uppmärksammas möjlig

heterna till ökad samordning mellan å ena sidan de jordbrukspolitiska 

stödformerna och ~1 andra sidan de regionalpolitiska och arbetsmarknads

politiska insatserna. Arbetet med ett s[1dant åtgärdsprogram pågår inom 

rl.'.geringskansliet. Jag kommer senare att foreslii regeringen att lägga fram 

en särskild proposition rörande bl. a. ett sadant åtgärdsprogram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l'risstiid till jordbruket i norra Sverif.?c för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av :'i 10000000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 

används för att bestrida ersiittningar för skördeskador. 

Statens jordbruksnämnd 

Nuvarande tillskott till fonden utgörs endast av ränta på inncs1ående 

medel. Riintan uppgick för år 1985 till ca 55 milj. kr. och beräknas för år 

1986 uppgå till ca 34 milj. kr. Under de fem senaste åren har fonden tillförts 

sammanlagt ca 412 milj. kr. Under samma tid har ca 664 milj. kr. utbetalats 

ur fonden. Fondens behållning är för närvarande ca 342 milj. kr. 

Jordbruksnämnden föreslår att - såvida inga ändringar beslutas för 

budgetåret 1987/88 som berör skyddets organisation och statens ansvar -

som statens bidrag för hudgetån:t 1987/88 formellt anvisas I 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Enligt en överenskommelse som träffats mellan företrädare för regeringen 

och Lantbrukarnas förhandlingsdelegation skall ett nytt skördeskadeskydd 

införas om möjligt fr.o.m. 1988 års skörd med LRF som huvudman. Jag 

återkommer till regeringen i denna fråga med förslag till hur en sådan 

för~indring bör genomföras. 

Kostnaderna för skönleskadeskyddets administration bör för budgetaret 

1987/88 liksom for innevarande budgetår bestridas av medel ur skördeska

dcfonden. Jag beräknar kostnaderna för skyddets administration i allmän

het till 16,2 milj. kr. Härtill kommer administrationskostnaderna för s. k. 
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tillfälliga åtgärder som regeringen kan hesluta om i vissa skördeskadesitua

tioner. 

I Ji.:tta sammanhang vill jag ta upp framställningar fri'tn LRF och statens 

jordbruksni-imnd om att för mycket utbi.:talt förskott av skördeskadeer

s;ittning för 1985 f1rs skörd inte skall ;herkrävas. Jag tillstyrker bl. a. av 

administrativa skiil att regeringen inhiimtar riksdagens godkiinnandc av att 

skillnaden mellan förskottsutbctalningen och den definitiva skadeersätt

ningen inte skall iitcrkriivas. 

Jag bedömer att niigra ytterligare medel utöver riintan inte behöver 

tillföras fonden för niista budgetär. 

Jag hemställer att n:geringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat i friiga om medel för täckande av 

kostnader för skördeskadcskyddeh administration. 

2. godkiinna vad jag har anfört om ätcrbctalning av vissa förskott 

på skördeskadeersättningar för 1985 års skörd. 

3. till Bidrag till fil'l"lllllllcllt skiirdcs/.:adcs/.:ydd för hudgeti'tret 

1987 i88 anvisa eH anslag av 1 ()l){) kr. 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

26471000 
25899000 

800000 

Anslaget används för att bekosta de ohjektiva skördeuppskattningarna. 

lantbrukets företagsregister och därmed samordnad statistikproduktion 

samt jordbruksekonomiska undersökningen. Statens jordbruksnämnd är 

huvudmyndighet för det permanenta skördcskadeskyddet. Skördeskade

skyddets kansli iir knutet till statistiska centralbyrån. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralhyrån har i anslagsframställningen för budgetåret 
1987/88 föreslagit att den del av verksamheten som tidigare finansierats 

genom anslag under jordbruksdepartementets huvudtitel och från skörde

skadefonden i fortsättningen finansieras genom anslag under civildeparte

mentets huvudtitel. 

Föredragandens övenäganden 

Under detta anslag finansieras kostnader för statistik på jordbrukets områ

de. För att täcka kostnader för viss del av lantbruksregistret och därmed 

samordnad statistikproduktion. jordbruksekonomiska undersökningen och 

de objektiva skördeuppskattningarna bör anslås 26 milj. kr. av införselav

giftsmedel som finns tillgängliga utanför den s. k. fördelningsplanen för 

budgetåret 1987 /88. 

I enlighet med vad jag tidigare har anfört föreslår jag för budgetåret 

1987 /88 att 16.2 milj. kr. ur skördeskadefonden tillförs anslaget. Beloppet 
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avses friimst anviindas för sklirdeskadeskyddets tekniska administration 

od1 resterande medel for de objektiva skördeuppskattningarna. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ad111i11is1rn1ion lit' per111a11c111 skiirJcskudcskydJ 111. m. för 

budgetilf"et 1987/88 anvisa ett flirslagsanslag av 800000 kr. 
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D. Skogsbruk 

D \. Skogsstyrdsen 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

32065447 

29501000 

30627000 

Skogsstyrelsen iir central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och 

chefsmyndighet för ~kogsdirdsstyrelserna. Det [tligger skogsstyrelsen sär

skilt att leda de statliga ~1tgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen 

har tillsyn över virkesm~itningen och bedriver den skogliga prognosverk

samhet som behövs som underlag bl. a. for utformning och tillämpning av 

skogspolitiken. Styrelsen vidtar iitgärder som behiivs för att bevara den 

ärftliga variationen hos viira skogstr~id samt tillgodoser skogsbrukets be

hov av skogsodlingsmatcrial i den m[111 det inte sker p<'1 annat s~itt. 

Skogsstyrcbcns organisation m. m. framgi1r av förordningen ( 1981: 531) 

med instruktion för skogsstyrelsen och skogwiirdsstyrclscrna. 

Skogsstyrelscn 

I. Huvudförslaget (-605000 kr.) kan inte tillämpas på skogsstyrclscn 

eftersom det skulle i första hand försvaga lednings- och utvecklingsfunk

tioncrna inom den samlade skogsvårdsorganisationen. 

2. För avverkningsfrågor. programmering av nya datorrutiner och för 

informations verksamheten behövs tre nya handliiggartjänster 

( +600000 kr.). Vidare behövs 900000kr. för utgivning av tidningen Skogs

eko, som vänder sig till alla skogsägare. 

Personal 

Anslag 

Urgijier 

Förvaltningskostnadcr 
(därav löneko,tnaderl 

Lokalkostnader 

Inkomster 
Från anslaget Skngsvärd'

styrcbcrna 

f\<cttoutgifl 

Föredragandens övenäganden 

1986/87 

143 

:.7 5":1000 
!20(159000) 

2<>78000 

30231 ouo 

730000 

29 501 000 

Beräknad ;indring 
1987/t-:R 

Föredra)!andcn 

+1441000 
(+ 480000) 
- 315000 

+ 1126000 

+1126000 

För nästa hudgetår hör medel till skogsstyrelsens verksamhet heräknas 

med utg{mgspunkt i ett huvudförslag för tre år med en total real minskning 
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av utgifterna om 5r;.;. med fördelningen 2. 1 neh 2~::;, för första, andra resp. 

tredje budgetfaet. Undersökningar tyder pii att skogsvårdsorganisationens 

information (lCh r{1dgivning iir den mest cfterfrägade av skogsiigarna. Jag 

har diirför beräknat medel till fortsatt fortlöpande direkt information i syfte 

att aktivera alla skogsägare p;i det siitt skogsstyreben har angett ( +900000 

kr.). Riksrevisionsverket har friin den I juli I 98h övertagit ansvaret för den 

statliga redovisningsrevi<;ioncn. Mot bakgrund härav har jag inte beräknat 

medel för lokalkostnaderna eller andra kostnader för revisionskontorct hos 

skogsstyrclsen. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till S/.:ogsstyrl'isen för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 30627000 kr. 

D 2. Skogsvårdsstyrelscrna 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1000 kr. till skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På 
anslaget redovisas all verksamhet vid skogsvårdsstyrelscrna utom frö- och 

plantverksam hcten. 

Skogsstyrelsen 

För budgetåret 1987/88 planeras ökad verksamhet för information, rådgiv
ning och tillsyn enligt skogsv[1rdslagen främst i syfte att öka avverkningar

na (+2.5 milj. kr.). Även rådgivning i anslutning till upprättande av enskil

da skogsbruksplaner planeras öka (+2 milj. kr.). Resurser bör tillföras till 

introduktion ;.1v ADB på distrikts nivå ( +6 milj. kr.). För markanvändnings

planering. bl.a. i fjällnära skogar. bör resurser avsättas (+2 milj. kr.). 

Vidare behövs resurser för att genomföra det omfattande förändringsar

bete som har startat inom organisationen (+I milj. kr.). 

I fråga om uppdragsverksamhet riktad till skogsägare planeras en kraft

fullare marknadsföring av uppdragstjänster i samband med att insatser 

görs att få till stånd en ökad avverkning. För att hos skogsvårdsstyrelserna 

skapa en mer rationell och flexibel basorganisation för beredskapsverk

samheten bör en del av anslaget för skoglig bcrcdskapsverksamhet över

föras från länsarbetsnämnderna till skogsstyrelsen. Verksamheten med 

uppdrag åt andra myndigheter bedöms få oförändrad omfattning. 
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Pcrsmtal 

Plan 

Kosrnuder 

I. Myndighetsuppgifter 
" Uppdragsvcrksamhct 
3. Bidrag till skogsstyrclscn 

Inriikter 
I . Driftbidrag 
2. Uppdragsverksamhct 

Föredragandens överväganden 

198(1/87. 

2990 

216170000 
652170000 

730000 

869070000 

216170000 
652900000 

869070000 

13eriiknad iindring 
1987/88 

Föredraganden 

+36718000 
+32830000 

+695.i8000 

-d6718000 
+32830000 

+695.isooo 

Skogsstyrelsens förslag till verksamhetens allmänna inriktning under bud

getåret 1987 /88 kan jag i huvudsak godta. 
För att fullfölja det program för ökad avverkning som inleddes genom de 

insatser regeringen föreslog i prop. 1985/86: 150 och som hittills visat sig ge 

snabba effekter bör ytterligare 2,5 milj. kr. anvisas för skogsvårdsstyrcl
sernas information och rådgivning till skogsägare. Vidare bör skogsvårds

styrelserna tillföras ytterligare I milj. kr. för att täcka kostnaderna för sin 
del av den pågående markanvändningsplaneringen i fjällnära skogar. För 

att datorisera visst arbete på skogsvårdsdistrikten har jag beräknat ytterli
gare 6 milj. kr. 

Anslagen till skogsvårdsstyrelserna har av olika skäl minskats kraftigt 

under en kort tid. Detta ställer krav på särskilda strukturinsatser för att 

åstadkomma en anpassning av organisationen. För att underlätta dessa 
åtgärder bör skogsdrdsstyrelserna tillföras ett engångsbelopp av I milj. 
kr. under niista budgetiir. 

Föriindringarna i arbetsmarknadspolitiken samt de kraftiga variationer
na i insatser för beredskapsarbeten ställer stora krav på skogsvårdsstyrel
serna som är en av de större arbetsgivarna i detta sammanhang. För att 
kunna anordna beredredskapsarbeten med kort varsel krävs dels plane
ringsinsatser, dels tillgång på fasta resurser i form av arbetsledare. utrust
ning m. m. Dessa resurser kan inte avvecklas eller omdisponeras med kort 
varsel. Skogsstyrelsens förslag om att anvisa vissa medel direkt till skogs

vårdsstyrelserna i stället för via anslagen för arbetsmarknadsåtgärder kan 

jag emellertid inte biträda. Den fasthet i resurstilldelningen som skogssty

relsen efterlyser får i stället tillgodoses genom en direkt överenskommelse 

mellan skogsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrclsen. I denna fråga har jag 
samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

För att tillgodose behovet av likvida medel i uppdragsverksamheten och 

i frö- och plantverksamheten disponerar skogsstyrelsen under större delen 
av innevarande budgetår en rörlig kredit intill 65 milj. kr. i riksgäldskon-
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toret. Jag föreslår att detta bemyndigande förlängs all gälla även under 

niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att skogsstyrelsen under budgetåret 1987/88 fftr dispone

ra en rörlig kredit av 65000000 kr. i riksgäldskontorct. 

2. till S/.:.og.1·1·årdsstvrelserna för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Skogs vårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter 

1985/86 lJ tgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

154459000 

151920000 

166338000 

Över anslaget anvisas medel för skogsvårdsstyrclsernas myndighetsupp

gifter. 

Skogsstyrelscn 

1. Huvudförslaget innebär sänkta ambitioner vad gäller skogsvårdsarbe

tct överlag (-2868000 kr.). 

2. För skogsvårdsstyrelscrnas allmänna myndighetsuppgifter hör anvi

sas 156 572 000 kr. Härutöver bör ca 6 milj. kr. anvisas för verksamheter 

som är gemensamma för skogsvårdsstyrelserna. Sammanlagt förcsliir 

skogsstyrelscn att 162 552 000 kr. exkl. löne- och prisomräkning anvisas 

över detta anslag för skogsvårdsstyrelsernas myndighctsuppgiftcr. 

F öredragandcns iivcn·äganden 

För nästa budgetår bör medel till skogsvårdsstyrelsernas myndighetsupp

gifter beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag för tre år med en total 

real minskning av utgiflcrna om )o/r med fördelningen 2. l och 2% för 

första. andra resp. tredje budgetåret. Med hänvisning till vad jag har anfört 
under punkten D 2 föreslår jag att anslaget räknas upp med 14418000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till SkogSl'årdsstyrelserna: MyndiKhetsuppgijta för budget

året 1987188 anvisa ett förslagsanslag av 166338000 kr. 

D 4. Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plantverksamhet 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas frö- och plant verksamhet. 
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Skogsstyrclscn 

Fiir innevaramk och nästa budgetår beräknas forsiiljningcn av plantor 

uppg<'1 till ca 240 milj. varje år. Plantverksamhetcn beräknas ha en omslut

ning av ca 285 milj. kr. under budgetäret 1987/88 vilket är en ökning med ca 

5 milj. kr. fdn innevarande budgetår. Verksamheten med skogsfröför

sörjning beräknas fii en omslutning av ca 27 milj. kr. nästa budgetiir. 

lnvesteringsutgifterna beräkna~ minska i förhållande till vad som angavs 

i 1986/87 års investering~plan. 

F örcdragandcns Ö\'l'n·äganden 

Jag har i huvudsak ingen erinran mot skogsstyrelscns planer för frö- och 

plantproduktionen under budgetaret 1987/88. Till frågan nm investeringar
na i verksamheten [1terkommer jag under punkten D 5. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår ribdagen 
att till Skug.1·1·årdsstyre/serna: Frii- och pla11t1·erk.rnmhet för bud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 5. Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

46396947 

44860000 
44660000 

Reservation 76297863 

Över anslaget anvisas medel främst för nyinvesteringar i skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet och i frö- och plantverksamheten. 

Skogsst~·rclsen 

Investeringarna i uppdragsverksamheten har under budgetåret 1985/86 

uppgått till 15 milj. kr. varav I milj. kr. täckts av ifrågavarande anslag. För 
innevarande budgetår planeras investeringarna öka med 2 milj. kr. medan 
anslagsbehovet minskar med 0.1 milj. kr. För budgetåret 1987 /88 planeras 
investeringar till en kostnad av 24.2 milj. kr. varav 6.6 milj. kr. bör täckas 

från ifrägavarande anslag. 
De investeringar i.frö- och p/antverksamheten som har finansierats över 

detta anslag under budgetåret 1985/86 har uppgått till ca 26.4 milj. kr. För 
innevarande budgetår planeras investeringar för sammanlagt 45 ,5 milj. kr. 

varav 38.9 milj. kr. från detta anslag. För budgetåret 1987/88 planeras 

investeringar för 34,4 milj. kr. varav 27 milj. kr. från detta anslag. 
För bidrag till skog4riiplalllager behövs 11 milj. kr., varav 5,5 milj. kr. 

är ett engångsbelopp som behövs för att kunna ta tillvara värdefullt ymp

material. 
Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att anslaget tas upp med 44660000 

kr. för nästa budgetår. 

Prop. 1986/R 7: I 00 
Bil. 11 

41 



Föredragandens iivenäganden 

~ Skogsstyrelsens plan för investeringar inom ramen för uppdragsvcrksam

hetcn. bl. a. för samban<lsutrustning. och i frö- och plantverksamheten kan 
jag i huvudsak godta. 

För hidrag till anläggning av skogsfröplantager föreslår jag en ökning 

med 6 milj. kr. till I I milj. kr.. varav 5,5 milj. kr. är ett engångsbelopp för 

nästa budgetår. Sammanlagt hör anslaget tas upp med 44 660 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skog.1T11rds.1tyrelsema: lm·e.1·1eringar för budgetaret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 44 660 000 kr. 

D 6. Bidrag till skogsvård m. m. 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

303176909 

294500000 

270000000 

Från anslaget hekostas bidrag till särskilda skogsvårdsåtgärder inom det 

skogliga stö<lomradet. skogsodling efter avverkning av lågproducerande 

bestånd. dikning. ädellövskogsbruk och åtgärder mot skadegörelse av 

skogsinsekter. Vidare bekostas översiktliga skogsinventeringar från ansla

get. Bidragsbcstämmelserna finns i förordningen ( 1979: 792) om statligt 

stöd till skogsbruket och i ädellövskogsförordningen (1984: 120). 

Skogsstyrelsen 

De för budgetåret 1985/86 tillgiingliga rambeloppen för bidrag till skogs
vård har utnyttjats helt. Uttryckt i areal har bidragen disponerats enligt 

följande. 

Återväxtätgärder inom stödomriidet 
Åtgärder i lågproduceran<le bestånd 
Skogsdikning 
Ädellöv skogsbruk 

72000 ha 
32000 ha 
15000 ha 

600 ha 

För nästa budgetår förestar styrelsen att anslagen Bidrag till skogsvård 

m. m. och Stöd till byggande av skogsvägar sammanförs till ett anslag. 

Styrelsen föreslår att stöd lämnas enligt nuvarande regler till fullständiga 

återväxtåtgärder efter avverkning av normala bestånd i det skogliga stöd

områdets inre zon. försenade återväxtåtgärder. dikning. ädellövskogs

bruk, skogsvägbyggnad och åtgärder mot skadegörelse av insekter. Nya 

stödprojekt bör få upptas för återväxt vård, röjning, försöksvist vägunder

håll, stamkvistning. natur- och landskapsvård samt kulturminnesvård. Vi

dare bör ett projekt avseende aktiverad markanvändning inrättas innefat

tande utöver stöd till skogsodling efter lågproducerande bestånd även 

skogsodling på vissa tidigare nedlagda jordbruksmarker. Rambelopp bör 

fastställas endast för bidrag till skogsförbättring, regionalpolitiska åtgärder 

i skogsbruket samt för översiktliga skogsinventeringar. Rambeloppen bör 
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bestämmas till resp. 225. 150 (H.:h 64 milj. kr. Styrdsen föreslår vidare att, Prop. 1986/87: 100 
om det från jordbrukspolitisk synpunkt bedöms lämpligt, ett nytt stöd Bil. 11 
inriittas flir skogstidling av övergiven jordbruksmark. Mföstyrning i stiillet 

for uppdelning i ramhdopp bör tillämpas för att stödet skall inriktas på 

avsett siltt. Sammanlagt hör rambeloppet således bestämmas till 439 milj. 

kr. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 380 milj. kr. 

Ramhelopp 
I. Sär,kilda ~kogsv{irdsatgiirdcr inom 

det skogliga stödonmidt:t 
~ Skogsodling efter avverkning av 

lågproduccrnndl' bcstimd m. m. 
3. Dikning 
4. Adcllövskogsbruk 

Översiktliga skogsinvcnteringar 

Anslag 

Föredragandens överväganden 

1986187 Beriiknad iindring 
1987/88 

Föredraganden 

58000000 

108000000 + 3000000 
10000000 
4500000 + .1500000 

50500000 + 10500000 

231000000 +17000000 

294500000 -24500000 

Statsbidragen till skogsvård har haft en väsentlig betydelse för utveckling

en av de mycket långsiktiga och från samhällets synpunkt viktiga investe

ringarna i skogsbruket. Bidragen har medverkat till en ökning av såväl 

skogsvi"irdens kvalitet som dess omfattning. Utformningen av stödet och 

anslagskonstruktionen anst:r jag i huvudsak lämpliga. Jag är därför inte 

beredd att förorda de föriindringar som skogsstyrelsen har föreslagit. 

Med hänsyn till betydelsen av att ädellövskogarna kan föryngras i rätt 

tid föreslår jag i likhet med skogsstyrelsen att ramen för ädellövskogsbruk 

räknas upp med 3,5 milj. kr. till 8 milj. kr. Jag finner det också angeläget att 
stimulera skog~odling med andra lövträd. Härigenom kan vissa marker 
komma till bättre utnyttjande än hittills samtidigt som positiva effekter nås 

för natur- och kulturmiljön. Jag förordar därför att ramen för bidrag till 
skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd i fortsättningen 

skall kunna användas även för skogsodling med annan lövskog än ädel

lövskog på jordbruksmarker som har lagts ned definitivt före år 1986. 

Bidraget bör kunna uppgå till högst 5W~(. av godkänd kostnad för fullständi

ga [1tcrväxtåtgärder. Användningen av jordbruksmarker som läggs ner på 

grund av de beslutade åtgärderna till följd av spannmålsöverskottet bör 

behandlas i särskild ordning. Jag förordar att rambeloppet räknas upp med 

3 milj. kr. Minst detta belopp av ramen bör anviindas för Iövskogsodling 

nästa år. Verksamhetens omfattning är beroende av tillgång pfi högklassigt 

plantmaterial. I sammanhanget vill jag niimna att skogsstyrelsen i samråd 

med naturvärdsverket har inlett en utvärdering av konsekvenserna för 

natur- och kulturminnes vården av omföringen av lågproducerande bestånd 

med llivdominans i södra Sverige. Utvärderingen kommer att vara klar vid 
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Vidare bör rambeloppet för dikning i begränsad omfattning kunna an

vändas för att bekosta undersökningar av naturvärdena hos aktualiserade 
bidragsobjekt som ännu inte har omfattats av naturvårdsmyndighetens 
viitmarksinventering. 

För att fullfölja de åtgärder som beslutades i avverkningsfrämjande syfte 

med anledning av prop. 1985/86: 150 föreslår jag vidare att ramen för 

översiktliga skog!\inventeringar räknas upp med 10,5 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen över rambeloppen för olika än

damt1l föreslår jag sammanfattningsvis att för budgetf1ret 1987/88 tas upp en 

sammanlagd ram av 248 milj. kr. för bidrag till skogsvård m. m. Regeringen 

bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning 

under anslaget beräknar jag 270 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1987/88 statsbidrag beviljas med 
sammanlagt högst 248000000 kr. till ~kogsvård m. m., 

2. till Bidrag till s/.:.oi;s1·11rd 111.111. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

forslagsanslag av 270000000 kr. 

D 7. Stöd till byggande av skogsvägar 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

59909175 

50000000 

50000000 

Fdln anslaget bekosta~ statsbidrag till byggande av skogsvägar enligt 

förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket. 

Skogsst}Telscn 

Under budgetäret 1985/86 har statsbidrag beviljats från detta anslag till en 
summa av 55 milj. kr. Sammanlagt har påbörjats stödberättigade bygg

nadsprojekt som omfattar I I I .'i km skogsbilvägar. 

Beträffande styrelsens förslag rörande stöd till byggande av skogsvägar 

m. m. hänvisas till vad som sägs under punkten D 6. 

Föredragandens Ö\'ervägandcn 

Under punkten D 6 har jag redovisat att jag inte är beredd att biträda 

skogsstyrelscns förslag till ändrad anslagskonstruktion. För budgetåret 

1987/88 bör tas upp en sammanlagd ram av 50 milj. kr. för bidrag till 

byggande av skogs vägar. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av medel 

för vägtekniska försök. För utbetalning under anslaget beräknar jag 50 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förölår riksdagen att 

I. medge att under budgc:tåret I 987 /88 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 50000000 kr. till byggande av skogsvägar. 

2. till Stiid till byggande m· skog.1Tiigar för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 50000000 kr. 

Prop.1986/87:.100 
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D 8. främjande av skogsvård m. m. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa friigor om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte pt1 att en 

proposition i iimnet skall kunna föreläggas riksdagen under viin.:n 1987. 

I avvaktan p[1 att beredningen slutförs föresliir jag att anslaget förs upp 

med oföriindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att, i avvaktan på siirskild proposition i iimnet. till Friiniia11de m· 

.1kog.11·1/rd 111. 111. för budgetåret 1987 /88 beräkna ett rcservationsan

slag av 10900000 kr. 

D 9. Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

20 000 000 

20000 000 

Över anslaget anvisas medel för bidrag till kostnaderna för trygghetsför

siikring för skogsbrukarc. 

Skogsstyrelsen 

Avtal om trygghetsförsäkring för skogsbrukare har träffats mellan Lant

brukarnas riksförbund, Sveriges skogsägareföreningars riksförbund och 

Arbetsmarknadsförsäkringar. Mcdelsbehovet för budgetåret 1987/88 kan 

inte bedömas. Anslaget bör behållas oförändrat. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till trygghet.~försiikring för skogshrukare för budget

året 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 20000000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
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E. Fiske 

E I. Fiskeristyrelsen 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

30540298 

35084000 

36010000 

Fiskeri~tyrelsen är central förvaltningsmyndighet for frågor om fiskenä

ringen. fritidsfisket och fisl\.ev[irden. i den mån sådana ärenden inte an
kommer pil någon annan myndighet. Styrelsen iir chefsmyndighet för 
fiskenämnderna. Det {tligger styrelsen särskilt bl. a. att leda de statliga 

åtgän.lcrm1 för att friimja fisl\.enäringen. fritidsfiskct och fiskevården. 
Fiskeristyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen ( 1985: 437) 

med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna. 

Fiskeristyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär att personalen måste minskas i viss utsträck
ning (-357000 kr.). 

2. Anslaget bör räknas upp med 178000 kr.. vilket innebär att huvudför

slaget inte bör tillämpas. 

Personal 

Anslag 

Ut[.:(ftcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lonekostnader) 

Lönekostn;tder för annan 
per~onal än tjänsteman 

Lokalkostnader 
Kostnader for utredningar 

i vattenmål 

Inkomster 
VC-Ssa fiske- och arrendcavgifts

medel 
Ersättningar för undersökningar i 

vattenmål m. m. 

Nettoutgift 

Föredrag11ndens överväganden 

1986/87 

177 

24021000 
(J 5 553 000) 

4 309000 
7 179000 

4458000 

39967000 

425 000 

4458000 

35084000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 558 000 
(+ 574000) 

+ 355 000 
+ 13000 

-t 96000 

+I 022000 

+ 96000 

+ 926000 

Jag förordar att anslaget till fiskeristyrelsen beräknas med utgångspunkt i 

fiskeristyrelsens huvudförslag för tre år med en total real minskning av 

utgifterna om 5% med fördelningen 2. 2 och I% för första. andra resp. 

tredje budgetåret. Jag ansluter mig till styrelsens uppfattning om hur detta 

Prop.1986/87: IOO 
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bör genomföras. Det innebär att utgifterna minskas genom i första hand 
pensionsavgångar och rationaliseringsverksamhet. Jag har vid anslagsbe

räkningen bl. a. tagit hänsyn till att vissa kostnader för inredning och 

utrustning av havsfiskelaboratoriet i Lyse.kil skall finansieras från detta 

anslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslilr riksdagen 
att till Fiskeristyre/sen för budgetåret 1987/88 anvisa ett forslags

anslag av 36010000 kr. 

E 2. Fiskenämnderna 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

8485010 

8524000 

9011000 

Varje fiskenämnd skall inom sitt verksamhetsområde följa fiskets. fisk
odlingens och fiskevårdens tilbtånd och utveckling och vidta eller hos 

fiskeristyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att 

åstadkomma en ändamftlsenlig utveckling på dessa områden. Fiskenämn
dernas organisation m. m. framgår av förordningen (1985:437) med in

struktion för liskeristyrelsen och liskenämnderna. I Norrbottens län är 
fiskenämnden sedan den 1 juli 1986 inordnad i länsstyrelsen. 

Vissa utgifter för fiskenämnderna redovisas under anslaget Lanthruks

nämnderna. 

Fiskeristyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 170000 kr. 

2. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. vilket innebär att 

huvudförslaget inte bör tillämpas. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har föreslagit att inga ytterligare bespa
ringar görs på styrelsen, i vilken liskenämnden ingår. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att anslaget till fiskenämnderna beräknas med utgångspunkt i 
fiskeristyrelsens huvudförslag för tre år med en total real minskning av 
utgifterna om 5 % med fördelningen 2. 2 och J ')(, för första. andra resp. 
tredje budgetåret. Med hänsyn till liskenämndernas storlek hör emellertid 

nämnderna i princip kompenseras för huvudförslaget genom omfördelning 

inom huvudtiteln. För fiskenämnden i Norrbottens län har jag beräknat 
81()()(.)(.)1-r. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fiskenämnderna för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 9011000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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E 3. Främjande av fiskerinäringen 

I '>85/86 Utgift 2293065 Reservation 1293984 
1986/87 Anslag 2216000 

1987/88 Förslag 2 239000 

Anslaget används för bidrag till främjande av fokerinäringen och för att 

bestrida kostnader för utveeklingsarhcte och försöks verksamhet på fiskets 

omrt1de. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget hör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Bidraget till fiskarorganisationer hör riiknas upp med 23000 kr. 

Jag hemställer att regeringen fi:iresliir riksdagen 

att till Friimjandc m'fiskcri11iiri11:;{e11 för budgetån:t 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 2239000 kr. 

E 4. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

3857748 

4657000 
4657000 

Från anslaget lämnas bidrag till fiskehamnar enligt förordningen 

( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. Från anslaget täcks också 

underskott vid driften av statliga fiskehamnar samt kostnader för underh[11l 

och drift av fiskefyrar oeh för utmärkning av fiskegränser. 

Fiskeristyrelsen 

Rambeloppen för bidrag och anslaget bör föras upp med oföriindrade 

hel opp. 

Bidrag till fiskehamnar 
Driften av statliga fiskchamnar 
Underhåll och drift av fiske-

fyrar m. m. 

Rambelopp/ Anslag 

1986/87 

4157000 
100000 

400000 

4657000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Prop.1986/87: 100 
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Föredragandens iiven'äganden 

Med hänvisning till sammanställningen över rambeloppen för olika iinda

m[il föreslår jag alt för budgetåret 1987/88 tas upp en sammanlagd ram av 

4657000 kr. for bidrag till fiskehamnar m. m. Regeringen bör kunna jämka 

fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning under anslaget 

beriiknar jag 4657000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1987/88 statsbidrag beviljas till 

fiskehamnar m. m. med sammanlagt högst 4657000 kr .. 

2. till Bidrag till fiske hamnar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 4657000 kr. 

E 5. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1985/86 utgift 

1986187 Anslag 

1987 /88 Förslag 

1035757 

I 000 

1000 

Från anslaget lämnas bidrag och ersättning i samband med isbrytning för 
fiskets och fiskarbefolkningens behov. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till lsbrytarhjiilp åt fiskarh<f olkningen för budgetåret 1987 /88 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 6. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

7438680 
9000000 
9000000 

Från anslaget lämnas bidrag till investeringar i fiskeförctag. vid fångst

begränsning, vid skada på fiskeredskap samt skrotningspremier för äldre 
fiskefartyg som tas ur fiskeflottan. Bestämmelserna härom finns i förord

ningen ( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. Vidare liimnas 

fraktstöd för foderfisk från Östersjön enligt förordningen ( 1986:428) om 

prisreglering på fiskets omradc. Dessutom bestrids från anslaget kostna
derna för ersättning till samerna för visst avgiftsfritt fiske pa statens vatten 
inom Norrbottens län. 

4 Riksdaw·n 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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Fiskeristyrelsen 

Rambeloppet för bidrag bör tas upp med 9 milj. kr. och anslaget med 
oförlindrat 9 milj. kr. 

Föredragandens tiven·äganden 

För att täcka statens kostnader för bidrag vid skada på fiskeredskap tas en 
avgift motsvarande I% av redskaps värdet ut för rätten att erhålla bidrag. 
A vgihsint[ikterna är i förhållande till kostnaderna för bidrag otillräckliga 

och bör anpassas successivt. Jag har därför för avsikt att i annat samman
hang fön:slft regeringen att avgiften ökas till 2%. av redskapsvärdet. 

Sveriges fiskares riksförbund har i en särskild skrivelse till regeringen 
hemstLillt att bestämmelserna om statsbidrag till säkerhetsutrustning skall 
omfatta även riiddningsdriikt och viss nödradioutrustning. Fiskeristyrelsen 

och sjöfartsverket har tillstyrkt förslaget. Jag har ingen erinran mot den 

fi.irbättring som har föreslagits. Jag har för avsikt att återkomma till rege

ringen iiven i denna fråga. 

Det sammanlagda rambelopp•~! för bidrag till fiskets rationalisering bör 
föras upp med oförändrat 8,5 milj. kr.. varav högst 900000 kr. som frakt

stöd för foderfisk från Östersjön och högst I 700000 kr. som premier vid 
skrotning av vissa äldre fiskefartyg. Regeringen bör kunna jämka fördel

ningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning under anslaget beräk
nar jag 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåret 1987/88 statsbidrag beviljas till 

fiskets rationalisering med sammanlagt högst 8500000 kr.. 
2. till BidraR till fiskets rationalisering m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 9000000 kr. 

E 7. Lån till fiskerinäringen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

27449565 
35000000 
35000000 

Reservation 34339929 

Från anslaget beviljas fiskerilån och liskberedningslån enligt förordning
en (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat hclopp. 

Föredragandens iivenägandcn 

För nästa budgetar beräknar jag 25 milj. kr. för fiskerilån och 10 milj. kr. 

för liskberedningslån. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de 

bilda ändamålen. Sammanlagt bör anslaget föras upp med 35 milj. kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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Jag hemställer att regeringen föresl<ir ribdagcn 

att till Lun till .fiskainäringcn för budget~tret 1987/88 anvisa ett 

rcscrvationsanslag av 35000000 kr. 

E 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1985186 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

4137145 

I 000 

I 000 

Från anslaget bestrids utgifter för alt Uicka förluster pil grund av statlig 

garanti för lån till liskeföretag och fiskberedningsföretag enligt förordning

en ( 1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Vidare fiireslås oföriindrat 

75 milj. kr. som engagemangsram för kreditgarantier. 

l'örcdragandcns Ö\'Crvägandcn 

I enlighet med riksdagens beslut (prop, 1984/85: IOO biL 11. JoU 25. rskr. 

186) har för statliga lånegarantier till fisket beviljats en ram av 75 milj, kr, 

T, o, m, budgetåret 1985/86 har åtaganden för 37 .8 milj, kr. gjorts, Netto

förlusten under budgetåret 1985/86 var 3,9 milj, kr., varför utrymmet för 

kreditgarantier minskas till 71.1 milj, kr. I likhet med vad jag anfört under 

punkten B 7 bör samtliga beviljade kreditgarantier omfattas av en kredit

garantiavgifL Anslaget bör föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl(tr riksdagen 

att till Tiicka11dc m· fiirlustcr 1·id statlig kreditgww11i till Jiske för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I OUOkr, 

E 9. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

1985/86 u tgifl 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

1000 

1000 

Jordbruksnämnden har i uppdrag att Himna förslag till reglering av pri

serna på fisk under budgetän:t 1987/88. Kostnaderna för regleringen skall 

täckas inom ramen för regleringsekonomin, Jag har for avsikt att [iter

komma till regeringen i frågan, 

Anslagd bör föras upp med oföriindrat I 000 kr. 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Prisrcglcrn11cle åtgiirder pä Jiskl'ts 0111r!icll' för hudgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
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E 10. Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

1803315 

3 000000 

3 000000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. ersättningar enligt lagen 

( 1985: 139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m. och för bidrag 

enligt föron.Jningen (1985: I 45i om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa 

områden. 

Fiskeristyrelsen 

Anslaget bör ökas med 4.5 milj. kr. till 7,5 milj. kr. 

Föredragandens ö\·erväganden 

Ett förhållandevis begränsat antal ansökningar om ersättning har kommit 

in till styrelsen. Anslaget bör därför föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för inträng i i:nskild fiskeriitt m. m. för budget

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3000000 kr. 

E 11. Bidrag till fiskevård m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

5542764 

4970000 

5119000 

Reservation 675922 

Från anslaget lämnas bidrag bl. a. till fiskevård och till kostnader för 

bildande av fiskevårdsområden enligt förordningen ( 1985:440) om statsbi

drag till fritidsfisket. 

fiskeristyrelsen 

Anslaget borde tillföras 8,5 milj. kr. Ökningen bör finansieras med en 

allmän fiskevårdsavgift. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 149000 kr. till 5 119000 kr. 

Bidragen till fiskevfird bör som hittills finansieras över statsbudgeten. I 
likhet med vad riksdagen har uttalat senast va.ren 1986 UoU 1985/86: 19) 

anser jag att niigon fiskevårdsavgift inte bör införas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1il!Jiske1·ård m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 119000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 



~~1·ollm.m. 

F I. Statens livsmedelsverk 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

61849645 

60486000 

62667000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Till verkets förvaltningsområde hör iiven besiktningsveterinäror

ganisationcn. 

Livsmedelsverkets organisation m. m. framgår av förordningen !I 971: 

808) med instruktion för statens livsmcdelsverk. 

Statens lh·smedelsverk 

I. Huvudförslag budgct~'trct 1987/88 59756000kr. cxkl. pris- och löne

omrilkning. Utgiftsminskningen följer det treåriga huvudförslag som fast

lades inför budgetåret 1986/87 och uppgår för budgetåret 1987 /88 till 1.2 'X. 
2. För laboratoricutrustning och utökad datakapacitet behövs ytterligare 

500000 kr. 
3. En tjänst för beredskapsärenden ( + 200 000 kr.). 

Personal 

Anslag 
Urgificr 
Förvallnin~sknstnader 

(diirav IÖnekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för infursdkun

troll av vegelahilier 
Kostnader för avgiftsbe

lagda undcrsök-ning<lf 

Inkom.Ha 

Ersiitlning för hcsikt
ning,organisatinnens 
pcrsonaladministratiun 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

234 

48038000 
(34816000) 
12891000 

1000 

1000 

60931000 

445000 

(10486000 

Beräknad ändring 
19~7/88 

Fiiredraganden 

-4 

+I 8.'i8000 
(+ 97~000) 

+ 323000 

+2181000 

+2181000 

Jag godtar livsmedclsverkets förslag om en planenlig real minskning av 

utgifterna för budgetåret 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som 

fastlades inför budgetåret 1986/87. Jag bedömer att detta kan genomföras 

genom rationaliseringar. Därutöver beräknar jag 575000kr. för förstärkt 
ADB-verksamhet. Verkets yrkande om en tjänst för beredskapsärenden 

Prop.1986/87: 100 
Bil. I I 
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kommer att prövas senare i samband med andra frägor ri.lrande livsmedels

beredskapen i totalförsvarspropositionen. 

Jag hemstiiller att regeringen foresliir riksdagen 
att till Stmcns lii·.rn1cde/s1·ak fi.lr budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 62 667 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

1000 

1000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierr.a m. m. Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 

I 000 kr. State11s utgifter för iindamålet täcks enligt siirskild taxa av bl. a. 

slakteriföretagen. 

Utöver skyldigheten att övervaka verksamheten vid kontrollslakteri och 

utföra köttbesiktning åligger det besiktningsveterinär liven att vara besikt
ningsman vid utförsel av livsmedel (exportkontroll) och utföra de arbets

uppgifter i övrigt som lämpligen kan förenas med besiktnings verksamheten 

vid slakteriet och om vilka överenskommelse träffah mellan livsmedels

vcrkct och berörda företag. 

Statens livsmedelsverk 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens övenäganden 

Anslaget bör föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande ai· 1·issa kostnader j("ir kiilthesiktninr: m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I OOOkr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt: 
U ppdragsverksam het 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

1000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens veterinärmedicinska anstalt (SY Al. 

Statens veterinärmedicinska anstalt är ett expert- och serviceorgan åt 

lantbruksstyrelscn och andra myndigheter samt åt enskilda organisationer 

och allmänheten, med uppgift att bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars 

uppkomst. orsak. spridningssätt m. m. SY A skall vara ett veterinärmedi

cinskt centrallaboratorium samt utföra viss rutinmässig diagnostisk verk-

Prop.1986/87: )()0 
Bil. 11 
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samhet. Vidare skall SVA aktivt medverka i djursjukdomars fiirebyggande 

och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner skall SV A utföra forsk

nings- och utvecklingsarbcte. 

SVA:s organisation m.m. framgår av förordningen (J982:55J) med in

struktion för statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Statens veterinärmedicinska anstalt bör för budgetåren 1987/88-1989/90 

tilldelas ett anslag som utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 

1986/87 minskat med 5r;;-. För budgetåret 1987/88 bör huvudförslaget mot

svara I%. Driftbidraget bör därvid tas upp med 48508000 kr. exkl. pris

och löneomräkning. 

Personal 

Plan 

Kostnader 
I. Centrallaboratoric

uppgifter, m. m. 
, Diagnostiska undersök

ningar 
3. Service till utom

stående 

lntiikta 
I. Driftbidrag 
2. U ppdragsvcrksamhet 

Föredragandens överväganden 

255 

53 ~28000 

567ROOO 

21672000 

80678000 

48998000 
31680000 

80678000 

Beriikna<l ändring 
1987/8!\ 

Föredraganden 

-3 

- mooo 

+ 1330000 

+ 869000 

+2067000 

+ 800000 
+ 1267000 

+2067000 

Verksamheten vid statens veterinärmedicinska anstalt bör för budgetåret 

1987/88 beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag motsvarande en real 

minskning med 2%. Driftbidraget bör räknas upp med 0.8milj.kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdrag.1Terk.rnmhet 
för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 1 OOOkr. 

F 4. Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

46998000 

48998000 

49798000 

Reservation 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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Under detta anslag anvisas medel för centrallahoratoricuppgiftcr m.m. Prop.1986/87: 100 
vid statens vctcriniirmedicinska anstalt. Bil. 11 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Anslaget hör föras upp med belopp motsvarande 48508000kr. i det pris
och lönelägc som låg till grund för anslagsheräkningarna i budgetproposi
tionen för hudgetåret 1986/87. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 3 hör anslaget föras 
upp med 49798000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till state!ls 1·etcriniirmedicinska anstalt för budget

året 1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 49 798 000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1985/86 lJ tgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

8823937 
7000000 
7000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm
pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från ansla
get utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut 
om förintande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lantbruksstyrelscn 

Anslaget bör föras upp med IOmilj. kr. med hänsyn till beräknat utfall. 
Styrelsen bör liksom för innevarande budgetår få använda I 750000kr. av 
anslaget för särskilda undersökningar bl. a. avseende salmonellos samt 
som bidrag vid vissa obduktioner och för bakteriologisk undersökning på 
salmonella i samband med obduktion. 

För kostnad eller förlust som har uppkommit genom tillsynsmans eller 
annan myndighets beslut om förintande av bisamhälle kan ersättning utgå 

av statsmedel. Ersättning för förintat bisamhälle i bigård får lämnas med 
IOOkr. för varje samhälle. Från ersättningsbeloppet skall avräknas en 
självrisk om 300 kr. Vidare får ersättning utgå för kostnad i samband med 

förintande av vildbisamhälle. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till beräknat utfall bör anslaget tas upp med 7milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m.m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 7000000kr. 56 



F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens utsädeskontroll (SUK). 
Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon

trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analy

sering, provtagning och plombering m. m. av utsädes varor samt att bedriva 

forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde 

tillhandahiills. SUK bedriver vidare rådgivning och upplysning. utövar 

tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar på området samt arbetar 

för samordning av kontrollverksamheten. SUK har hand om uppbörden av 

växtförädlingsavgifter. 

SUK leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en föreståndare. SUK 

omfattar enheter i Umeä, Skara och Lund. 

Statens utsädeskontroll 

I. Ettårigt huvudförslag 1,9 milj. kr. exkl. pris- och löneomräkning. 
2. Styrelsen föreslår en ändring av organisationen avseende laboratoriet 

i Umeå. 

Personal 

Plan 
Kostnader 
Allmiinnyttig verksamhet 
Uppdrags verksamhet 

Intäkter 
Uppdrags verksamhet 
Driftbidrag 

Föredragandens överväganden 

191l6/87 

117 

1775000 
22685000 

24460000 

22460000 
2000000 

24460000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-2 

+I H75000 

+1875000 

+ 1875000 

+ 1875000 

SUK:s verksamhet finansieras dels med inkomster från uppdragsverksam

het. dels med medel över statsbudgeten. För budgetåret 1987/88 beräknar 
jag att SUK kan klara sin verksamhet med oförändrat statsbidrag. Jag 
biträder förslaget vad beträffar organisationen av laboratoriet i Umeå. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föresfar riksdagen 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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att till Statens utsiideskontrvll: Uppdraf.?s1wksamhct för budget- Prop. 1986/87: I 00 
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. Bil. 11 

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2428800 
2 000000 
2000000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid 

statens utsädeskontroll. 

Statens utsädeskontroll 

Anslaget bör föras upp med 1.9 milj. kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag 
anslaget till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1987188 
anvisa ett reservationsanslag av 2000000 kr. 

F 8. Bekämpande av växtsjukdomar 

1985/86 Utgift 

I 986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

209128 

250000 
250000 

Fr{m anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 
mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen ( 1972: 318) samt för vissa 
förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader för beredskapsåtgärder 
mot karantänsskadegörare bestrids också från detta anslag, liksom kostna
der för undersökningar av växtprover som av växtinspektionen överläm
nas för laboratoriemässig diagnostiscring. 

Lantbruksstyrclscn 

Styrelsen föreslår ett anslag av 250000 kr. och att styrelsen bemyndigas att 

använda högst 200000 kr. för brådskande undersökningar i samband med 

växtinspektion samt högst 40000 kr. för tiickandc av kostnader för växt

skyddsförsök vid lantbruksnämnderna. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med lantbruksstyrelsens förslag beräknar jag anslaget till 250000 

kr. 58 



Jag hemstiiller alt regeringen föresbr riksdagen 

att till Hckiimpa11dc m· l'ii.t1.1j11kdo111ar för budgetiiret 1987/88 an

visa ett förslagsanslag av 250000 kr. 

F 9. Lantbrukskemisk laboratoricverksamhet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

6992000 

5600000 

5715000 

Reservation 

Anslaget disponeras av lantbruksstyn:lsen för verksamhet vid statens 

lantbrukskemiska laboratorium (SLU. SLL skall som centrallaboratorium 

bedriva lantbrukskemisk analys verksamhet. Verksamheten omfattar ke

miska. fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets. skogs

brukets och triidgf1rdsnäringens omr;iden. 

Lantbruksstyrelscn 

Huvudförslag budgetåret 1987/88 bör vara 5.6 milj. kr. exkl. pris- och 

löneomräkning. Minskningen av utgifterna fördelas över en treärsperiod. 

med fördelningen 0. I och 4% för första, andra resp. tredje budgetåret. 

Personal 

Anslag 
Utg(fta 
Förvaltnings k< is t nade r 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Uppdrags verksamhet 

Nclloutgift 

Föredragandens civen·iiganden 

1986/87 

81 

12981000 
~566000 

15547000 

9947000 

5600000 

Bcri1knad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 1767000 
+ rnrnoo 
+2045000 

+ 1930000 

+ 115000 

Verksamheten bör budgetåret 1987/88 bedrivas med ett driftbidrag av 

5715000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbrukskemisk lahoratorievcrksamhct för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 5 715 000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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F 10. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens maskinprovningar. 
Statens maskinprovningar har till uppgift att åt allmänheten prova ma

skiner, fordon och redskap inom jordbruket, skogsbruket, trädgårds nä
ringen och vården av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprovning

arna skall vidare enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll 
som avses i lagen ( 1985: 1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk 

provning rn. m. Maskinprovningarna utför också uppdragsprovning på be

gäran av myndighet eller enskild. Maskin provningarna har också att till
handagå allmänheten och berörda myndigheter med råd och upplysningar 

inom maskinprovningarnas verksamhetsområde samt verka för upplysning 
om en ändamålsenlig maskinanvändning. 

Maskinprovningarnas organisation m. m. framgår av förordningen ( 1983: 
816) med instruktion för statens maskinprovningar. 

Statens maskinprO\·ningar 

I. Huvudförslaget för budget:iret 1987/88 bör vara 5155000 kr. exkl. 
pris- och löneomräkning. Minskningen av utgifterna fördelas över en tre
årsperiod. med fördelningen I, 2 och 2% för första, andra resp. tredje 

budgetåret. 
2. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs 

ytterligare medel ( + 609000 kr. exkl. pris- och löneomriikning). 

Personal 

Plan 
Kostnader 
Myndighetsuppgiftcr. prov-

ningsverl;samhet. m. m. 
Riksprovpl;llsverksamhet 

lntiikrl'f 

Uppdragsverksamhet, m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprovplats

verksamhetcn 

1986/87 

76 

8771000 
12230000 

21001000 

3564000 
5207000 

12DOOOO 

21001000 

Beriiknad ändring 
19R7/88 

Föredraganden 

+ 130000 
+670000 

+800000 

+130000 

+670000 

+ 800000 

Prop.1986/87: 100 
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hiredragandens önnäganden 

Verksamheten vid statens maskinprovningar hör för hudgetåret 1987/88 

beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag som motsvarar en real 

minskning med 2%. Driftbidraget hör räknas upp med 130000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslar riksdagen 

att till S1a1ens maskinprorningar: Uppdrag.1·1·erksamhl'l för hud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsan~lag av I 000 kr. 

F 11. Bidrag till statens maskinprovningar 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

4995000 

5 207 000 

5337000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig

hetsuppgifter m. m. vid maskinprovningarna. 

Statens maskinprovningar 

Anslaget bör föras upp med 5 764000 kr. exkl. pris- och löneomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 10 heräknar jag 

anslaget till 5337000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1ill statens maskinprow1ingar för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 5 337000 kr. 

F 12. Statens växtsortnämnd 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

232761 

329000 

299000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen 

( 1971: 392) samt ut sädeslagen ( 1976: 298). Nämnden fullgör de skyldigheter 

som åligger tillsynsmyndighet enligt konventionen den 2 decemher 1961 

för skydd av växtförädlingsprodukter. 

Nämnden bestt1r av ordförande. vice ordförande samt högst sju andra 

ledamöter. Hos niimnden finns ett kansli som förestås av en chef. 

Statens ,·äxtsortnämnd 

I. Anslaget bör inte beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag. 

Anslaget hör för budgetiiret 1987/88 föras upp med 277000 kr. exkl. pris

och löneomriikning. 

2. Engångsanvisning med 20000 kr. for del i ny tclefonv~-ixcl. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 
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Personal 

Anslag 

U1i:Uicr 
Förvalt ningskPstnaJer 

iJiirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

J11koms1cr 

Avgiftt:r 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

I 'IX6i87 

2 

037000 
1420000) 

12000 

669000 

340000 

329000 

Bcriiknad <inJring 
l'IX7/8:S 

+ 12000 
(+ 12000) 
- I 000 

+Il 000 

+410\)(1 

-30000 

Jag har beräknat att en besparing kan göras p~i anslaget med 30000 kr. 

genom bl. a. en justering av avgifter i nämndens verksamhet. Jag är inte 

beredd att avsätta särskilda medel för del i telefonväxel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1·iixt.rnrtniim11d för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av ~99000 kr. 

F 13. Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: 
U ppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

9131408 
1000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid lanthruksstyrelsen för djurens hälso- och sjukvård. 

Lantbruksstyrelsen är central t"örvaltningsmyndighet för bl. a. ärenden 

om den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt 

veterinärväsendet. 

Det åligger lantbruksnämnd att under lantbruksstyrelsen ansvara för 

distriktsveterinärorganisationen i länet, utöva tillsyn över distriktsvcteri

närernas och andra praktiserande veterinärers verksamhet. leda den regio

nala planeringen och samordningen av hälso- och sjukvården bland husdju

ren samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta 

inte ankommer på länsstyrelsen. Inom varje nämnd skall finnas en veteri

när enhet. Chef för den veterinära enheten är en läns veterinär, som i övrigt 

är tjänsteman hos länsstyrelsen och i denna egenskap fullgör uppgifter 

enligt länsstyrelseinstruktionen ( 1971: 460). 

Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till 

högst 390. 

Distriktsveterinärorganisationen är avpassad främst för att tillgodose 

Prop. 1986/87: 100 
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behovet av sjukvård och hiilsovärd ho~ djur inom animaliepmduktionen 

och hästar som anviinds i jordbruket och skogsbruket. Om djurskyddsskäl 

föreligger eller där annan veterinärvård inte kan anvisas är distriktsveteri

när skyldig att iivcn utöva djursjukvård för övriga husdjur. Distriktsvete

riniirorganisationen skall i samarbete med främst den organiserade hälso
kontrollverksamheten medverka i förebyggande iltgärder. 

I veterinärtaxeförordningcn ( 1975:539) föreskrivs att vid varje förrätt

ning som utförs av en distrikts veterinär utgar en siirskild djursjukvårdsav

gift, vars storlek bestäms av regeringen. 

Lantbruksstyrelsen 

Verksamheten har under budgetåret 1985/86 givit ett underskott pil ca 2 

milj. kr. 
Olika iitgärder har under de senaste åren satts in för att påverka kostna

derna. Bland annat styrs de ordinarie veterinärernas ledigheter hårdare 

vilket minskar kostnaderna för veterinärvikarier. Löner och ersättningar 

budgeteras och följs upp länsvis. 

Kostnaderna för löner och reseersättningar har i procent räknat inte ökat 

så mycket som löne- och reseavtalen givit anledning till. Underskottet är i 
stället en följd av bl. a. att anslaget under de senaste åren inte kompense

rats fullt ut för inträffade löneavtal. Det s. k. täckningsans\aget har kunnat 
utnyttjas endast för den statliga andelen. Finansieringen genom djursjuk

vånlsavgifter och med kollektiva medel har legat utanför lantbruksstyrcl

sens påverkan. 
Lantbruksstyrelsen föreslår att underskottet för budgetåret 1985/86. ca'.! 

milj. kr .. täcks genom omfördelning av reserverade medel inom anslaget 
F 14. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård. 

Personal 

Plan 
Kostnuder 
Di' I rik Is vetcri narorga

ni sat ione n m. m. 
Anskaffning av viss 

lahnratorieutrust ning 
Främjande av före

byggande atgärder 
Inrättande av tlcrvctc

rinärstationcr 

Intäkter 

Bidrag till djurens 
hälso- och sjukviinl 

Djursjukvårdsavgifter 
Kollektiva medel fdn 
, jonlbruksniiringen 

Jhförsclavgifter utanför 
fördelningspl;inen 

1986/87 

390 

76780000 

70000 

5000000 

500000 

82350000 

43 350000 
20000000 

19000000 

s;usoooo 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

.,_ 4843000 

+ 4843000 

-37157000 

+25 000000 

+17000000 

+ 4843000 
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F örcdragandcns överväganden 

Kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård beräknar jag för budgetåret 
1987/88 till 87193000 kr. Jag har därvid beräknat 90000 kr. för vissa 
uppgifter i fråga om försörjningsberedskapen inom totalförsvarets civila 

delar. 
I prop. 1986/87: 6.5 redovisades vissa delar i den överenskommelse som 

triiffats mellan företrädare för regeringen och Lantbrukarnas förhandlings
delegation. Jag förutskickade därvid att jag skuile återkomma till regering
en i de frågor som skulle komma att kräva regeringens eller riksdagens 
ställningstagande. Enligt överenskommelsen skall jordbruket fr. o. m. den 
l juli 1987 kollektivt finansiera ytterligare 2.5 milj. kr. av djurens hälso- och 
sjukvård. Jordbrukets kompensationsram skall fr. o. m. samma datum hö
jas med motsvarande belopp. Denna utfästelse gäller tre år. 

Finansieringen av kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård bör nu 
således ske på sätt som framgår av den under anslaget tidigare redovisade 
planen. Förslaget innebär att av kostnaderna för verksamheten skall jord
bruket kollektivt finansiera 44 milj. kr. Djursjukvårdsavgifter beräknas 
inbringa 20 milj. kr. Staten tillskjuter som bidrag 23193000 kr. varav 
6193000 kr. anvisas från anslaget Bidrag till djurens hälso- och sjukvård. 
17 milj. kr. anvisas av de införselavgifter påjordbruksprodukter som finns 
tillgängliga sedan jordbruket inom den s. k. fördelningsplanen för jord
bruksprisregleringen tillförts de avgiftsmedel som förutsatts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lanthruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukl'ård: Upp

dragsverksamhet för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
I 000 kr. 

F 14. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 

198.5/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

48320113 
433.50000 

6193000 

Reservation 67.544.51 

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsveterinärorganisa
tionen. anskaffning av viss laboratorieutrustning, främjande av förebyg
gande åtgärder samt stöd vid inriittande av flerveterinärstationer. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 13 beräknar jag 

bidraget till 6193000 kr. 
Reserverade medel under anslaget bör få disponeras för att täcka under

skott i distriktsvctcrinärverksamheten. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till djurens hälso- och .~juhård för budgetåret 

1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 6193000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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_. Bidr·--;;. Llll ~et boende djurägare för 
vetP-: .. arvård 

1985/86 Utgift 

1986/l\7 Anslag 

J 987 /88 Förslag 

1906283 

1910000 

1950000 

Under anslaget anvisas medel för att hestrida kostnader för veterin~ir

värd for avlägset hoende djurägare. Lanthruksnämndcn disponerar medlen 

i enlighet med vad som framgär av veterinärtaxell:lrordningen ( 1975:539). 

Lantbruksst_yrelsen 

Under hudgetäret 1985/86 har inställelsearvodet varit oföriindral medan 

bilersättningen stigit med 4 'X. 
Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget uppriiknas med 2~:;. dvs. 40000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget hör för hudgetåret 1987/88 räknas upp med 40000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till al'/iig.1ct hoende djuriigare fiir 1·eteri11iin·ilrd för 

budgetäret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 1950000 kr. 

F 16. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 

Utreuningen om etiska frågor i samhand med djurförsök har lagt fram 

hetiinkandet IDsJo 1986:3) Etisk prövning av djurförsök. Än:ndet bereds 

för närvarande i jordbruksdepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan pf1 särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

c{j11r.1·kydd.1:fi·ii11(iande iitgiirder för budgetåret 1987/88 beräkna ett 
reservationsanslag av 2 577000 kr. 

5 Riksdai:c·n 1986187. I .111111/. Nr 1011. Bi/11g11 11 

Prop. 1986/87: 100 
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G. Utbildning och forskning 

G I. Sveriges lanthruksunivcrsitet 

G 2. Lokalkostnader m. m. vid Sveriges 
lant bruksuni versitet 

G 3. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet 
m.m. 

G 4. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lanthruksuniversitct m. m. 

G 5. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

G 6. Stöd till kollektiv forskning 

G 7. Bidrag till växtförädling 

G 8. Bidrag till Skogs- och lantbruksakadcmien 

I regeringskansliet bl'reds för närvarande vissa frägor om inriktningrn av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 

propo~ition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under v[1rcn 1987. 

I avvaktan pli att ben:dningen slutförs föreslår jag att ifrågavaranJe 

anslag förs upp med oföriindrade belopp. 

Jag hemstiillcr att n:geringen l'öresl{1r riksdagen att. i avvaktan p[1 sär

skild proposition i iimnet. 

I. till Sveriges la11thruks1111ii·ersitct för budgetfiret 1987/88 beriik
na ett rcsnvatiunsanslag av 406328000 kr., 

2. till Lo/...alknsmader 111. 111. i·id S1·aiges la11thmk.rn11i1·ersitet för 

budgetilrct 1987/88 beriikna ett förslagsanslag av 174 296000 kr.. 

3. till Ryggnud.wrheten i·id Sl'l'riges la11tbruk.1·1111i1·ersitet 111.111. 

for budgcti1ret 1987i88 beräkna ett reservationsanslag av 23800000 

kr .. 

4. till Inredning och 11tmstni11g m· lokaler i·id S1·eriges la111hruks-

1111ii·asi1e1111.111. för budg~~tåret 1987/88 beräkna ett reservationsan

slag av 28400000 kr., 

5. till Skogs- ochjordhrukcts.fiirskningsräd för budgetåret 1987/88 

bl'riikna ett reservationsanslag av 102298000 kr., 

6. till Stiid till kollektir Ji1rsk11i11g för budgetiiret 1987/88 beräkna 

ett reservationsanslag av 21000000 kr., 

7. till Bidra}.: rill riixt}i'iriid/inJ.: för budgetåret 1987/88 ber~ikna ett 

reservationsanslag av 23000000 kr .. 

8. till J/idrag till Skogs- och lanthmk.rnkadcmicn för budgetåret 

1987188 beräkna ett förslag~<mslag av 620000 kr. 

Prop. 1986/87: I 00 
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H. Ungdomsorganisationer m. m. 

H I. Statens ungdomsräcl 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

3 849938 

3 751000 

3912000 

Statens ungdomsråd har enligt sin instruktion (1976: 527) till uppgift att 

inom ramen för samhiillets kultur- lH.:h fritidspolitik friimja ungdomens 

sociala och personliga utveckling. R[idct skall handlägga och utreda frägor 

om samhällets stöd till ungdomsorganisationerna och verka för en samord

ning av statliga insatser som avser verksamhet hland barn och ungdom. 

Från anslaget bestrids kostnader även för ungdomsrfidets utrednings

och informationsverksamhet. 

Statens ungdomsråd 

Radet har enligt huvudförslaget redovisat hesparingar genom en tvåpro

centig minskning av anslaget för budgetf1ret 1987/88 ( - 128000 kr.). 

Personal 

Ansla~ 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Föredragandens överväganden 

19!i6/87 

8,5 

3 1()7000 
( 1 fl~9000l 

584000 

3 751000 

Bcriiknad iindring 
19!i7i88 

Förcdragand.:n 

+ 108000 
I+ 77000) 
+ 5~ 000 

+ 161000 

Jag föreslår att för nästa budgetftr medel för ungdomsrådets verksamhet 

beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en real minskning av utgif

terna med 1 %. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stl/tens ungJomsrtld för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 3912000 kr. 

H 2. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987 /88 Förslag 

46588946 

49338000 
59010000 

Prop.1986/87: 100 
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""- Friin anslaget utgiir hiJrag till den centrala verksamheten inom de ung-
tk1m~organisat1oner som regeringen förklarat beriittigade till statsbidrag 

enligt förordningen (1971: 3881 om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

tomtryckt 19Rl:502J. Vidare utgiir bidrag till vissa samarbetsorgan samt 
bidrag i siirskild ordning till den centrala verksamheten inom vissa ung

domsorganisati1H1er. 
Stahbidrag till central verksamhet utg[1r enligt nyssnämnda förordning 

till organisationer som hedriver verksamhet huvudsakligen bland barn och 
ungdom och som har minst 3000 medlemmar i [ildern 7-25 år samt lokal

avdelningar i minst hiilften av landets landstingskommuner. Statsbidraget 

utgär i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grund bidraget utgör 315000 

kr. Det rlirliga bidraget uppgår budgetåret 1986/87 till 30 kr. per medlem i 

intervallet 3001-40000 medlt:mmar och till 26 kr. per medlem över 40000. 

Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer med verksamhet 

bland handikappade barn och ungdomar giiller att bidrag utgår om organi

sationen har mer iin 500 medlemmar i illdern 7-25 ~1r. Utöver grundbidrag 
utg{ir diirvid rörligt bidrag iiven for antalet medlemmar i intervallet 501-

3000 varvid bidraget per medlem är 73 kr. I övrigt utgår bidrag enligt de 

generella bcsttimmelserna. För invandrarorganisationerna gäller att för

utom grundbidrag utgiir rörligt bidrag med 30 kr. per medlem i intervallet 

1501-40000 medlemmar. För organisationer som första gången erhåller 

bidrag till central verksamhet samt för organisationer som inte längre 

uppfyller villkoren i fr<iga om antalet medlemmar och lokalavdelningar 

giiller särskilda bestämmelser om statsbidragets storlek. 

Statens ungdomsråd 

Grundhidrag 

I. Ungdomsr~ldet foreslär att grundbidraget, som budgetåret 1986/87 
utgiir med 315 000 kr. per statsbidragsberättigad organisation. höjs med 

35000 kr. per organisation !+2940000 kr.). 

2. Rådet förcslih vidare att Metodistkyrkans ungdomsförbund och 

Svenska missinnsförbundets ungdom beviljas statsbidrag utifrån gemen
sam ansökan 1. -315000 kr.). 

Riirligt hidrag 

I. Ungdomsrådet föreslår att det rörliga bidraget höjs enligt följande: 

501 - 3 000 medlemmar ( handikapporganisationerJ till 80 kr. 

1+7kr.), 

1501- 3 000 medlemmar t invandrarorganisationer) till 33 kr. 

t+3kr.l. 

3001-40000 medlemmar till 33 kr. ( + 3 kr.). 

Över 40000 medlemmar till 29 kr. t + 3 kr.). 

2. U ngdomsrädet föreslår att Metodistkyrkans ungdomsförbund och 

Svenska missionsförbundets ungdom beviljas statsbidrag utifrån gemen-

Prop.1986/87: 100 
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sam ansökan. vilket innebär en ökning av det rörliga bidraget med 73 000 

kr. 

Bidrag i .1iirskild ordning 

Ungdomsrfalct föreslt1r följande ökningar av bidragen. nämligen för Riks

förbundet Sveriges fritid~- och hemg~irdar med 80000 kr.. för Svenska 

samernas riksungdomsförbund med 20000 kr., för Landsrådet for Sveriges 

ungdomsorganisationcr med 100000 kr.. för Elevorganisationen i Sverige 

med 120000 kr.. för Skytterörelsens ungdomsorganisation med 160000 kr., 

och för Svenska ungdomsringen för bygdekultur med 115000 kr. 

U ngdomsrfidet föreslär vidare vissa ändringar i förordningen om statsbi

drag till ungdomsorganisationer. 

Föredragandens överväganden 

Barn- och ungdomsorganisationerna har en betydelsefull uppgift i vårt 
samhälle. I föreningarna träffas barn och ungdomar och under demokratis

ka former utvecklas den verksamhet organisationen bedriver. I föreningar
na fostras barn och ungdom till samarbete, solidaritet och hänsynstagande. 

Organisationerna är viktiga opinionsbildare såväl gentemot olika be

slutsfattare som gentemot sina egna medlemmar. De ideal som föreningsli
vet utvecklar delas av många människor och påverkar därmed hela sam

hällsandan. 
Det Lir viktigt att samhället ger barn- och ungdomsorganisationerna 

möjlighet att utveckla sin verksamhet. 

Stödet till barn- och ungdomsorganisationcrna lämnas dels i form av ett 

grundbidrag. dels som ett medlemsrelaterat rörligt bidrag. På grund av att 
medlemsantalet minskat ni"igot skulle med nuvarande bidragsregler och 
oförändrade bidrag anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verk
samhet för budgetåret 1987/88 uppgå till 47683000 kr. 

För att ge organisationerna bättre möjlighet att aktivera barn och ung
dom är det nödvändigt med en kraftig uppräkning av anslaget till ungdoms
organisationernas centrala verksamhet. Jag föreslar därför att anslaget 
riiknas upp med 11333000 kr. till 59016000 kr. 

Det bör ankomma på regeringen att efter förslag från statens ungdoms

råd besluta om fördelningen av den föreslagna anslagsuppräkningen. 
I avvaktan på resultatet av den översyn av bidragsrcglerna som pågår 

inom ungdomsrådet bör fördelningen i huvudsak göras utifrån nuvarande 

fördelningsgrunder. 
Enligt min mening är det angeläget att organisationerna ges största 

möjliga frihet vid användningen av bidragsmedlen. Endast undantagsvis 

bör bidragsgivning förknippas med speciella användningsområden. 
I enlighet med detta synsätt föreslår jag att det speciella anslaget till 

Bidrag till fcrieverksamhet inom ungdomsorganisationerna avskaffas. 

6 Riksdagen 1986i87. I sam/. Nr IUO. Biluga 11 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om fördelningen av bidraget till 
ungdomsorganisationerna~ centrala verksamhet, 

2. till Bidrag till 11ngdomsorganisatio11crnas centrala 1·crksamhct 

m. nz. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 59016000 

kr. 

H 3. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala 
verksamhet 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

82398291 

94600000 

91300000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

förordningen ( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer (om

tryckt 1981:502). 

Berättigade till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorga

nisationer som enligt nämnda förordning förklarats berättigade att erhålla 

bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verk

samhet m. m .. dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga organisationer 

med organisationsstöd under punkten I 1, dels de ungdomsorganisationer 

som erhåller stöd i särskild ordning under anslaget Bidrag till ungdomsor

ganisationernas centrala verksamhet m. m. 

Statsbidrag utgår under budget.året 1986/87 med 11 kr. för varje bidrags

berättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalav

delning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och haft minst fem deltagare i illdern 7-25 år. 

Statens ungdomsråd 

Ungdomsrådet föreslår att bidraget per sammankomst ökas från 11 kr. till 

11,50 kr. 

F öredragandcns överväganden 

Bidrag till lokal verksamhet bör utgå med oförändrat 11 kr. per bidragsbe

rättigad sammankomst. Anslaget bör med hänsyn till utfallet budgetåret 

1985/86 minskas. Anslaget bör föras upp med 91.3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 11ngdomsorga11isati0t?ernas lokala verksamhet 

för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 91 300 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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H 4. Lotterinämnden 

1985/86 utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 förslag 

1262860 

l 293000 

I 329000 

Lotterinämnden. som inrättades år 1983. iir enligt <,in instruktion 

( 1982: 1013) central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämpning av 

lotterilagen ( 1982: I 011) och lotteriförordningen <I 982: 1012). Nämnden har 

framför allt till uppgift att som sista instans pröva besvär över länsstyrelse

beslut i lotteriärenden och utfärda allmiinna råd för tillämpningen av lot

terilagen och lotteriförordningen samt pröva frågor om tillst;[nd till s. k. 

rikslotterier. 

Lotterinämnden 

I. En besparing enligt huvudförslaget innehär att organisationen måste 

minskas med en halvtidstjänsl. I stället föresläs att be<.paringar i myndig

hetens verksamhet ersätts med ökade inkomster t. ex. genom avgifter. 

2. Ökade medel begärs för kontrolländamål ( + 250000 kr.). 

Personal 

Anslag 
Förvaltning>kostnader 

!dlirav liinckostnaderl 
Lokalkostnader 

Fiiredragandens iiverväganden 

1986/87 

6 

I 209000 
(I 094 000! 

X4000 

1293000 

Berliknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+34000 
( +41 000) 
+ 2000 

+36000 

En planenlig minskning av utgifterna för budgetåret 1987/88 har gjorts 

enligt det treåriga huvudförslag och de grunder för beräkningen som fast

lades inför budgetåret 1986/87. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lotterinämnden för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av I 329000 kr. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 11 

71 



I. Idrott, rekreation och turism 

I I. Stöd t il! idrotten 

1985/86 Utgift :i.os .son ooo Reservation 

1986/87 Anslag 217 500000 

1987/88 Förslag 233 850000 

116944 

Anslaget anviinds för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund (Rf) for den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Fr<l.n anslaget utgCll" ticks~i bidrag till vissa. utanför RF stående 

organisationer och till mntionsverksamhet för studerande vid kilrnrterna. 

För anslagets användning giiller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjer

na för organisationsstöd till idrotten (prop. 1970:79. SU 122. rskr. 291). 

Från anslaget Hlmnas vidare bidrag till riksanläggningar för den samlade 

idrottsrördsens behov samt bidrag till mindre föreningsanliiggningar for 

idrott och friluftsliv. Sådana bidrag lämnas enligt de riktlinjer som fast

ställts av riksdagen (prop. 1970:79, JoU 33. rskr. 239 och prop. 

1979/80: 100 bil. 13, KrC 30. rskr. 377) samt vissa av regeringen angivna 

normer. vilka grundar sig p[t nämnda riktlinjer. 

Sveriges riksidrottsförbund 

Sveriges riksidrottsförbunds äskande under anslaget Stöd till idrotten för 

budgetåret 1987/88 är indelat i tre delar, nämligen: 

Orga11i.1·atio11ss1iid med dels ordinarie bidrag, dels speciella satsningar, 

Anliiggningsståd med dels riksanläggningar. dels föreningsanläggningar 

och Olympis/.:! deltagande med dels vinter-OS i Calgary år 1988. dels 

särskilt anslag för demonstrationsidrotter i vinter-OS år 1988. Anslagsäs

kandet uppgår till totalt 271.3 mil.i. kr. eller en ökning med 53,8 milj. kr. 

RF begar som organisationsstöd för riksidrottsförbundets verksamhet. 

specialförbunden, distriktsförbunden samt utanför RF stående idrottsorga

nisationer och kårorter. dels ett ordinarie bidrag, dels bidrag för speciella 

satsningar och projekt. 

De ordinarie bidragen är avsedda att bestrida kostnaderna för organisa

tionernas löpande verksamhet såsom fasta kostnader för personal, hyror 

och övriga administrativa kostnader. Som sådana kostnader betraktas 

också ett omfattande idrottsligt utvecklingsarbete. 

Såsom ordinarie anslag innebär framställningen 225 .J milj. kr. eller en 

höjning med 15.1 milj. kr. !7.2%). 

Härutöver begär RF medel för speciella satsningar och projekt, främst 

avsedda att ytterligare förbättra idrottens innehåll och verksamhet samt att 

genom forskning. information och utbildning motverka negativa tendenser 

i samhället och inom idrotten, som t. ex. doping och våld inom vissa 

idrotter. 

Ökade driftsbidrag till idrottens riksanläggningar och uthildningscentra 

vid Bosön, Lillsved och Vålildalen begärs liksom även speciella projekt

medel för utveckling av idrottsanläggningar. RF begär vidare ökade anslag 
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för forskning inom för idrotten angdiigna ämnesområden, hl. a. forskning Prop. 1986/87: I 00 
för ökad säkerhet inom amatörhoxning samt ökade medel för fortsatta Bil. 11 
insatser mot doping. 

för dessa speciella satsningar nch projekt beräknar RF sammanlagt 24. 7 

milj. kr. 

För fullföljande av riksanliiggningarna-; uthyggnad hegiir RF tUi milj. kr. 

och for ökade bidrag till mindre förening~anläggningar 9 .0 milj. kr. Det 

senare innebär behov av ett ökat anslag av 4.:'i milj. kr. 

RF beräknar vidare att kostnaderna för L)lympiskt deltagande i vinter-OS 

år 1988 i Calgary. Canada uppgiir till 2.8 milj. kr. samt för si1rskilda 

dcmonstrationsidrotter i vinter-OS {ir 1988 uppgt1r till 0.7 milj. kr. 

Sammantaget hegiir således RF ökade anslag med 5).8 milj. kr. 

RF understryker siir~kilt vikten av satsning pii lcdareuthildning. 

De förtroendevalda och frivilligt arbetande idrottslcdarna lägger ned 

omkring 125 milj. arbetstimmar pf1 sina ledarcuppgiftcr under ett fö-. De 

anstiilldas arbetsvolym uppg;lr till ca 8 milj. arbetstimmar. ldrottsrörclsen 

m{1ste varje år rekrytera tiotusentals nya ledare till vcrbamheten_ Ledare

insatserna har skiftande karaktar, men ~ir oavsett detta i va1je sammanhang 

av grundläggande hetydclse för verksamhetens fortsatta utveckling. 

Idrottsrörelscn mäste lägga största vikt vid f1tgärder som hidrar till att 

förhättra rekryteringen och utbildningen av ledare. 

Föredragandens öwrvägandcn 

Idrottsrörclsen iir med sina över 2 milj. medlemmar en <tv vårt lands största 

folkrörelser. Inom idrottsrörelsen aktiveras tler ungdl1mar iin inom niigon 

annan folkrörelse. ldrnttsrörelsen hidrar genom ett brdt ut hud av motions

aktiviteter till frisk vf1rdsarbctet i samhället. För allt ller iir idrott i olika 

former den främsta fritidssysselsättningen. ldrottsutövandet ger ocksä 

m{tnga delaktighet i en större social gemenskap och spelar diirmed en 

viktig social roll. 
Jag anser det av bl. a. dessa skäl angeliiget att samhiillet pil olika sätt 

stödjer idrottsrörclsens striivan att bredda sin verksamhet ytterligare. Vis

sa grupper är i dag underrepresenterade i den verksamhet idrottsrörelsen 

bedriver. Det gäller främst kvinnor, handikappade och invandrare. Det 

finns därför skäl att genomföra sådana siir~kilda satsningar inom idrotten, 

att fler inom dessa grupper kan aktiveras. RF har i sin anslagsframstiillning 

begärt särskilda medel för siidana in~atser. 

Tillgftngcn på ledare är avgörande för idrottsrörelsens möjlighet att 

utöka sin \'erksamhet. Inte minst giiller detta verksamheten hland harn och 

ungdomar. RF siiger i sin anslagsframstiillning att omkring en halv miljon 

idrottsledarc lägger ned omkring 125 milj. arhetstimmar p[1 Jcdarcuppgifter 

under ett år. Vai:je iir måste 10000-tals nya ledare rekryteras till verksam

heten. RF framhåller nödvändigheten av en kraftig satsning pa ledan:ut

bildning. RF beräknar att under ~tr 1985 deltog över 200000 idrottsledarc i 

olika former av utbildning. 

Jag delar Rf':s uppfattning att ledareutbildningen är av avgörande hety

delse för organisationens möjlighet att bredda sin verksamhet. De ideellt 73 



arbetande ledarna gör en ovärderlig samhällsinsats. Stora krav ställs pt1 Prop. 1986/87: 1()0 
ledarna. Detta ökar ytterligare betydelsen och nödvändigheten av en bra Bil. 11 
lcdareuthildning. Genom den föreslagna uppräkningen av organisations-

stödet tiil idrotten bereds RF möjlighet till ytterligare insatser p{i lcdarcut

bildningens omrihle. Till detta bidrar ocksf1 idrottens eget studicförbund, 

SISU. Under uthildningsdepartementets huvudtitel föreslås att antalet stu

dietimmar skall ökas med 25 000 utöver det antal skolöverstyrelsen föresla-

git. Därigenom far SISU möjlighet att öka sin verksamhet utan att det får 

negativa effekter p[1 övriga studieförbund. Till det kommer att det högre 

schablonbidraget i cirkelutbildningen höjs från 93 kr. till 96 kr. 

Jag vill siirskilt understryka motionsidrottens betydelse. Det är viktigt 

inte minst friin folkhälsosynpunkt att olika insatser görs för att aktivera allt 

fler miinniskor. RF bör särskilt beakta denna del av verksamheten. 

Insatserna bland harn och ungdomar är en viktig del av idrottsrörc\sens 

verksamhet. Jag delar Rf:s bedömning att det är nödvändigt med siirskilda 

insatser för att i1stadkomma bä~ta möjliga verksamhetsformer för barns 

och ungdomars idrottsutövning. ldrottsriirelsen har här ett särskilt ansvar 

med h~insyn till det stora antal barn och ungdomar som är verksamma inom 

idrotten. Detta kommer till uttryck inte minst genom den mängd aktiviteter 

inom ramen för det lokala aktivitetsstödet som idrottsrörelscn svarar för. 

Av det belopp som satsas pfi lokalt aktivitetsstöd beräknas närmare 80 

milj. kr. gå till aktiviteter som anordnas av idrottsorganisationcrna. 

Elitidrotten tilldrar sig den stör·sta massmediala uppmärksamheten. Elit

idrotten är dock en liten del av det totala idrottsutbudet. RF har utarhetat 

ett särskilt program med förslag till åtgärder för att förbättra elitidrottens 

villkor. Jag vill för min del gärna understryka vikten av att de som ägnar sig 

åt elitidrott ges goda förutsättningar för detta. Det är en fråga för RF och 

dess specialförbund att inom ramen för sina anslag sörja för att så sker. I 
detta sammanhang vill jag gärna framhålla betydelsen av de särskilda s. k. 

idrottsgymnasierna. Inom dessa ges ungdomar möjlighet att kombinera 
elitidrott och studier. Idrottsgymnasierna kan varje år ta in 600 nya elever. 

fördelade på ett antal orter i landet. Därtill kommer att det sedan läsåret 

1983/84 bedrivs försöksverksamhet med ett s. k. hemortsalternativ för 

idrottsträning. Läsåret 1986/87 deltar totalt ca 600 elever i denna verksam

het. Hemortsalternativct kan omfatta alla de srccialidrottcr som är anslut

na till RF och i princip bedrivas vid varje gymnasieskola i landet. Skol

överstyrelsen utvärderar för närvarande denna försöksverksamhct. 

Av betydelse för eleverna vid de särskilda idrottsgymnasierna är den 

höjning av ina\.'.kordcringstilläggen som föreslås under utbildningsdepartc

mentets huvudtitel. 

Stödet till idrotten hör räknas upp med totalt 16350000 kr. till 

233850000 kr. Den föreslagna anslagsökningen bör ge utrymme för ett 

flertal angelägna insatser pä idrottens område. Jag har ovan redovisat min 

syn på ledareutbildningcn. ungdomsverksamheten och elitidrotten. Insat

serna på dessa områden bör rymmas inom den del av anslagsuppräkning

en. som är att hänföra till uppriikningen av organisationsstödct. Därutöver 

har jag bcriiknat siirskilda medel för vidgade forskningsinsatser, för en 

intensifierad kampanj mot användningen av dopingpreparat samt för 74 



svenskt deltagande i vinterolympiaden i Calgary. Siirskilda medel har 

ocks;\ beriiknats för driften av anläggningar för den samlade idrottens 

behov liksom till förhyrning av ytterligare lokaler i Idrottens Hus. För ett 

fullföljande av elevhemsbygget vid Lillsved har jag beriiknat 1750000 kr. 

och för kompletterande insatser i Vål[idalen 0.5 milj. kr. Som bidrag till de 

mindre anläggningar som uppförs av föreningar har jag beräknat ett belopp 

av sammanlagt ~ milj. kr. Till olika projekt för att stiirka kvinnornas. de 

handikappades resp. invandrarnas idrnttsverksamhet beriiknar jag - ut

över de medel som i dag satsas på detta område - sammanlagt 2 milj. kr. 

Diirvid har jag tagit hänsyn till behovet av bidrag för deltagande i handi

kappidrottcm vinterolympiad. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

all till Stiid till idrotten för budgetåret 1987/88 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 233 850000 kr. 

I 2. Stöd till turism och rekreation 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 

1987/88 Förslag 

76830000 

78 050000 

80392000 

Reservation 772000 

Sveriges turistriid iir en stiftelst: inrättad av staten. Svenska kommunför

bundet och Landstingsförbundet med uppgift att som centralt organ plane

ra. samordna och genomföra åtgärder för turism i Sverige. Turistrådet 

skall enligt sina stadgar dels utveckla svensk turism och genom marknads

föringsåtgärder förbättra svensk bytesbalans och sysselsättning samt stöd

ja regional utveckling. dels medverka till att förbättra möjligheterna för 

breda folkgrupper till turism och rekreation. 

Från anslaget utgår medel till marknadsföring samt lämnas bidrag till 

utvecklings- och försöksverksamhet inom turist- och rekrcationssektorn 

efter prövning av en delegation som lyder under turistriidet. Från anslaget 

liimnas i mån av resurser ocks;'t bidrag till uppförande av turist- och 

rekreationsanläggningar av riksintresse. Vidare lämnas från anslaget bi
drag till vissa ideella organisationer. 

Sveriges turistråd har sitt huvudkontor i Stockholm och har dessutom 

kontor i Köpenhamn. Oslo. Helsingfors, London. Haag. Hamburg. Paris. 

Ziirich och New York. Kontoren i Haag och Ziirich drivs i samverkan med 

handelssekreterarna på resp. ort. medan konton.:t i New York drivs i viss 

samverkan med turistrf1dets motsvarigheter i Norden. Turistrådet är också 

representerat i Tokyo. Chicago. Lo~ Angeles och Rio de Janeiro. 

Sveriges turistråd 

Sveriges turistråd anför i sin anslagsframställning att resandet i arbetet och 

pii fritiden ständigt ökar. Uppdrag. affärer och nöjen inneh[illcr alltfler 
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motiv för att söka kontakt över eller inom nationsgränser. Inom politik, Prop.1986/87: 100 
idrott, kultur, forskning, fritid och handel hör internationella kontakter till Bil. 11 
vardagen. 

Turismen. rekreationen och reseindustrin kan omsätta och utnyttja pro

duktionsresurser och konkurrensfördelar till en livskraftig framtidsnäring. 

Det handlar nu om att utnyttja d': tunga samhällsinvesteringar som redan 
är gjorda i natur, infrastruktur och kunskap. 

Sveriges turistn'id genomgår för närvarande en förändring för att bli en 

effektiv del i den framtida utvecklingen. Verksamheten koncentreras till 
två omr:lden - utveckling av nya möjligheter resp. service till reseindustri 

och samhälle. 
Turistrådet presenterar två alternativa amhitionsniviier - ett huvudför

slag och ett trei!rigt offensivt förslag. Bilda hygger pi\ en förändrad verk
samhetsinriktning. Huvudförslaget utgår från den finansiella ram som 
anges i regeringens riktlinjer. 

Sveriges turistrtlll hemställer för budgetåret 1987/88 att regeringen utöver 

ett huvudförslag pii 77 milj. kr. anvisar ett nytt anslag för en treårig 
investering i svensk turism pa sammanlagt 250 milj. kr. Turistrådet föreslår 
att regeringen för denna investering avsätter 60 milj. kr. under 1987/88 
varav 15 milj. kr. kan disponeras från årsskiftet 1986/87. Turistrådet har 
även i annat sammanhang redovisat behov av ytterligare bidrag genom 
tilläggsbudget för sin verksamhet under budgetåret 1986/87. Huvuddelen av 
de finansiella resurserna kommer att koncentreras till att initiera. underWt
ta och medverka i utveckling av utbud, försäljning och marknadsbearbet

ning. 
Under hösten 1985 redovisade Sveriges turistråd förslag avseende utbild

nings- och forskningsbehov inom sektorn fritid, rekreation och turism. 

Förslaget har remissbchandlats under våren 1986. I tidigare sammanhang 
har turismhögskolorna - bl.a. högskolan i Kalmar - framfört förslag om 

särskilda resurser på området turismforskning. 
Skidsäkerhetsddet och Riksförhundet Svensk trädgård har gjort fram

ställningar angående statsbidrag till sina resp. verksamheter. 

Föredragandens överväganden 

Turism och rekreation har i takt med ökad fritid fått växande betydelse i 

vårt samhälle. Sverige har goda föruts;ittningar på turismområdet. Vår fina 

natur och miljö är liksom våra gamla hantverks- och kulturtraditioner 

värden som bör göra turismen i vårt land attraktiv för både utlänningar och 

svenskar. 

Turistniiringens marknadsföring kan förbättras. Mindre än I% satsas på 

marknadsföringsåtgärder. Exporterande näringsliv i övrigt använder enligt 

samma bedömningar en betydligt större andel av sin omsättning for sädana 

åtgärder. 
De svenska turistföretagens förmåga och vilja till förnyelse och anpass

ning är av grundläggande betydelse för näringens utveckling. Turistnäring

en har för närvarande överkapacitet på beläggningssidan. Det innebär att 

expansion av turism och rekreation kan ske utan att omfattande invcste- 76 



bP1- : •• er g~~tatliga insatserna hör inriktas mot att stöJja 

··· ... ,r<ingningarna att öka svenskars och utliinningars cfterfragan på turism 

och rekreation i Sverige. 

Sveriges turistråd har fått uppdraget att färdigstiilla en strukturplan för 

turism och rekreation i Sverige. En sådan plan förutsätts ha utgangspunkt i 

svensk turisms förutsättningar och möjligheter till utveckling. Den nöd

vändiga prioriteringen av insatser i olika turistanläggningar m[1ste grundas 

pä lokala och regionala bedömningar. Jag vill i detta sammanhang ånyo 

understryka vikten av att sådana prioriteringar verkligen görs. Turistnä

ringen är inte ht:tjiint av satsningar som inte kan bedömas bli bestående. 

Diirför miiste prioriteringar av insatserna göras, även om det kan medföra 

besvärliga avvägningar. Strukturplanen skall vidare syfta till att samordna 

Je närings- och regionalpolitiska åtgärderna med åtgärder inom turist- och 

rekrcationspolitikcn. förutsättningar för olika resmftl. tillgången till an

liiggningar. kommunikationer, natur- och miljöförutsiittningar, utflyktsmiil 

rn. m. förutsätts bli redovisade. 

Det förslag till en flerårig investering i svensk turism som turistrfidct lagt 

fram, kan jag inte tillstyrka. Jag avvaktar att turismens samhiillsekonomis

ka effekter belyses i anslutning till att den niimnda strukturplanen redovi

sas. 
Stödet till turism och rekreation bör räknas upp med 2342000 kr. till 

80392000 kr. för budgeti1rct 1987/88. 

Chefen för utbildningsdepartemcntet har tidigare i dag föreslagit att den 

nuvarande lokala högskoleutbildningen - turismlinjcn - i Falun/Borlänge, 

Kalmar resp. Östersund blir allmän utbildningslinje. Fr. o. m. den 1juli1987 

föreslås att 100 nybörjarplatser inrättas. 40 i Falun/Borfangc och 30 vardera 

i Kalmar och Östersund. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till Stihi till turism och rekreation för budgetiirct 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 80392000 kr. 
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J. Diverse 

J I. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

31653622 
35384000 
26765000 

Frfin anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organisationer och för internationellt samarbete inom jordbruksde
partementets verksamhetsområde. 

Under anslaget har hittills anvisats medel för likartade ändamål på ett 
antal olika anslagsposter. Mitt förslag innebär en sammanslagning av an
slagsposter. Bidrag m. m. med anknytning till det internationella miljö
vitrdsarbetet redovisas fortsättningsvis under fjortonde huvudtiteln. Jag 
heriiknar medelsbehovet för budget{tret 1987/88 enligt följande tabell. 

Fi\O - Världslivsmedelsrf1det 
I ntcrnatilinella råvaruorganisationer 
Internationella radet för havsforskning 
Internationella organisationer och förhandlingar 

p!1 fiskets område 
l'nionen för skydd av växtförädlingsproduktcr 
Nordiskt samarbete 
Bilateralt samarbete 
Diverse internationella organisationer och kongresser 

Bcriiknal anslag 1987/88 

23000000 
170000 
800000 

450000 
270000 
300000 
275000 

1500000 

26765000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa imcrnationclla organisationer m. m. för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förs lagsanslag av 26 765 000 kr. 

J 2. Ersättningar för viltskador m. m. 

1985/86 Utgift 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

14975966 

11325000 
12320000 

från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 
av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser 
om ersättning finns i förordningen ( 1976: 430) om ersättning vid vissa 

skador av rovdjur. Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förord
ningen (1980:400) om ersiittning vid vissa viltskador, m. m. Dessutom 
bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebygga skador av vilt m. m. 

Statens naturvårdsverk 

I. Det totala ersättningsbeloppet för rovdjursdödade tamdjur beräknas 
öka med 775 000 kr. jämfört med budgetåret 1986/87. ~1euelsbehovet för 
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hudgetiiret 1987/88 uppskattas till 12 milj. kr. Beho\'t'l av ekonomiska 

resurser för att crs:itta skador av kronhjort pii skog och gröda inom det 

s. k. frireservatet i Skitne kommer i huvudsak att vara oforiindrat. Medels

behovet för budget(iret 1987/l'.<8 uppskattas till 120000 kr. 

2. Verksamheten i syfte att förebygga skador av vilt har hittilb friimst 

avsett akuta atgiirder till följd av skadeverkningar av varg, myskoxar m. m. 

För att möjliggöra ökade insatser när det giiller bl.a. information om 

före\'\yggande ~1tg:irder bör de s~irskilda medlen för att förc\'\ygga skador av 

vilt uppgtt till 200000 kr. 

Fiircdragandcns ii,·cnäi:anden 

Regeringen har i prop. 1986/87:58 om jaktlag m. m. föreslagit att kron

hjortsreservatet i Sbne skall avvecklas. I propositionen föresl[1s att en 

lämplig tidsfrist ges för ansiikan om ersiittning för skador pi1 skog inom det 

nuvarande reservatet. Regeringen kommer enligt förslaget att meddela 

erforderliga föreskrifter för en slutlig skadcreglering. Mot bakgrund h~irav 

bedömer jag :itt medel bör anvisas för iindamålet ocks[1 för \'\udgedret 

1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F::rsiittningar får 1·iltsk11Jor m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av l2320000kr. 

Prop. 1986/87: 100 
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Jordbruksdepartementet. j('irs/ags1111slag 
2 Lantbruksriid . .fiir.1/11gsanslag 
3 Utredningar m. m .. r.·scn-otion.rnns/11g 
4 Extra utgifter. rcsen·11Tion.w11s/11g 

H. Jordbrukets rationalisering m. m. 

I .antbruksstyrclsen. }i'>r.1/11g.rnn.1/ag 
2 I ,an t bruks ni1m mkrna. _fors /11g.1·ll nslug 
3 Bidrag till j<irdbrukcts rationalisering. m. m .. 

.fi'irslag.1·1111s/ag 
4 \larkforviirv fiir .il>n.lbruko:ts ratinnali,,ering. 

n'st•n·ationsanslag 
:'i Täckande av förluster pa gruml av statlig kn:<litgaranti. 

fiirsfagsans/ag 
6 Bidrag till triidgår<lsniiringens rati\>naliscring. m. m., 

j(irs!t1gsan.1/ag 
7 Fri1mjandc av trädgiirdsnilringen. rcs1·n·ati1111.1·1msl11!! 
8 Stöd till innehavare av fiiillägcnheter m. m .. 

n.'.\'l'n·ationstinslar.: 
l) Siirskilt stöd ill bi~kötscl och viixtodling, 

rC.l'<'n·at i1msa11sfag 
10 Friimjandc av rennilringcn, ffscn·ationsanslllg 

c. Jordbruksprisreglering 

Stat cm jordbruksniimnd. F.ir.1/llg.rnnslllg 
2 Lantbruksekonomiska samarbctsni1mndcn. 

3 
j('irs/agsa11slag 
Prisrcglerande ätgiirder pii jordbrukets nmri1de. 
ji'irslagsanslll!! 

4 Inköp av livsmedel m. m. for beredskarslagring. 
n)sen·ati<1nsans/ag 

'i Kostnader för beredskapsbgring av livsmedel m. m .. 
ji'irslagsanslag 

6 Pris stöd till jordbruket i norra Sverige . .for.1/11i:sl/11s/ag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadcskydd m. m .. 

ji'ir.1·/a.r:.w11s/11g 

D. Skogsbruk 

I Skogs st yrclsen, .fi'ir.1laKsa11slag 
2 Skogs vårdsst yre I serna. fc)rs/ ag.1 ans/ ag 
3 SkogsvC1rdsstyrclserna: M yndighct>uppgifler. 

.f('irslai;sans/ag 
4 Skogsvårdsstyrelscrna: Frö- och plant verksamhet. 

.fi'.irslagsans/ag 
5 Skogs viirdsstyrelserna: In vcsteringar. resl'/"1·11tio11.rn11slag 
6 Bidrag till skogsv<lrd m. m .. ff'irslags1111s/ag 
7 Stöd till byggande av skog<.vägar. ji'ir.1/ag.rnns/11.I! 
8 Främjande av skogsviird m. m .. rcscrnllion.1·111u/ag 
9 Bidrag till trygghetsforsiikring för skogsbrukare. 

rcsen·ati1msa11s/ag 

* Beräknat tielopp. 

1'innooo 
4 315 000 
2 800000 

700000 

:?3 541 000 

'39 n78 ooo 
'220 297 000 

40000000 

I 000 

20000000 

7000000 
900000 

I 700000 

215000 
20063000 

349854000 

26309000 

2 581000 

2 907 670 000 

'9 200 000 

•231 %ROOO 
510000000 

I 000 

800000 

368!15:?9000 

30627000 
I 000 

11:>6 338 000 

I 000 
44660000 

270000000 
50000000 

'10900000 

20000000 

592527000 
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46 E. Fiske Prop. 1986/87: I 00 
46 Fi ,1.; e rist yre I sen. _fors/11g.1a 11s/11g ViOIOOOO Bil. 11 
47 2 fi,keniimnderna . .fhrs/11g.rnnslai: 9011000 
48 3 Friim_iande av fi.,kerinäringen. rcs.-n·utio11s<1nslllg 2 239000 
48 4 Hidrag till fiskehamn;ir m. m .. _t{irs/11g.1<111.1/<1g 4 h57 oon 
49 Ishrvtarh_iiilp (it tiskarbefolkning<:n . .fi"irslllgsu11s/ug I 000 
49 (l Bidrag till fiskets rationali,ering m. m .. . ti"ir.1/11gs<111slllg 9000000 
50 7 Urn till fiskcriniiringen, l"<'.l<'n·atic1mt111s/11g 35 000000 
51 8 Titckande av fi\rlu~ter vid statlig kreditgaranti till fiske. 

_1~·irslag.1a11s/<1g I 000 
51 9 Pris reglerande iitgärdcr pä fiskets omriide . .fc'irs/11~.rnn.1/11~ I 000 
52 IO Ersiittning för inträng i enskild fiskerätt m. m .. 

.fi'irslll.f!.\Ons/ag 3000011\l 
52 Il Bidrag till fiskcv!ird m. m .. re.1·en-11tim1.1·a11.1/11g 5 11900(1 

104039000 

53 F. Lh·smedclskontroll m. m. 

54 Statens livsmeddsverk.Ji'irs/ag.1a11s/<1g 6~ (1(17 000 
54 Täckande a\' vi~.sa ko>tnader för kötthe,iktning m. m .. 

ji'irs/agsans/ag I 000 
54 3 Statens veterinärmedicinska anstalt: 

U ppdrag,verksamhet .fi'irs/11gsa11s/11g I 000 
55 4 Bidrag till staten' veterinarmcdicin;ka anstalt. 

rescn·111icmsanslllg 49 7980(10 
5h 5 Bekämpande av smittsamma hu,djurssjukdomar. m. m .. 

fiirs/ag.1·ans!L1g i 000000 
57 6 Statens ut sädeskontroll: U ppdragsverksamhct. 

_!i)rslagsanslag I 000 
58 7 Bidrag till statens utsädcskontroll. rt'.1crvlllio11sur1s/llg 2 000000 
58 8 Bekämpande av viixtsjukdomar._(iirslagsanslllg 250000 
59 9 Lantbrukskemisk laboratorievcrksamhet. 

rcsen·ati1insa11s/11g 5 715000 
60 10 Statens maskinprovningar: Uppdragswrksamhel. 

6irs/ags1111s/ag I 000 
61 Il Bidrag till statens maskinprovningar. n•sc1T!llicm.rnn.11ag 5 337 000 
61 12 Statens växtsortnämnd. j('irslag.11111slag 299000 
62 L1 Lantbruksstyrelscn. djurens hälso- och sjukvård: 

U ppdrag,verksamhct. ji'irslagsans/ag I 000 
64 14 Bidrag till djurens hiilso- och sjukvård. rC.\l'1Tlltio11.1ans/ag 6193 000 
65 15 Bidrag till avlägset boende djurägare för veteriniirviird. 

fiirs/agsanslllg I 950000 
65 16 Bidrag till djurskyddsfriimjandc ätgiirder. 

rescrva1i11nsarzslllg *2 577 000 

143 791000 

6(1 G. Utbildning och forskning 

66 Sveriges lantbruksuniversitet. n's1·n·111ion.rnnslag *406 328 000 
66 2 Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitcl, 

_fårs/ag sans/ag * 174 296000 
66 3 Byggnadsarheten vid Sveriges lanthruksuniversitet m. m .. 

rescr1·ati1i11.1·<111slag •23 800000 
66 4 Inredning och utru.~tning av lokaler vid Sveriges lant-

bruksuniversitet m. m .. rc.H'fl'atio11.1·anslllg '28 400000 
n6 5 Skogs- och jordbruket-. forskningsriid. rl'sen·1Hionsl111.1·/a~ • 102 298000 
66 6 Stöd till kollektiv forskning. re.H'1T11tionsa11.1/11g •21 000000 
06 7 Bidrag till vaxtföriidling. rcservatio11.1<111.1/ag '23 000000 
66 8 Bidrag till Skogs- oeh lanthruksakadcmicn,ji:irs/11gsa11.1/ag '620 000 

779 742 000 
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67 H. lingdomsorganisationer m. m. 

6 7 Statens ungdomsråJ, .f/ir.1/agsc111s/11g 
67 2 HiJrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m. m .. Firs/ag.rnnslag 
70 UiJrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 

/iir.1·/og.1a11.1·/ag 
71 4 Lo!!erin:imnden . .fi'irslai.:sa11s/c1g 

72 I. Idrott, rekreation och turism 

72 
75 

Stöd till idro!!en, r1·.l'<'n'atio11sanslag 
'2 Stöd till turism och rekreati<>n. rt•.1·1·1Tatio11.1i111slc1g 

78 J. Diverse 

78 

78 

Bidrag till vissa internationella organisationer m. m .. 
_ti)rs/agsan.1/ag 

2 Ers:1ttningar för viltskador m. m., .for.1/ag.1a11slag 

Totalt för jordbruksdepartementet 

3 912000 

S1JOlh 000 

9130()()()() 
I 329000 

155 557 000 

233 850000 
go 392 ooo 

314 242 000 

'26 76'i 000 
12320000 

39085000 

6190907000 

• Beräknat belopp. Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 
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Bilaga 12 till budgetpropositionen 1987 

Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) 

Översikt 
Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, arbets
liv, invandring och svenskt medborgarskap samtjämställdhct mellan kvin
nor och män. 

Den ekonomiska politiken och syss~lsättnlngen 

Regeringens ekonomisk-politiska strategi, den s. k. tredje vägens ekono
miska politik, har varit framgångsrik. In11ationen har pressats tillbaka och 
produktionen i industrin och näringslivet i övrigt har ökat. Sysselsättnings
läget har förbättrats markant. I ett internationellt perspektiv har Sverige 
ytterligare stärkt sin unika ställning vad gäller h'ögt arbetskraftsdeltagande 
och låg arbetslöshet. 

Industrikonjunkturen har riu gått in i ·ett lugnare skede och utvecklingen 
för nästa år är svår att bedöma, främst med·hänsyri till den internationella 
utvecklingen. Sysselsättningen väntas öka även under år 1987 men i något 
långsammare takt. 

Även om den framgångsrika ekonomiska politiken har gjort det möjligt 
att reducera underskottet i statsbudgeten, kräver budgetläget att -nya åta
gånden finansieras samt att åtgärder vidtas för att minska utgifterna. 

De besparingar som måste göras, har valts på ett sådant sätt att de 
tillsammans med de förstärkningar som förordas inom de aktiva delarna av 
arbetsmarknadspolitiken skall medverka till ett fullföljande av den s. k. 
arbetslinjen. Besparingarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till att 
stödet till nya arbetstillfällen inom sysselsätti:tingssvaga områden kai:t stär
kas inom regionalpolitiken som regeringen beslutat prioritera. 

Myndighetsanslag och motsvarande har beräknats med utgångspunkt i 
ett ettårigt eller flerårigt huvudförslag. 

Arbetsmarknad 

Inom arbetsmarknadspolitiken prioriteras de aktiva insatserna platsför
medling, vägledning och utbildning. 

Efterfrågan på arbetskraft ligger för år 1986 något under 1985 års nivå. 
Mätt i antalet nyanmälda platser var efterfrågan uppe i ca 570000 båda 
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åren. Även utbudet av arbetskraft har legat på en hög nivå och har fortsatt 
att öka under år 1986. 

Sysselsättningen har fortsatt att stiga under år 1986 med drygt 30000 
personer. Kvinnorna står nu liksom tidigare för merparten av ökningen. 
Under år 1986 har arbetslösheten sjunkit till 2,7%, vilket ligger något 
under 1985 års nivå. Denna gynnsamma utveckling har bidragit till att de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna kunnat dras ned. 

Samtidigt som fler människor än någonsin har ett arbete är arbetslöshe
ten enligt svenska mått för hög. Bl. a. är långtidsarbetslösheten och arbets
lösheten bland vissa ungdomsgrupper alltför stor. Målet full sysselsättning 
har ännu inte kunnat uppnås. De åtgärder som vidtas inom såväl arbets
marknadspolitiken som ~en ekonomiska politiken, regional-, utbildnings
och industripolitiken har en avgörande betydelse för hur väl detta och 
andra övergripande mål skall kunna nås. 

Det finns risk för ett försämrat sysselsättningsläge mot slutet av nästa år, 
särskilt om den internationella utvecklingen blir betydligt sämre än väntat. 
Det finns emellertid inte anledning att nu föreslå generellt ökade insatser 
inom arbetsmarknadspolitiken. Det är dock nödvändigt att upprätthålla en 
hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. 

I den fortsatta arbetsmarknadspolitiken bör tyngdpunkten i större ut
sträckning än i dag läggas på utbudsinriktade insatser, dvs. arbetsförmed
lings- och utbildningsinsatscr. I enlighet med arbetslinjen skall aktiva 
insatser prioriteras före passiva insatser !:iOm kontantutbetalningar. Mot 
denna bakgrund föreslås att förmedlingens resurser förstärks med 250 
tjänster. Detta kombinerat med bl. a. den beslutade utbyggnaden av det 
ADB-baserade platsförmedlingssystemet bör innebära att det går att ytter
ligare reducera långtidsarbetslösheten samtidigt som vakanstiderna för de 
lediga platserna inte ökar. 

Det ställs allt större krav på yrkesutbildning i arbetslivet. I en politik 
med utbudsinriktade åtgärder är utbildning ett viktigt grundelement. Det är 
därför nödvändigt att medel beräknas för arbetsmarknadsutbildning för 
5 000 fler personer än vad som. beräknades i förra budgetpropositionen. 
Arbetsmarknadsutbildningen skulle därmed kunna omfatta totalt 120000 

personer. 
Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 20-24 år är hög trots. den 

allmänt förbättrade utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är oroande att 
ungdomarna i så begränsad utsträckning har kunnat få del av oen förbätt
rade konjunkturen. Det beror bl. a. på brister i deras utbildning. Ungdo- . 
marna måste därför stödjas och motiveras till en gångbar yrkesutbildning. 
Handikappade ungdomar med varaktigt funktionshinder .och försenad 
skolgång bör få rätt till arbete i ungdomslag upp till 25 års ålder. 

Resurserna för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd har beräknats 
utifrån i huvudsak oförändrad omfattning. 

Med hänsyn till löneutveck!ingen är det nu nödvändigt att höja arbets
löshetsersättningarna. Den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkring
en bör höjas till 400 kr., medan det kontanta arbetsmarknadsstödet bör 
förbättras till 140 kr. Även utbildningsbidragen bör samtidigt höjas. 
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Arbetslivsfrågor 

Regeringens arbetslivspolitik syftar till att skapa goda förhållanden på 
arbetsplatserna. Det är en politik som blivit möjlig att driva genom 1970-ta
lets arbctsrättslagstiftning. Den utgör också en grund för parternas avtal 
och överenskommelser om medbestämmande, arbetsorganisation, arbets
miljö, företagshälsovård och arbetstider m. m. 

Treårsbudgeten för arbetarskyddsverket för budgetåren 1986/87-
1988/89, som inkluderar besparingar om 4% över perioden, ligger fast. 
Därutöver har verket tilldelats resurser för att kunna förstärka den arbets
medicinska forskningen, utbildningen av företagshälsovårdens personal 
samt för att yrkesinspektionens tillsynsverksamhet skall kunna upprätthål
las på oförändrad nivå. 

Ett arbetsliv som ger möjlighet till full delaktighet för alla förutsätter att 
de arbetshandikappades situation uppmärksammas. Arbetslinjen i svensk 
arbetsmarknadspolitik innebär att arbetshandikappade skall kunna försör
ja sig genom eget arbete i stället för att få kontantunderstöd. Det förutsät
ter bl. a. en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller arbetsmarknadspoli
tiska åtgärder för de sökande som möter de största svårigheterna på 
arbetsmarknaden. 

Regeringen tilldelade i december 1984 arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
medel till ett projekt för upphandling av datorbaserade hjälpmedel för 
handikappade. AMS har i juni 1986 lämnat en redovisning av projektet. 
Projektarbetet fortsätter med sikte på serieupphandling av lämpliga hjälp
medel under budgetåret 1988/89. 

Driftbidraget till Samhällsföretag bör för budgetåret 1987 /88 utgå med ett 
belopp motsvarande 113,5 % av lönesumman för de anvisade anställda. 
Genom omprioritering har utrymme skapats för att öka de bidragsberätti
gade arbetstimmarna till 30,9 miljoner. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Regeringen föreslår sammanlagt 17 milj. kr. till åtgärder för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män, varav 9 milj. kr. inom arbetsmark
nadsdepartementets område. 

Huvuddelen av medlen föreslås användas för fortsatt projektvcrksamhet 
för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden. Kvinnornas för
värvsfrekvens har ökat oavbrutet under de senaste decennierna och fort
sätter att öka. Om ökningen fortsätter i samma takt som hittills kommer 
kvinnornas andel av arbetskraften redan i början av 1990-talet att vara lika 
stor som männens. Kvinnor och män arbetar dock i skilda branscher och i 
olika yrken med olika lång arbetstid och med olika lön. Det är nödvändigt 
att särskilda ansträngningar görs för att tillgodose bl. a. kvinnornas behov 
av utbildning och vidareutveckling i samband med förändringar i arbetsli
vet. Fortsatta åtgärder måste till för att uppvärdera kvinnors traditionella 
arbete men också för att stimulera flickor/kvinnor till ett mer otraditionellt 
utbildnings- och yrkes val. 

Kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor förutsätter bl. a. ett 
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gemensamt ansvar för arbetet med hem och barn. Medel kommer att 
avsättas för projekt om männens roll i jämställdhetsarbetct. Forskning på 
området kommer också att prioriteras. 

Andelen kvinnor i t. ex. statliga myndigheters ledning och i det statliga 
utrcdningsväsendet är mycket låg. Det visar ett betänkande från utredning
en om kvinnorepresentation. Utredningen beräknas lägga fram förslag 
under våren 1987. 

Invandring m. m. 

De grundläggande principerna för svensk invandrings- och .flyktingpolitik 
ligger fast. Riktlinjerna för invandrarpolitiken bekräftades av riksdagen i 
maj 1986 med vissa preciseringar av valfrihetsrnålet. Nyckelordet för in
vandrarpolitiken är gemenskap. 

Främlingsfientlighet och diskriminering måste motarbetas med all kraft. 
Regeringen och invandrarvcrket har breddat och intensifierat sina åtgärder 
i detta syfte. En ombudsman resp. en nämnd mot etnisk diskrimirtering 
inrättades den I juli 1986 genom att lagen mot etnisk diskriminering trädde 
i kraft. 

Särskilda medel bör i likhet med innevarande budgetår anvisas även 
under budgetåret 1987/88 för information till allmänheten och för opinions
hildande verksamhet i flyktingfrågor m. m. 

Sedan det nya systemet för flyktingmottagning infördes den l januari 
1985 har antalet flyktingar och asylsökande varit högre än under de när
mast föregående åren och därmed också av betydligt större omfattning än 
vad som beräknades innan reformen genomfördes. Det har därför varit 
nödvändigt att öka invandrarverkets förläggningskapacitet och att engage
ra fler kommuner i flyktingmottagningen. För år 1986 har invandrarverket 
träffat överenskommelse med drygt 200 kommuner om flyktingmotta
gande. 

Det stora antalet asylsökande har lett till stora påfrestningar för de 
myndigheter som handlägger asylärenden. För att kunna hålla handlägg
ningstiderna på en rimlig nivå har under år 1986 berörda myndigheter och 
arbetsmarknadsdepartementet erhållit såväl kortsiktiga som permanenta 
resursförstärkningar. För budgetåret 1987/88 föreslås att invandrarverket 
anvisas medel för en permanent förstärkning av organisationen, motsva
rande 44 årsarbetskrafter, och att regeringen får bemyndigande att förstär
ka invandrarverkets resurser temporärt. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna incim arbetsmarknadsdepartementets verksamhets
område i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för budget
året 1986/87 framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

Prop. 1986/87: 100 
Bii. 12 

4 



A. Arbetsmarknadsdepart~ 

r.:entet m.m. 
B. Arbetsmarknad m.m. 
c. Arbetslivsfrågor 
D. Invandring m.m. 

Totalt 

Statsbudget ~·örslag 

1986/87 1987/88 

78,6 77,6 
11 648, 6 11 989,6 

7 395,2 7 879,3 
890, 5 ] 303,2 

20 012,9 21 249,7 

Förändring 

1,0 
+ 341,0 
+ 484,1 

41<:,7 

+ 1 236,8 
----·-----
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Arbetsmarknadsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Leijon såvitt avser frågor rörande Arbetsmark
nadsdepartementet m. m. (littera A); Arbetsmarknad m. m. (littcra B) och 
Arbetslivsfrågor (littcra C); statsrådet G. Andersson såvitt avser frågor 
rörande Invandring m. m. (littera D) · 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

ARBETSMARKNAD 
Den aktue!Ia utvecklingen 

Internationell bakgrund 

Den internationella ekonomiska utvecklingen under de tre första kvartalen 
1986 blev svagare än vad som förutsågs i 1986 års komplettcringsproposi
tion. Sänkningen av oljepriserna och av den internationella räntenivån fick 
inte de effekter på den ekonomiska tillväxten som kunde förväntas. 
Världshandeln utvecklades svagt, vilket också bör ses mot bakgrund av de 
stora växelkursförändringar som skedde under perioden. 

I de befolkningsmässigt sju största OECD-länderna ökade sysselsätt
ningen med totalt 4,7% från fjärde kvartalet 1982 till början av år 1986, 
vilket kan jämföras med 8,6% under den föregående konjunkturuppgång
en. Skillnaden mellan den nya och den gamla världen var betydande, vilket 
dock delvis berodde på befolkningsutvecklingen. I USA uppgick ökningen 
av sysselsättningen till närmare 10% mot endast drygt I% i de större 
europeiska länderna. I Frankrike förelåg en minskning över jämförelsepe
rioden. Skillnaden mellan små och stora länder inom Europa var också 
stor. I de tre nordiska länder för vilka jämförbara uppgifter finns lillgäng
liga, nämligen Finland, Norge och Sverige, var sysselsättningsuppgången 
mer än dubbelt så stor som i de befolkningsrika länderna i Europa. 

Arbetslösheten i OECD-området som helhet har stigit praktiskt taget 
oavbrutet sedan början av 1970-talet. Inte ens under renodlade högkon
junkturår har det under en femtonårsperiod skett någon nämnvärd minsk
ning av arbetslösheten. Mellan åren 1983 och 1986 beräknas antalet arbets
lösa i OECD-länderna minska från ca 32 miljoner till ca 31 miljoner. Den 
relativa arbetslösheten beräknas under år 1986 uppgå till mellan 8,0% och 
8,5%. 

Relativ arbetslöshet i OECD-länderna, % 
År USA Europa OECD Sverige 
1983 9,6 10,2 8,8 3,3 
1984 7,5 10,8 8,4 3,0 
1985 7,2 11,0 8,3 2,8 
1986 prognos 7,1 11,0 8,3 2,7 

Källa: OECD och finansdepartementet 
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Arbetslösheten bland ungdomar har också minskat ytterst marginellt 
under de senaste åren. På grund av statistiska skiljaktigheter är det emel
lertid förenat med vissa svårigheter att jämföra olika länder, men proble
mets vidd illustreras av följande tabell. 

Ungdomsarbetslöshet i vissa OECD-länder, % 
1983 1986 {prognos) 

USA 16,4 12,5 
Japan 4,5 5,5 
Förbundsrepubliken Tyskland 10,7 8,3 
Frankrike 19,7 25,8 
Storbritannien 23,2 21,8 
Italien 32,0 35,5 
Canada 19,9 14,8 
Sverige 8,0 5,6 

Källa: OECD och finansdepartementet 

Trots ökande arbetskraftsdeltagande i flera länder behåller Sverige tät
positionen med ett mycket högt arbetskraftsdeltagande. I endast två länder 
inom OECD låg år 1985 det relativa arbetskraftstalet för båda könen (15...:. 
64 år) tillsammans på en nivå över 80 % - nämligen Sverige (81,9 %) och 
Danmark (80,9%). I tio länder låg motsvarande tal mellan 70 och SO%, i 
nio länder låg det mellan 60 och 70 % och i tre länder låg det under 60 %. 

Konjunkturutvecklingen 

Regeringens ekonomisk-politiska strategi, den s. k. tredje vägens ekono
miska politik, har varit framgångsrik. Budgetunderskottet har reducerats. 
Produktionen i industrin och näringslivet i övrigt har ökat. Inflationen har 
pressats tillbaka. Lönsamheten har förbättrats. Utrikeshandeln l~mnar nu 
ett betydande överskott. Sysselsättningsläget har förbättrats markant och 
arbetslösheten har begränsats. 
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Efter en snabb ökning mellan åren 1982 och 1984 har resurs- och kapaci
tetsutnyttjandet i industrin från första kvartalet 1985 till tredje kvartalet 
1986 sjunkit något. L'ndcr konjunkturuppsvinget åren 1979-1980 angavs 
fullt kapacitetsutnyttjande i mer än 45 % av företagen under en period av 
fyra kvartal. Nivån 45% nåddes återigen under andra kvartalet 1984 och 
ännu tio kvartal därefter anger mer än 45 % av företagen att kapaciteten är 
fullt utnyttjad. 

Industrikonjunkturen i Sverige är emellertid inne i ett betydligt lugnare 
skede än för några år sedan, och industriproduktionen kom under första 
hälften av år 1986 att utvecklas något sämre än förväntat. En viss åter
hämtning kan emellertid förutses under andra halvåret 1986. Den totala 
tillväxten i industriproduktionen beräknas därmed bli ungefär lika stor år 
1986 som året före. 

Enligt konjunkturinstitutets höstbarometer förväntas såväl orderingång 
som produktionsvolym komma att stiga under fjärde kvartalet. Även när 
perspektivet förlängs till första halvåret 1987 är p_roduktionsplanerna över
vägande positiva. Däremot tyder barometeruppgifterna på att sysselsätt- · 
ningen i industriföretagen kan komma at~ försvagas något under vinter
halvåret. Spridningen mellan företag och branscher är emellertid liksom 
tidigare förhållandevis stor. I september 1986 räknade närmare en fjärde
del av företagen med ökad produktion under första halvåret 1987 jämfört 
med närmast föregående sexmånadersperiod samtidigt som en tiondel av 
företagen förutsåg en minskning. 

Utvecklingen för år 1987 som helhet är svårbedömd, främst med. hänsyn 
till den internationella utvecklingen. Konjunkturprognoserna från våra 
största utländska handeispartner är också något motsägelsefulla. Enligt 
tillgängliga indikatorer förefaller emellerti.d tillförsikten inom det svenska 
näringslivet att vara god. Sysselsättningen som helhet kan därmed förvän
tas öka även under år 1987 men i en något lägre takt än under innevarande 
år då tillväxten beräknas bli ca 32 000 personer. Ovissheten om utveckling
en under andra halvåret 1987 är därvid givetvis bety~ande och ett under 
loppet av året försämrat arbetsmarknadsläge kan inte uteslutas. Erfarenhe
terna visar att förändringar kan inträffa med kort varsel både branschmäs
sigt och regionalt. Det är därför nödvändigt att upprätthålla en hög arbets
marknadspolitisk beredskap och att noggrant följa och tolka de både posi
tiva och negativa signaler som kari uppenbaras den närmaste tiden. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden 

Efterfrågan 

Efterfrågan på arbetskraft mätt som antalet till arbetsförmedlingen an~ 
mälda lediga platser var under de elva första månaderna 1986 något sva
gare än motsvarande period år 1985. Totalt beräknas antalet nyanmälda 
platser med mer än tio dagars varaktighet uppgå till ca 570 000 under år 
1986. Inom yrkesområdct tillverkningsarbete inom industrin anmäldes ca 
86000 platser under de elva första månaderna 1986, vilket innebar en 
avvikelse med några tusen jämfört med samma period år 1985. 
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Den säsongrensade utvecklingen av anmälda lediga platser sedan år 1981 
illustreras av följande diagram. 
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Över 40 % av de platser som anmäls till förmedlingen kommer från den 
offentliga sektorn, trots att sektorn endast svarar för mindre än en tredje
del av den totala sysselsättningen. Denna "överrepresentation" av offent
liga arbeten kan sannolikt delvis hänföras till strukturella skillnader mellan 

. offentlig och privat sektor vad gäller andelen deltidsanställda, praktiska 
möjligheter till tjänstledighet, benägenheten att ersätta kortare vakanser, 
inställningen till internrekrytering. m. m. Det kan emellertid inte uteslutas 
att det också är en indikator pä varierande efterlevnad av lagen om allmän· 
platsanrnälan mellan olika sektorer.och näringsgrenar. 

Arbetskrafts11tbudet 

Arbetskraftsutbudet - dvs. summan av antalet sysselsatta och antalet 
arbetslösa - ökade betydligt .under år 1985. Totalt uppgick ökningen till 
35 000 personer varav 24 000 kvinnor, vilket var det största tillskottet på 
fem är. Även under de tre första kvartalen 1986 har ökningen varit bety
dande och som helhet mellan åren 1985 och 1986 kan utbudet av arbets
kraft beräknas öka med ca 24000 personer}' 

• AKU:s augustisiffror för arbetskraftsutbud. sysselsattning ·och arbetslöshet år 
1986 är har och i fortsättningen justerade med hänsyn till mät veckornas förläggning. 
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Under de första åren av 1980-talet utgjordes nettoinströmningen till 
arbetskraften enbart av kvinnor. Antalet män i arbetskraften var oföränd
rat mellan åren 1981 och 1984. Den stora efterfrågan på arbetskraft som 
rådde under år 1985 jämfört med de föregående åren var emellertid sanno
likt en starkt bidragande orsak till att arbetskraftsutbudet även bland män 
ökade detta år. En till omfattningen begränsad ökning har noterats även 
under år 1986. Det relativa arbetskraftstalet för kvinnor är nu över 80 %. 

Antalet tonåringar i arbetskraften har sjunkit de två senaste åren. Detta 
har sin grund dels i en minskning av befolkningen i dessa åldrar men dels 
också i ett minskat arbetskraftsdeltagande. Ålderspuckeln har nu förskju
tits frän tonfu-ingar till de äldre ungdomarna i åldern 20-24 år och dessa är 
nu under år 1986 den åldersgrupp som ger det största bidraget till utbuds
ökningen. Arbetskraftsutbudet i åldern 55-64 år fortsätter att minska på 
grund av minskande befolkning i denna åldersgrupp. 

Sysselsättningen 

Ett av de viktigaste målen för regeringens ekonomiska politik är att öka 
sysselsättningen. Antalet sysselsatta har också vuxit mycket snabbt de 
senaste åren. Mellan åren 1983 och 1984 ökade antalet sysselsatta med 
närmare 40000 personer och mellan åren 1984 och l.985 med nästan 50000 
personer. Två tredjedelar av dessa var kvinnor. Under år 1986 kan ökning
en utifrån utvecklingen under de elva första månaderna beräknas uppgå till 
ytterligare ca 32 000 personer. 

Det är att märka att sysselsättningsutvecklingen har kommit till stånd 
samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har reducerats. Det 
bör också noteras att sysselsättningsökningen till fullo har sitt ursprung i 
en ökad heltidssysselsättning. Mellan åren 1984 och 1985 ökade antalet 
hcltidssysselsatta med i del närmaste 60000 personer medan antalet del
tidssysselsatta minskade med ca l 0 000. 

Tendenserna mot ökat arbetstidsuttag är också tydliga bland dem som 
arbetar deltid. Det minskade deltidsarbetet står huvudsakligen att finna 
bland dem som arbetar kortare tid än 20 timmar per vecka. Även under år 
1986 har ökningen av antalet heltidssysselsaua varit väsentligt större än 
den totala sysselsättningsökningen. Antalet personer som arbetar kort 
deltid har sjunkit ytterligare. Omkring 44% av kvinnorna arbetar deltid 
mot endast 6% av männen. 

Vid konjunkturuppgångarna under 1970-talet var tillväxten av syssel
sättningen uttryckt i personer något större än nu i mitten av 1980-talet. 
Uttryckt i timmar är emellertid den nu aktuella uppgången väsentligt större 
än den föregående. Intensiteten i konjunkturuppsvinget är således betyd
ligt kraftigare än för fem.år sedan. 

Sysselsättningen inom industrin har fortsatt att öka under år 1986, vilket 
innebär att antalet anställda i denna sektor ökat oavbrutet i tre år. Inom 
jord- och skogsbruket fortsätter minskningen trendmässigt, men inom 
byggnadsverksamheten har sysselsättningsnivån varit stabil under åren 
1985 och 1986. Utöver industrin noteras. betydande ökningar inom den 
privata tjänsteproduktionen. Den kommunala expansionstakten har avta-·· 
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git under år 1986. Inom statlig verksamhet består den långsamma nedgång 
som har pågått under flera år. 

Arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärdema 

Sysselsättningstillväxten under år 1986 beror i likhet med läget under 
föregående år på att efterfrågan på den öppna arbetsmarknaden har varit 
mycket stark. Volymen .sysselsättningsskapande åtgärder har begränsats 
med mer än 40% sedan år 1984. Rekrytcringsstödets omfattning har redu
cerats ännu mer. 

Trots den betydande minskningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgär
derna och en fortsatt stark ökning av arbctskraftsutbudet har sysselsätt
ningsökningen varit så kraftig att arbetslösheten . har kunnat. begränsas 
ytterligare. Under år 1986 som helhet beräknas arbetslösheten ligga på en 
nivå av drygt 115 000 personer eller ca 2,7%. År 1985 uppgick arbetslöshe
ten till i genomsnitt 124000 eller 2,8%. Antalet latent arbetssökande har 
samtidigt minskat mellan åren 1985 och 1986. 

Under början av 1980-talet fram t. o. m. år 1984 var arbetslösheten bland 
kvinnor några tiondels procentenheter högre än bland män. Åren 1985 och 
1986 har nivån emellertid varit i stort sett densamma för män och kvinnor. 
Bland ungdomar i tonåren har arbetslösheten under de elva första måna
derna 1986 legat på omkring 4 %, vilket innebär att minskningen de senaste 
åren har fortsatt. Även bland de äldre ungdomarna i åldern 20-24 år har 
arbetslösheten sjunkit något mellan åren 1985 och 1986. Skillnaden är 
emellertid förhållandevis obetydlig och utvecklingen måste ses mot bak
grund av befolkningstillväxten i den aktuella åldersgruppen. 

Även i de äldre åldersgrupperna har arbetslösheten sjunkit under de två 
senaste åren. Arbetskraftsutbudet i åldern 55_-64 år har emellertid också 
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minskat under en följd av år beroende bl. a. på minskad befolkningsstorlck 
i åldersgruppen. Under de elva första månaderna 1986 var arbetslösheten i 
genomsnitt 3,4 % bland de äldre vilket innebar en minskning med en halv 
procentenhet jämfört med motsvarande period året före. 

Omkring 5 % av arbetskraften består av utländska medborgare. Arbets
lösheten har under lång tid varit ungefär dubbelt så hög för denna grupp 
som för arbetskraften i dess helhet. Bland arbetslösa utländska medborga
re finns ett större inslag av personer som tidigare inte -haft något arbete än 
vad som är fallet bland de arbetslösa i allmänhet. 

Långtidsarbetslösheten har sjunkit väsentligt under år 1986. Under år 
1985 hade enligt arbetskraftsundersökningarna i genomsnitt drygt en fjär
dedel av de arbetslösa varit arbetslösa sex månader· eller längre. Under år 
1986 har andelen sjunkit med ca fem procentenheter. Framför allt bland de 
äldsta har andelen långtidsarbetslösa sjunkit, men ännu har mer än hälften 
av de arbetslösa i åldern över 55 år varit arbetslösa längre än ett halvt år. 

Arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, kvartalsvis 
I Il III IV 

Arbetslöshet, % 1984 3,4 2,9 3,3 3,0 
1985 3.1 2,6 3.0 2,6 
1986 2,9 2,4 2,8 

Arbetslöshet, 1 000-tal 1984 145 123 146 129 
1985 136 114. 133 114 
1986 126 105 124 

Beredskapsarbete, 1 00(}-tal 1984 70 47 21 28 
1985 31 28 15 22 
1986 25 22 12 

Rekryteringsstöd, 1 000-tal 1984 7 23 28 24 
1985 18 11 12 13 
1986 12 12 9 

Ungdoms lag, l 000-tal 1984 22 29 32 39 
1985 37 29 25 31 
1986 29 21 18 

Arbetsmarknadsutbildning, 1984 47 37. 27 38 
1 OO(}-tal 1985 42 32 24 36 

1986 40 33 25 

Inriktningen av arbetsmarkmtdspolitiken 

Departement~promcmorian (Ds A 1986: 2) Arbetsmarknadspolitikens roll, 
inriktning och omfattning 

Innan jag redovisar mina synpunkter på inriktningen av arbetsmarknads
politiken under den kommande våren och nästa budgetår vill jag kort 
redovisa departementspromemorian (Ds A 1986: 2) Arbetsmarknadspoliti
kens roll, inriktning och omfattning. 

Våren 1986 publicerade arbetsmarknadsdepartementet en promemoria 
om arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning. Promemo
rian är ett diskussionsunderlag från en arbetsgrupp inom departementet, 
där de senaste 15 årens arbetsmarknadspolitik behandlas och där en dis
kussion förs om arbetsmarknadspolitikens inriktning under återstoden av 
1980-talet. 

Promemorian har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av skolöver
styrelsen, arbetsm~rknadsstyrelsen, arbetslivscentrum, statens industri-
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verk (SIND), riksrevisonsverket (RRV), statistiska centralbyrån, Huma
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Delegationen för jämställd
hetsforskning, Svenska kommunförbundet,. Landstingsförbundet, Sveri
ges industriförbund tillsammans med Svenska arbetsgivareföreningen, 
Centralorganisationen SACO/SR, Landsorganisationen i Sverige Tjänste
männens centralorganisation .och TjänsteförbundeL En sammanställning 
av remissyttrandena finns att tillgå i arbetsmarknadsdepartementet. 

I promemorian hävdas, i linje med tidigare rapporter bl. a. från delega
tionen för arbetsmarknadspoLitisk forskning, att arbetsmarknadspolitiken 
tidvis under slutet av 1970- och början av 1980-talct fick ta ett allt för stort 
ansvar för stabiliseringspolitiken. Vidare förordas att arbetsmarknadspoli
tiken under resten av 1980-talet starkare bör inriktas mot att stödja en 
ekonomisk politik inriktad mot tillväxtfrämjande åtgärder och inflationsbe
kämpning. Detta betyder att arbetsmarknadspolitiken starkare bör betona 
insatser för att underlätta arbetsmarknadens funktionssätt (arbetsförmed
ling) och för att höja kompetensen hos arbetskraften (arbetsmarknadsut
bildning). En förskjutning av insatserna mot näringslivet och då speciellt 
mot den industri- och industrirelaterade tjänstesektorn anses också vara 
angelägen särskilt för ungdomar och för att säkerställa näringslivets lång
siktiga arbetskraftsbehov. Omfattningen av efterfrågcpåverkandc åtgärder 
bör därigenom kunna reduceras, vilket underlättar möjligheten till en mer 
selektiv inriktning av åtgärderna. 

I promemorian erinras om att en mängd åtgärder har vidtagits för att 
effektivisera arbetsmarknadspolitiken under senare år och att det är viktigt 
atl underlätta och stödja.det pågående arbetet med att förbättra styrsystem 
och resultatuppföljning inom arbetsmarknadsverket. En förstärkning av 
forskningsrcsurserna kring arbetsmarknadspolitikcn ses vidare som ange
lägen för att skapa bättre underlag för bedömningar av insatsernas utform
ning, volym, tidsanpassning, m. m. 

Slutligen diskuteras i rapporten också de ekonomiska incitamenten för 
olika handlingsalternativ för den enskilde. Det betonas att i princip bör 
åtgärder med den högsta prioriteringen från arbetsmarknadspolitisk syn~ 
vinkel också vara ekonomiskt mest fördelaktiga för individen. 

Flertalet av remissinstansema är positiva till en tyngd punktsförskjutning 
i arbetsmarknadspolitiken mot större insatser i form av framför allt en 
ökad satsning på arbetsförmedling och utbildning. Från bl. a. Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundct framför man dock betänklig
heter mot att arbetsgruppen ser alltför tekniskt på den geografiska rörlighe
ten. Remissinstanserna pekar på a~t människor kan ha många skäl för att 
inte vilja flytta och att det är angeläget att ge människor möjlighet att bo 
kvar på sin hemort genom en stark regionalpolitik och genom att underlätta 
den yrkesmässiga rörligheten som alternativ till den geografiska rörlighe
ten. 

Även framgent kommer de sysselsättningsskapande åtgärderna sanno
likt att behöva ha en relativt stor omfattning och såväl Svenska kommun
förbundet som Landstingsförbundct ser positivt på om det lokala näringsli
vet kan bidra till detta även om tyngdpunkten i åtgärderna även fortsätt
ningsvis blir inom offentlig sektor. 
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RR V är den enda remissinstans som framför vissa invändningar mot 
tankarna om en tyngdpunktsförskjutning från efterfrågeorienterade till ut
budsorienterade insatser. RRV befarar att utslagningen av framför allt 
ungdomar skall öka. Motiven för detta skulle vara att många ungdomar 
inte är intresserade av en utbildning, antingen för att de redan har en eller 
för att <le är skoltrötta och att sysselsättningsskapande åtgärder då bör 
tillgripas. 

Satsningen på en förstärkt· förmedling möter inte oväntat ett positivt 
gensvar. Ett par remissinstanser, SIND och SACOISR; trycker på att 
förmedlingen i högre utsträckning bör erbjuda ombytessökande god ser
vice för att härigenom få fler av dessa att söka arbete via förmedlingen, 
vilket skulle förbättra förmedlingens möjligheter att tillgodose näringsli
vets behov av välutbildad och erfaren arbetskraft. Samtidigt finns det 
andra remissinstanser som bl. a. oroas över att förmedlingen i dagsläget 
inte ger tillräckligt stöd åt svaga sökande på arbetsmarknaden. 

Flera av remissinstanserna förordar en förstärkt forskningsverksamhct 
kring arbetsmarknadspolitiken men också en fortsatt utveckling av resul
tatanalysen inom arbetsmarknadsverket. De flesta remissinstanserna beto
nar dock att den huvudsakliga utvärderingen av verksamheten bör ligga 
utanför arbetsmarknadsverket och förankras i högskolans fasta organisa
tion, där en mer långsiktig uppbyggnad av forskningsorganisationen bör 
ske. I relation till de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas kostnad satsar 
Sverige små resurser på att utvärdera åtgärdernas effektivitet. En utökad 
forskning är, enligt flera remissinstanser, en förutsättning för att få till 
stånd en fortlöpande diskussion om arbetsmarknadspolitikens mål och 

medel. 
Rapportens diskussion om de ekonomiska incitamenten får ett mer 

blandat mottagande. Flera remissinstanser pekar dock på att det är den 
långsiktiga effekten av olika alternativ som bör bedömas och att det är 
angeläget att ersättningarna utformas så att ingen av ekonomiska skäl 
avstår från önskvärda handlingsalternativ såsom t. ex. utbildning. 

Jag avser att i det följande återkomma till en del av de i promemorian 
redovisade förslagen. 

Arbetsmarknadspolitiken våren 1987 och budgetåret 1987/88 

Av den redovisning jag inledningsvis har lämnat framgår att den förbattring 
av arbetsmarknadsläget som inleddes under år 1984 har fortsatt under 
såväl år 1985 som år 1986. Sysselsättningen har under år 1986 ökat med 
över 30 000 personer samtidigt som arbetslösheten legat på en lägre nivå än 
åren dessförinnan. Detta har kunnat ske samtidigt som tillströmningen till 
arbetsmarknaden varit mycket stor och de syssclsättningsskapande åtgär
derna - beredskapsarbeten, rekryteringsstöd och ungdomslagen - inom 
arbctsmarknadspolitiken har dragits ner. I ett internationellt perspektiv 
har Sverige ytterligare stärkt sin unika ställning vad gäller högt arbets
kraftsdeltagande och låg arbetslöshet. 

Samtidigt som vi kan konstatera att fler människor är i arbete an någon-
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sin tidigare måste vi vara klara över att målet full sysselsättning ännu inte 
är uppnått. Arbetslösheten är enligt svenska mått för hög och vi måste med 
fortsatt kraft vidta åtgärder över hela det ekonomiska fäliet för att ge alla 
som så önskar möjlighet till ett arbete. Även om vi. kan konstatera att 
antalet långtidsarbetslösa och antalet utförsäkrade har minskat så kvarstår 
dock att det huvudsakligen är de allt längre arbetslöshetsperioderna som 
har förorsakat ökningen av arbetslösheten under de senaste 15 åren. Orp vi 
år 1985 hade haft samma genomsnittliga arbetslöshetstid som under peri
oden fram till år 1970 så skulle arbetslösheten varit i stort sett oförändrad. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag redogjort för de ekono
miska utsikterna och den ekonomiska politiken under budgetperioden. 
Som finansministern framhållit är bedömningen av utvecklingen under det 
närmaste året osäker. Detta gäller i synnerhet den internationella utveck
lingen vilken i hög grad påverkar den svenska arbetsmarknaden. Under 
loppet av år 1986 har tillströmningen av lediga platser avtagit något. 
Antalet personer som berörs av varsel om uppsägning är något högre än för 
ett år sedan och takten i minskningen av arbetslösheten har avtagit. Samti
digt fortsätter sysselsättningen att öka men i långsammare takt. De indika
torer på en försämring som finns ger anledning att skärpa uppmärksamhe
ten ytterligare, men motiverar enligt min mening inte nu generellt ökade 
insatser inom arbetsmarknadspolitiken. På sedvanligt sätt får en ny be
dömning av utsikterna för nästa budgetår göras i samband med komplette
ringspropositionen och jag avser därvid att aktualisera de eventuella juste
ringar i de arbetsmarknadspolitiska insatserna som då kan visa sig befo
gade i syfte att uppnå en fortsatt förstärkt sysselsättning och minskad 
arbetslöshet. 

Som finansministern redovisat tidigare fordrar budgetläget att nya åta
ganden finansieras samt att åtgärder vidtas för att minska utgifterna. Detta 
gäller även inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Inom arbetsmark
nadsdepartementets område har utgiftsbegränsningar gjorts i storleksord
ningen 400 milj. kr. som tillsammans med andra besparingar inom övriga 
huvudtitlar har möjliggjort ur bl. a. sysselsättningspolitisk utgångspunkt 
angelägna förstärkningar av de regionalpolitiska insatserna och av forsk
ningen. Omprioriteringar inom arbetsmarknadsområdet har vidare möj
liggjort riktade förstärkningar inom arbetsmarknadspolitiken. Jag vill här · 
särskilt framhålla de förslag som jag kommer att lägga fram om en förstärk
ning av arbetsförmedlingen med _250 tjänster, utökade möjligheter att ge 
ADB-kunskaper inom arbetsmarknadsutbildningen, förbättringar av med
flyttandebidraget samt vidgade möjligheter för handikappade ungdomar 
över 20 år med varaktiga funktionshinder att delta i ungdomslag. Jag vill 
också peka på den förstärkning av arbetskraftsundersökningama som che
fen för civildepartementet senare kommer att förorda, 

Inom arbetsmarknadspolitiken ryms såväl aktiva insatser för att stödja 
enskilda individer i deras strävan att finna ett arbete som passiva insatser i 
form av ersättning till den som trots allt blir arbetslös. 

Vid utformningen av politiken är det naturligt att se de aktiva resp. 
passiva insatserna som kommunicerande kärl, där ansträngningarna bör 
koncentreras på att genom förstärkta aktiva insatser minska behovet av 
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kontantstöd. Denna princip utgör också grunden för vår aktiva arbcts
marknadspolitik och den s. k. arbetslinjen. Det är också mot denna bak
grund som jag senare kommer att föreslå förstärkta insatser både vad gäller ·· · 
arbetsförmedlingens resurser och arbetsmarknadsutbildningen. 

De besparingar som jag kommer att föreslå har valts på ett sådant sätt att 
de tillsammans med de förstärkningar som förordas inom de aktiva delarna 
av arbetsmarknadspolitiken skall medverka till ett fullföljande av arbetslin
jen. Mitt förslag om ett slopande av starthjälpen inom flyttningsbidragen 
innebär således inte någon ändrad syn på behovet av geografisk rörlighet 
som ett led i arbetslinjen. Även i en ekonomi i balans kommer tillgång och 
efterfrågan på arbeten att variera mellan regioner, yrken och branscher på 
ett sådant sätt att byte ·av bostadsort kan bli nödvändigt för att den 
enskildes önskemål skall uppfyllas. Ett slopande av starthjälpen' innebär 
heller inte att den som måste flytta till ett nytt arbete själv måste bära alla 
kostnader. Flyttningsbidragen i övrigt kvarstår och förbättras i vissa av
seenden och fortfarande gäller att kostnader för bohagstransport och resor 
för att söka och tillträda det nya arbetet bärs av ·samhället i samma 
utsträckning som tidigare; Besparingarna inom arbetsmarknadspolitiken · 
bidrar till att stödet till nya arbetstillfällen inom sysselsättningssvaga områ
den kan stärkas inom regionalpolitiken som regeringen beslutat prioritera. 

Vid utformningen av mina förslag till reformer och besparingar har jag 
också anlagt regionalpolitiska synpunkter.· Det innebär att starthjälp fortfa
rande kan utgå för s. k. nyckelpersoner till näringslivet i stödområdet och 
att det s. k. medflyttandebidraget förstärks och koncentreras till de mest 
utsalla regionerna. Statsbidraget för beredskapsarbeten inom stödområ
dena A och B berörs inte av mitt bcsparingsförslag i denna del. 

Ett särskilt problem i de mer sysselsättningssvaga delarna av landet, i 
synnerhet i skogsläncn, är svårigheterna att rekrytera kompetent personal. 
Arbetsmarknadsutbildningen utgör här ett effektivt instrument. År 1984 
inleddes en försöksverksarnhet med bidrag till arbetsgivare som ger arbete 
till en medflyttande. Utgångspunkten för bidraget var i första hand att lösa 
deri medflyttandes problem. Bidrag kan i dag utgå över hela landet utom i 
Stockholmsområdet. Stödet har utnyttjats i begränsad omfattning. Jag 
kommer att förorda att bidragsperioderi förlängs till ett år och att bidraget 
ges en regionalpolitisk profil. Stöd bör utgå i skogslänen (Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län) och de :kommuner utanför skogslänen som Ingår i stöd
ornråde C. Det är min övertygelse att stödet på detta sätt bättre skall kunna 
medverka till att både lösa enskildas problem och aktivt medverka till en 
utveckling av både den privata och offentliga sektorn i berörda regioner. I 
sammanhanget vill jag betona vikten av att' näringsliv och förvaltning 
aktivt söker medverka till all lösa de medflyttandes problem och ej sätter 
upp onödiga hinder. Ett sådant hinder, som kortsiktigt kan ha fördelar men 
långsiktigt nackdelar, är olika regler om lokala förturer vid sidan av dem 
som följer av lagstiftningen. 

När det gäller ökningen av utgifterna för kontantstöd under det senaste 
årtiondet som av vissa har tolkats som ett tecken på att regeringen övergett 
arbetslinjen, vill jag här peka på vissa tendenser i utvecklingen. Som jag 
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tidigare framhållit förklaras en stor del av den ökade arbetslösheten under 
de senaste tio åren av längre arbelslöshetsperioder. Ersättningsnivåcrna 
inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet 
har på grund av eftersläpningar framför allt under åren kring år 1980, höjts i 
snabbare takt än den allmänna löne- och prisutvccklingen. Anslutningsgra
den till arbetslöshetskassorna är nu också högre än för tio år sedan. 

En annan förändring som har väsentlig betydelse för utvecklingen är 
systemet för ersättning vid partiell arbetslöshet (deltids- eller säsongar
betslöshet). En allt större andel av dem som får arbetslöshetsersättning är 
s. k. deltidsmarkerare, dvs. personer som samtidigt med ett deltidsarbete 
får viss inkomstutfyllnad i form av arbetslöshetsersättning. För dessa 
gällde före den I juli 1984 en begränsad ersättningsperiod om 50 dagar med 
möjlighet till förlängning i vissa fall. Den I juli 1984 slopades den generella 
begränsningen. Kvar finns dock en möjlighet att, om det finns särskilda 
skäl, begränsa ersättningsrätten för deltidsmarkerare. Denna möjlighet har 
hiuills inte utnyttjats. Ändringen år 1984 utgick från en uppfattning om att 
den arbetsrättsliga lagstiftningen om bL a. anställningsskydd och permit
teringsrätt samt arbetsförmedlingens aktiva arbete skulle begränsa omfatt
ningen av arbetslöshetsersättningen i samband med deltidsarbete. 

I motsats till vad som antogs har en snabb ökning skett av antalet 
personer som deltidsmarkerar samtidigt som antalet personer som enligt 
arbetskraftsundersökningarna arbetar deltid av arbetsmarknadsskäl min
skar. Den utveckling som vi fåll innebär att arbetslöshetsersättningen 
kommit att utnyttjas som komplement till ett deltidsarbete. Ersättningen 
har härigenom för den enskilde mer och mer fått karaktären av en perma
nent sidoinkomst samtidigt som den för arbetsgivarna underlättar att hålla 
kvar vid anställningsformer som förutsätter utfyllnad från annat håll. Kost
naderna för arbetslöshetsersättning.till deltidsmarkerare har ökat kraftigt 
och beräknas uppgå till i storleksordningen 1000 milj. kr. Denna utveck
ling är enligt min mening helt oacceptabel. Jag vill därför för riksdagens 
kännedom meddela att jag avser att senare föreslå regeringen att· inom 
arbetslöshetsersättningens ram vidta åtgärder för att komma till rätta med 
problemet. 

De av mig nämnda faktorerna påverkar givetvis utbetalningsbehovet för 
arbetslöshetsersättning oberoende av förändringar i arbetsmarknadsläget 
och därmed är antalet utbetalda kronor för kontantstöd inte en adekvat 
mätare av regeringens ambitioner eller graden av måluppfyllelse. Jag kom
mer senare i dag att föreslå höjningar av arbetslöshetsersättningen och 
utbildningsbidragen. Detta ökar kostnaderna för kontantstödet, men är 
därmed inte ett uttryck för att regeringen överger arbetslinjen. Jag vill 
slutligen i sammanhanget erinra om att en särskild utredare för närvarande 
arbetar med frågor kring den framtida arbetslöshetsersättningen och där
vid kommer bl. a. vissa av de frågor jag här har tagit upp att behandlas. 

Mål och inriktning 

Det övergripande målet för. syssclsättningspolitiken är som jag tidigare 
framhållit full sysselsättning eller arbete åt alla. Arbetsmarknadspolitiken 
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är ett viktigt instrument för att förverkliga denna målsättning, men inte det 
enda. De åtgärder som vidtas inom bl.a. den ekonomiska politiken, regio
nal-, utbildnings- och industripolitiken har avgörande betydelse för hur väl 
vi lyckas uppnå de övergripande målen. 

Den s. k. arbetslinjen innebär att arbete eller utbildning skall priorileras 
före passiva insatser. Den primära uppgiften för arbelsförmedlingen är 
således att så snabbt som möjligt finna sådana lösningar au en sökande kan 
komma i arbete eller utbildning. Härvid skall förmedlingen givetvis ulnyll
ja alla de instrument som står till dess förfogande. 

Det i särklass värdefullaste instrumentet härvidlag är den personal som 
arbetar inom arbetsförmedlingen och personalen vid arbetsmarknadsinsti
tuten. Det är genom deras kunskap, erfarenhet och kontakter det stora 
flertalet förmedlingsuppdrag skall lösas. I den nyss redovisade departe
mentspromemorian framhålls att en ökad vikt i framtiden bör läggas på 
utbudsinriktade verksamheter, dvs. huvudsakligen arbetsförmedlings- och 
utbildningsinsatser. Detta är i linje med min syn på arbetsmarknadspoliti
ken. Mot bakgrund härav och för att möjliggöra ett fortsatt utvecklingsar
bete i effektivitets- och kompetenshöjande syfte kommer jag att förorda att 
arbetsförmedlingens resurser förstärks med 250 tjänster. 

Förmedlingen har till uppgift att betjäna både arbetssökande och arbets
givare. Inom arbetsmarknadsverket har under senare år ett omfattande 
arbete lagts ned för att förbättra servicen till kunderna. Enligt min mening 
har denna inriktning av arbetet varit riktig och framgångsrik. Mest markant 
har förändringen visat sig i förkortade vakanstider för de lediga platserna. 
En ledig plats inom industrin tillsätts nu normalt inom 3,5 veckor mot 6 
veckor år 1980. Med en snahbare tillsättning av de lediga platserna vore 
det naturligt att arbetslöshetstiderna för de arbetssökande samtidigt skulle 
sjunka. Utvecklingen hitintills har inte gåll i denna riktning. Den genom
snittliga arbetslöshet stiden låg de tre första kvartalen 1986 på ca 20 veckor 
vilket var samma nivå som år 1980. Den nedgång i arbctslöshctstiderna 
som har kunnat noteras mellan år 1985 och år 1986 för alla sökande kan till 
inte oväse.ntlig del tillskrivas förtidspensionering i de äldsta åldersgrup
perna samtidigt som antalet friställda i dessa åldrar har minskat. Andelen 
långtidsarbetslösa bland de arbetssökande i åldern under 55 år har minskat 
endast marginellt under denna konjunkturuppgång, vilket enligt min me
ning är oroväckande. Problemen kring långtidsarbetslösheten har tagits 
upp i ett antal skrivelser till regeringen bl. a. från Göteborgs kommun. 

Med de personalförstärkningar som jag kommer att förorda, kombinerat 
med bl. a. den beslutade utbyggnaden av det ADB-baserade platsförmed
lingssystemet, och ett målmedvetet utnyttjande av andra instrument som 
arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete och rekryteringsstöd finner 
jag det rimligt att antalet långtidsarbetslösa vid förmedlingen skall kunna 
reduceras från i dagsläget drygt 30 000 till väl under 25 000 personer första 
halvåret 1988. Samtidigt bör vakanstiderna kunna hållas oförändrade eller 
minskas. Jag avser att med arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) diskutera hur 
tillskottet av tjänster bäst kan disponeras för att dels bidra till att uppnå 
detta mål, dels kunna utgöra underlag för en vetenskaplig utvärdering av; 
betydelsen av resurstillskottet. I sammanhanget vill jag också nämna att 
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regeringen i direktiven för AMS arbete med treåriga budgetramar har 
aktualiserat frågor som rör ytterligare effektivitetshöjande åtgärder. 

I en politik med ökad tonvikt på utbudsinriktade åtgärder utgör utbild
ning ett viktigt grundelement. I den förut nämnda departementspromemo
rian framhålls bl. a. att ekonomiska incitament, dvs. högre ersättning, för 
den enskilde att välja utbildning före arbetslöshetsersättning vore moti
verat. Inom ramen för de begränsade ekonomiska resurser som står till 
vårt förfogande är en sådan reform nu inte möjlig. Dessutom vill jag peka 
på att de ekonomiska incitamenten redan i dag finns för den grupp som inte 
har rätt till ersättning från arbetslöshctskassa utan uppbär kontant arbets
marknadsstöd (KAS) eller inget stöd alls vid arbetslöshet. Samtidigt vill 
jag framhålla att en utbildning i sig måste anses så värdefull att extra 
ersättningar borde vara obehövliga. 

Mot bakgrund av att 75 % av alla ·lediga platser kräver utbildning 
och/eller erfarenhet i yrket och att de strukturella förändringarna i samhäl
let ökar, växer också kraven på utbildning. Jag anser det därför motiverat 
att öka utbildningsinsatserna. Jag kommer sålunda att förorda att medel · 
beräknas för upphandling av arbetsmarknadsutbildning för 5 000 fler perso
ner än vad som beräknades i 1986 års budgetproposition. Totalt beräknar 
jag att arbetsmarknadsutbildningen skall kunna omfatta ca 120000 perso
ner. Som jag tidigare har framhållit får behovet av bl. a. utbildning omprö
vas i samband med kompletteringspropositionen. 

Sysselsättningsskapande ått?ärder i form av beredskapsarbeten och rek~ 
ryteringsstöd skall enligt min mening utnyttjas för de grupper av sökande 
för vilka platsförmedlande och vägledande åtgärder inkl. utbildning inte 
har visat sig lämpliga. När det gäller rekryteringsstödet har regering och 
riksdag uttalat att detta primärt skall utnyttjas för att ge arbete för långtids
arbetslösa. En sådan inriktning har ifrågasatts utifrån vetskapen att ju 
tidigare aktiva insatser kan vidtas för den sökande, desto snabbare leder 
detta till ett arbete för den sökande. Jag delar helt denna uppfattning, men 
måste samtidigt konstatera att så länge vi har sökande, vars situation vi 
inte under en längre tid har lyckats lösa så skall våra resurser i första hand 
utnyttjas för dessa. Jag finner det naturligt att denna inriktning av resur
serna också skall gälla beredskapsarbetena. 

I den takt vi lyckas lösa de långtidsarbctslösas problem genom förmed
lings-, utbildnings- eller sysselsättningsskapande insatser frigörs resurser 
för ytterligare insatser för övriga arbetssökande för att förebygga upp
komsten av långa arbetslöshetstider. 

Vad gäller omfattningen av beredskapsarbeten och rekryteringsstöd har 
jag utgått från att arbetsmarknadsläget inte skall försämras utan jag räknar 
med i huvudsak oförändrad omfattning av dessa åtgärder. Jag avser att 
återkomma med en reviderad bedömning i samband med kompletterings
propositionen. 

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 20-24 år är trots den allmänt 
förbättrade utvecklingen på arbetsmarknaden hög. Under början av· år 
1986 sjönk arbetslösheten i gruppen för att mot slutet av året återigen öka. 
Årsgenomsnittet synes bli detsamma som år 1985. Samtidigt har emellertid 
antalet sysselsatta ökat med 10000 personer. Trots· en relativt stark ökning 
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av antalet sysselsatta har således arbetslösheten för denna åldersgrupp inte 
reducerats. Förklaringen härtill är, som jag tidigare nämnt, att tillväxten i 
dessa åldersgrupper nu är stark, men det är samtidigt oroande att ungdo
marna i så begränsad utsträckning får del av den förbättrade konjunkturen. 
För huvuddelen av ungdomarna är situationen den att de har korta, men 
upprepade arbetslöshetsperioder. De får således vikariat och andra tidsbe
gränsade arbeten. Ett skäl härtill är att de har brister i sin utbildning. Enligt 
min mening är det väsentligt att ansträngningarna intensifieras för att 
motivera och stödja ungdomarna till en gångbar yrkesutbildning, Inte 
minst gäller detta de unga kvinnorna. 

När det gäller ungdomarna under 20 år har arbetsmarknadens parter nu 
träffat överenskommelser inom ett antal avtalsområdcn om villko.rcn för 
inskolningsplatser. Några erfarenheter av dessa finns ännu inte, men jag 
utgår från att inskolningsplatserna skall visa sig vara ett verkningsfullt sätt 
att underlätta övergången mellan skola och arbete för dem som har svårig
heter att klara detta via andra insatser. Jag vill samtidigt understryka att 
inskolningsplatser inte skall .vara den normala vägen ut i arbetslivet. De 
skall utnyttjas med urskiljning för dem som behöver det.. 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande de förslag som lämnats av 
utredningen om en översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY). 
De förslag som kan komma att läggas med anledning härav kommer att 
påverka omfattningen och eventuellt också utformningen av såväl ung
domslag som inskolningsplatser och jag avser att i samråd med chefen för 
utbildningsdepartementet återkomma till dessa frågor. 

En betydande del av de medel som anslås till arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder avser insatser för arbetshandikappade. Merparten anslås till yr
kesinriktad rehabilitering och sysselsättningsskapande åtgärder, främst i 
form av lönebidrag samt bidrag för anordnande av skyddat arbete för 
sådana sökande som annars inte kan få varaktigt arbete. De sysselsätt
ningsskapande åtgärderna för handikappade har byggts ut kraftigt under . 
senare år. Sedan år 1982 har således platserna i skyddat arbete eller arbete 
med lönebidrag ökat med ca 15 000, inberäknat de platser i skyddat arbete 
hos offentliga arbetsgivare, som inrättades fr. o. m. budgetåret 1985/86. 
För de sökande, som därigenom kunnat få varaktiga arbeten, torde alterna
tivet i flertalet fall ha varit förtidspensionering. Både för den enskilde och 
för samhället är det väsentligt bättre att de i stället ges möjlighet att utföra 
produktivt arbete och på andra sätt aktivt delta i samhällslivet. 

Det är nödvändigt att också fortsättningsvis ha en hög ambitionsnivå när 
det gäller åtgärder för de grupper av sökande som möter de största svårig
heterna på arbetsmarknaden. Det gäller inte enbart de insatser som görs 
särskilt för dessa sökande. Lika angeläget är att de arbetsmarknadspoliti
ska åtgärder, som finns generellt för de sökande, utformas så att de också 
kan stödja sökande med arbetshandikapp. Jag avser i det följande att 
föreslå att åldersgränsen .för arbete i ungdomslag höjs för ungdomar med 
varaktiga fysiska funktionshinder, så att också de, som på grund av sitt 
handikapp har haft en fördröjd skolgång, skall kunna få arbetslivserfaren
het genom ungdomslagen.Jag återkommer med mitt förslag i anslutning till 
att jag behandlar ungdomslagen. Beträffande övriga frågor som gäller 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

20 



åtgärder för arbetshandikappade återkommer jag i samband med att jag tar 
upp arbetslivsfrågorna. 

I den tidigare nämnda departementspromemorian berördes behovet av 
ytterligare forskning inom arbetsmarknadsområdet. Regeringen avser att 
under våren 1987 förelägga riksdagen en särskild proposition om forsk
ningsfrågor. Jag kommer i anslutning till denna att presentera mina övervä
ganden och lämna förslag till hur en förstärkning av den arbetsmarknads
politiska forskningen bör kunna utformas. 

Internationellt samarbete inom arbetsmarknadspolitikcn 

Frågor rörande internationella arbetsorganisationen (ILO) behandlas sena
re i inledningen under ett särskilt avsnitt, [LO-frågor. Övriga frågor röran
de internationellt samarbete behandlas under resp. sakområde i inlednings
avsnittet. 

Inom ramen för den s. k. nordiska handlingsplanen för ekonomisk till
växt och full sysselsättning, som utarbetats gemensamt av de nordiska 
länderna och som fastställts av Nordiska ministerrådet, har en serie pro
jekt inletts på nordiskt plan. Syftet är att genom samarbete och finansiellt 
stöd kunna pröva ideer i ett land och överföra resultatet och etfarenheter
na till andra länder. Projekten skall pågå i tre år och finansieras dels via 
nordiska medel, dels nationellt. Jag kommer under anslaget B 5. Syssel
sättningsskapande åtgärder föreslå 0,5 milj. kr. för den nationella finansi
eringen. De arbetsmarknadsprojekt som pågår inom ramen för handlings
planen är huvudsakligen inriktade på långtidsarbetslösas och ungdomars 
problem. I Sverige berörs bl. a. Sorsele av ett ungdomsprojekt. Vidare 
kommer ett utbildningsprojekt inom data- och robotteknik att genomföras 
vid Nordkalottens AMU-center. Projektet skall bedrivas i samarbete med 
tekniska högskolan i Luleå, distriktshögskolan i Alla och Narviks tekniska 
skola. Särskilda kurser kommer att riktas till kvinnor som saknar erfaren
het av tekniska yrken. 

Den gemensamma nordiska arbets~arknaden är grunden för det nära 
samarbete som pågått under lång tid. Handlingsplanen bör enligt min 
mening kunna innebära ett ytterligare närmande mellan de nordiska län
derna när det gäller arbetsmarknadspolitiska frågor. Möjligheterna att 
fördjupa och vidareutveckla detta samarbete bör enligt min mening bättre 
tillvaratas. Jag ser därför positivt på de initiativ som i olika avseenden tas 
inom Nordiska arbetsmarknadsutskottet (NAUT). Av de projekt som där 
pågår vill jag särskilt framhålla försöken att åstadkomma någon form av 
utbyte av platsinformation mellan de nordiska länderna baserad på ADB. 

Inom OECD:s ram bedrivs ett intensivt samarbete kring arbetsmark
nadspolitiska insater och dessas koppling till den ekonomiska politiken. 
Under de senaste åren har ett omfattande arbete genomförts kring den 
tekniska utvecklingens betydelse för sysselsättning och arbetsmarknaden 
som helhet. Två andra huvudområden är behovet av skilda former av 
flexibilitet i arbetslivet och betydelsen av lokala sysselsättningsinitiativ. 
Vid den arbetsmarknadsministerkonferens som OECD genomförde i no
vember 1986 kring dessa ämnesområden kunde konstateras att den sven-
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ska synen på vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik vinner allt större 
internationellt gehör. 

Vid den europeiska fackliga samorganisationens (l;.FS) konferens i 
Strasbourg år 1984 föreslog den finländske utrikeshandelsministern att en 
kommission för sysselsättningsfrågor i Europa skulle bildas. Kommis
sionen har nu bildats och leds av den förre östenikiske förbundskanslern 
Bruno Kreisky. Regeringen har beslutat att bidra med 0,5 milj. kr. till 
kommissionens arbete. 
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ARBETSLIVSFRÅGOR 
Mål och inriktning 

Regeringens politik på arbetslivsområdet syftar till att skapa goda förhål
landen på arbetsplatserna för de anställda. Arbetslivspolitiken avser de 
samlade åtgärderna på arbetsplatserna som har möjliggjorts främst genom 
1970-talets arbetsrättsliga lagstiftning. Jag tänker här på lagarna om an
ställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder, arbetsmiljölagen, la
garna om medbestämmande i arbetslivet och styrelserepresentation, ar
betstidslagen m. fl. lagar. 

Den sammanhållna arbetslivspolitik som härigenom har blivit möjlig på 
arbetsplatserna gäller inte bara anställnings- och arbetsmiljöförhållanden 
generellt. Den tar också sikte på de enskilda arbetstagarna i enlighet med 
vad jag redogjorde för i regeringens proposition ( 1984/85: 89) om företags
hälsovård och arbetsanpassning. Denna proposition ledde till vissa lagän
dringar m. m. som trädde i kraft den 1 januari 1986. 

Flera av reformerna på arbetslivets område kritiserades för att hindra ett 
rationellt beslutsfattande inom näringslivet och den offentl.iga sektorn. 
Numera står det dock klart att dessa farhågor var överdrivna och att 
reformerna inneburit fördelar för alla parter. Sedan dessutom medbestäm
mande- och arbetsmiljöavtal nu har träffats mellan parterna inom alla 
större områden på arbetsmarknaden har bilden av arbetslivsreformerna 
förändrats ytterligare. Genom ett antal internationella undersökningar vet 
vi att svenska arbetstagare jämfört med arbetstagare i flertalet av Sveriges 
konkurrentländer i allmänhet är bättre informerade och arbetar med större 
engagemang och ansvar. Den svenska arbetslivslagstiftningen och avtals
praxisen torde här ha bidragit till att lägga en grund för dessa positiva 
förhållanden på arbetsmarknaden. 1970-talets reformarbete på arbetslivets 
område kan sägas ha utgjort en investering för Sverige som kan ge återbä
ring under kommande årtionden. För detta krävs dock att arbetslivspoliti
ken fortlöpande utveckfas och anpassas till samhällsutvecklingen. 

Inom arbetsmiljöområdet måste studier av hur skador i arbetslivet upp
kommer och hur de kan förebyggas föras vidare genom en kraftfull sats
ning på forskning. Genom arbetarskyddsstyrelsens föreskriftsarbete och 
insatser av arbetsmarknadens parter, inte minst i det lokala arbetsmiljöar
betet på arbetsplatserna, måste vi arbeta vidare för att skapa sunda och 
säkra arbetsmiljöer. Samhällets tillsyn måste också utvecklas och beakta 
nya samband mellan arbetsmiljö och ohälsa. Särskild uppmärksamhet 
måste ägnas allvarliga olycksfallsrisker, förebyggande av belastningsska
dor och skador till följd av den ökade kemikalieanvändningen. Även kon
sekvenser av ny teknik för arbetstagarnas hälsa, arbetstillfredsställelse och 
deras möjligheter att själva påverka sin arbetssituation kommer att behöva 
uppmärksammas ytterligare. 

Ett fullföljande av arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik måste 
innebära att arbetshandikappade, i stället för att erhålla kontant stöd, skall 
kunna försörja sig genom eget arbete. Detta förutsätter en fortsatt hög 
ambitionsnivå när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de ar
betssökande som har c.ic största svåri_gheterna på arbetsmarknaden. 
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Olika undersökningar visar att en stor del av arbetskraften i varierande 
grad har nedsatt arbetsförmåga som begränsar deras möjligheter att utföra 
arbete. Erfarenhetsmässigt vet vi också att flertalet av de arbetshandikap
pade sökandena vid arbetsförmedlingen har flera års arbetslivserfarenhet. 
Dessa arbetshandikappade har således haft ett arbete men har av .olika 
skäl, som ofta sammanhänger med arbetshandikappet, sett sig tvungna alt 
lämna arbetet. Mot denna bakgrund är det uppenbart att ökade ansträng
ningar krävs för att hindra att en funktionsnedsättning blir ett arbetshandi
kapp som leder till arbetslöshet eller i värsta fall en utslagning från arbets
marknaden. Det är därför nödvändigt att i än högre grad förebygga att 
skador och funktionshinder uppstår och att se till att de - om de ändå 
uppstår - inte får dessa följder. 

I propositionen om företagshälsovård och arbetsanpassning har jag när
mare utvecklat hur jag ser på dessa frågor. Jag framhöll där nödvändighe
ten av att arbetsmiljö och arbetsförhållanden i övrigt anpassas till de 
enskilda arbetstagarnas förutsättningar. Dessutom behövs aktiva insatser 
av företagshälsovården så att de som drabbats av skador och fup.ktions
nedsättningar kan rehabiliteras och vara kvar på arbetsplatsen .. 

Jag kommer i det följande att närmare redovisa pågående och planerat 
förändrings- och utvecklingsarbete inom hela arbetslivsområdet, bl. a. rö-. 
rande arbetsmiljö, yrkesinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, ar
betsrätt, arbetstider samt internationella frågor inom området. 

Arbetsmiljö 

Regeringens strävanden att begränsa utgiftsökningarna och minska under
skottet i statens budget har medfört att även arbetarsk~d~sverkct har fått 
minskade anslag. Anslaget C I . Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning mins
kas realt med 4 % under treårsperioden 1986/87-1988/89. Besparingen har 
kunnat. begränsas genom omfördelningar inom verksamhetsområdet. De 
medel som nu liUförs arbetarskyddsverket utöver huvudförslaget är av
sedda för den regionala tillsynsverksamheten, för forskning samt för.ut
bildning av företagshälsovårdens personal. 

Företagshälsovård oclz arbetsanpassning 

Utbyggnaden av företagshälsovården har under det senaste året gått snab
bare än väntat. Ytterligare ca 150000 arbetstagare fick under år 1985 
tillgång till företagshälsovård, som nu omfattar ca 65 % av samtliga arbets
tagare. Skälen till att utbyggnaden har gått så snabbt är flera. Såväl 
arbetsmarknadens parter som yrkesinspcktionen och arbetsmiljöfonden 
har under det senaste året intensifierat sina ansträngningar au främja 
företagshälsovårdens utbyggnad. Därutöver har sannolikt också det nya 
bidragssystemet betytt mycket för att stimulera utbyggnaden. 

I juni 1985 tillkallade jag en särskild utredare (A 1985: 02) med uppdrag 
att se över bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt på arbetsmil
jöområdet. Utredaren skall belysa det behov som kan finnas för skydds-' 
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ombud och ledamöter i skyddskommitte att föra information vidare till 
central facklig organisation. Arbetet skall avslutas under år 1987. 

Under år 1986 tillkallade jag en särskild utredare (A 1986: 01) med 
uppdrag att se över sanktionssystemet vid arbetsolyckor som inträffar till 
följd av brister i arbetsmiljön. Utredningen har antagit namnet arbets
olycksutredningen. Utredningen skall kartlägga. hur det nuvarande på
följdssystemet vid arbetsmiljöbrott i samband med arbetsolyckor fungerar 
och överväga de förändringar i regclsystemct och de övriga åtgärder som 
kan vara nödvändiga för att få till stånd ett effektivt sanktionssystem. 
Utredningens arbete skall avslutas under år 1987 .. 

Regeringen har i november 1986 överlämnat en skrivelse (1986/87: 68) till 
riksdagen med en redogörelse för asbestkommissionens arbete och för de 
samlade åtgärderna mot asbest. 

Forskning m. m. 

Regeringen uppdrog i april 1986 åt riksrevisionsverket (RRV) att granska 
verksamheten vid arbetslivscentrum. Enligt uppdraget skulle granskning
en belysa verksamhetens inriktning, omfattning och organisation i förhål
lande till de mål och riktlinjer som statsmakterna har angett. RR V har i 
oktober 1986 i en rapport Arbetslivscentrum (Dnr 1986: 393) redovisat 
uppdraget för regeringen. Rapporten remissbehandlas för närvarande. 

Arbetsmiljöfondt:n har avlämnat en verksamhetsberättelse för budget
året 1985/86 samt en verksamhetsplan för 1986/87 - 1987/88. Av verksam
hetsplanen framgår att drygt. hälften av fondens medel till forskning och 
utveckling, som för budgetåret 1987/88 beräknas.uppgå till 140 milj. kr., . 
kommer att fördelas på områdena kemiska arbetsmiljöproblem samt psy
kiska och sociala aspekter i arbetslivet, arbetsorganisation och medbe
stämmande. 

Jag avser att återkomma till frågor om forskning inom arbetslivsområdet 
i den särskilda forskningspolitiska proposition som regeringen kommer att 
lägga fram för riksdagen under våren 1987. 

Vissa tillsynsfrågor 

Riksdagen har i december 1985 godkänt regeringens proposition 
(1985/86: 40) om samlad tillsyn av arbetsmiljön (SoU 1985/86: 6, rskr. 70). 
Beslutet innebär att tillsynen av arbetsmiljön vid vissa mindre arhetsstäl- · 
len den 1 januari J987 förs över från·kommunerna till yrkesinspektionen. 

Förslaget om att avskaffa den kommunala tillsynen behandlades i betän
kandet (Os A 1985: I) Samlad tillsyn av arbetsmiljön. Övriga förslag i detta. 
betänkande, t. ex. frågan om tillsynens inriktning, organisation och arbets
former, avser jag att senare återkomma till. 

Åtgärder för handikappade 

Genom beslut den 13 december 1984 tilldelade regeringen AMS medel till 
ett projekt för teknikupphandling av datorbaserade hjälpmedel för handi-
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kappade. AMS har den 24 juni 1986 lämnat en redovisning av TUFF A-pro
jektet (TeknikVpphandling För Funktionshindrade i Arbetslivet). Projekt
arbetet har bedrivits i.samverkan med företrädare för statskontoret, Han
dikappinstitutet och styrelsen för teknisk utveckling (STU). Särskilda 
kravspecifikationsgrupper har behandlat hjälpmedel för synskadade, rörel
sehindrade, hörselskadade och intellektuellt handikappade. I dessa grup
per har bl. a. ingått tjänstemän från Ami-S med sakkunskap inom resp. 
handikappområdc samt företrädare för 1-Iandikappinstitutct och Samhälls
företag. AMS har sammanställt en preliminär rapport med kravspecifika
tion för ett datorbaserat system för ökad tillgänglighet till arbetsplatser för 
arbetshandikappade. För gruppen intellektuellt handikappade måste ytter
ligare ett par delprqjekt genomföras innan en kravspecifikation kan preci
seras. Projektgruppen har vid ett par tillfällen orienterat bl. a. företrädare 
för industrin om projektet och om kravspceifikationerna. Handikappför
bundcns Centralkommitte (HCK) och De Handikappades Riksförbund 
(DHR) har informerats om projektet. AMS räknar med att det fortsatta 
projektarbetet skall göra d.et möjligt att serieupphandla lämpliga hjälpme
del under budgetåret 1988/89. · 

Efter en framställning från AMS har regeringen i december 1985 bemyn
digat AMS att besluta om modifieringar av Ami-organisationen samt om 
regional och lokal fördelning av resurserna för denna verksamhet. En 
utgångspunkt för verksamhetens inriktning skulle vara att andelen arbets
handikappade inte fick minska i förhållande till vad som gällde vid besluts
tillfäll et. 

Regeringsbemyndigandet gällde inte Ami-S. I juni 1986 beslutade därför 
regeringen om de riktlinjer för den regionala organisationen av Ami-S som 
skall tillämpas vid organisationsförändringar. I riktlinjerna anges länsvis 
bl. a. · för vilka gn1pper av funktionshindrade som Ami-S-service skall 
finnas tillgänglig. 

AMS har på regeringens uppdrag, i samråd med Stiftelsen Samhällsföre
tag, studerat hur de sociala och arbetsmarknadspolitiska målen för den 
skyddade verksamheten inom Samhällsföretagsgruppen har kunnat upp
fyllas. Styrelsen har i juni 1986 redovisat uppdraget till regeringen. Jag 

. återkommer i samband med behandlingen av anslaget C S. Bidrag till 
Stiftelsen Samhällsföretag till AMS redovisning av uppdraget. 

En särskild utredare (S 1986: 01) överlämnade i december 1986ett betän
kande (Ds S 1986: 11) Bilstödet åt handikappade. Förslag om vidgad per
sonkrets och samordning; Förslaget innebär att bidrag till köJ? m. m. av · 
handikappbil skall kunna lämnas även till funktionshindrade i åldrarna 
under 50 år som inte förvärvsarbetar eller skaffar yrkesutbildning och som 
därför enligt nu gällande ·regler inte kan få AMS bilstöd. Vidare innebär 
förslaget att de nuvarande skatteförmånerna inom bilstödet successivt 
avvecklas. I stället skall ett grundbelopp om 20000 kr. kunna lämnas 
utöver sådana inkomstprövade bidrag och anpassningsbidrag som kan 
lämnas enligt nuvarande regler för AMS bilstöd. 

Rehabiliteringsberedningen (S 1985: 02) arbetar med en översyn av sjuk
försäkringens roll i samband med förebyggande åtgärder och rehabilitc-
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ring. I beredningens arbete ingår även att behandla frågan om ett rchabili
teringsstöd till främst handikappade ungdomar. Syftet är att öka deras 
möjligheter till rehabilitering och arbete och att förhindra förtidspensione
ringar. Beredningens arbete beräknas vara slutfört under budgetåret 
1987/88. 

Arbetstider m. m. 

Sverige har i olika sammanhang framställts som ett land med förhållande
vis kort faktisk arbetstid. Detta är fortfarande riktigt men bilden håller 
snabbt på att förändras. Den genomsnittliga faktiska arbetstiden påverkas i 
hög grad av deltidsarbete och frånvaro, dvs. två faktorer som är utmär
kande för svensk arbetsmarknad vid en internationell jämförelse. 

De aktuella förändringarna i omvärlden rör c\en lagstadgade eller avta
lade veckoarbetstiden. I flera länder har 40-timmarsveckan ersatts av 
andra arbetstidsmått. Danmark har fr. o. m. år 1987 en normalarbetsvecka 
om 39 timmar. I Finland kommer årsarbetstiden att förkortas så att den år 
1990 ligger 100 timmar lägre än år 1985. I Norge har avtal träffats om 37 ,5. 
timmars normalarbetsvecka för alla arbetstagare fr. o. m. år 1987. 

I Belgien, Holland, Frankrike och Västtyskland har också stora föränd
ringar skett i riktning mot kortare normalarbetstid. 

Sverige har numera en av de längsta normalarbetstiderna i Norden, men 
har samtidigt en av de kortaste genomsnittliga faktiska arbetstiderna jäm
fört med våra grannländer. 

Under det senaste året har ett avtal om 38 timmars normalarbetsvecka 
träffats för tvåskiftsarbetare inom indusuin. Vidare har ett arbetstidsavtal 
ingåtts mellan Sveriges Verkstadsförening och Svenska Metallindustriar
betareförbundet som helt ersätter arbetstidslagen. 

Debatten om arbetstidsfrågor, som har varit livlig under senare år, har 
förts från många skilda utgångspunkter. Det långsiktiga målet om sex 
timmars arbetsdag har t. ex. markerats även under 1986 års LO-kongress. 
Nya inslag i debatten är frågor kring arbetstidsbanker och åtgärder som 
ökar den enskildes valmöjligheter i arbetstidshänseende. Frågor om för
längd semester, utökad föräldraförsäkring och flexibel pensionsålder är 
också aktuella. 

Delegationen för arbetstidsfrågor (DELF A) har genom sin verksamhet 
bidragit till att stimulera debatten i arbetstidsfrågor. DELF A har under 
senare år arbetat med ett relativt brett perspektiv. Enligt min mening bör 
arbetstidsfrågorna i framtiden behandlas på ett mer målinriktat sätt. Jag 
avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag om det fortsatta 
arbetet med arbetstidsfrågorna. 

1986 års semesterkommitte (A 1985: 04) utreder för närvarande på vilket 
sätt en utjämning kan åstadkommas mellan olika gruppers semestervillkor. 
Detta gäller både semesterns längd och möjligheter till inflytande på se
mesterns förläggning. Kommitten har också i uppgift att närmare kartlägga 
semesterförhållandena för olika grupper av arbetstagare. 
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Vissa arbetsrättsliga frågor 

Den arbetsrättsliga lagstiftning som tillkom på 1970-talet utgör en grund för 
parternas avtal och överenskommelser om medbestämmande, arbetsorga
nisation, arbetsmiljö, företagshälsovård och arbetstider m. m. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet behandlas vissa arbetsrättsliga re
formfrågor i en särskild beredningsgrupp. Gruppen har nyligen lagt fram 
ett förslag om ökade möjligheter för anställda att arbeta i företagsstyrelser 
(Ds A 1986: I, Styrelserepresentation för de anställda). I heredningsgrup
pen övervägs för närvarande bl. a. olika förslag som har framförts från 
arbetsmarknadens parter om ändringar i lagen ( 1982: 80) om anställnings
skydd och i lagen (1978: 410) om ledighet för vård av barn m. m. 

Lagarna om styrelserepresentation var en av många arbetsrättsliga re
former som genomfördes under 1970-talet. De nya förslagen innebär att 
lagstiftningen moderniseras och att arbetstagarnas ställning förstärks. 

För närvarande finns det tva olika lagar om styrelserepresentation. En 
gäller för banker och försäkringsbolag och en för aktiebolag och ekonomi
ska föreningar. I promemorian föreslås att dessa båda lagar ersätts av en 
lag. Vidare föreslås att regeln slopas om att en facklig organisation skall 
företräda mer än hälften av de anställda på arbetsplatsen för att styrelsere-. 
presentation skall få inrättas. 

I större företag som bedriver verksamhet inom skilda branscher och som 
sysselsätter i genomsnitt minst 1000 anställda ges de anställda rätt att utse 
tre ledamöter och tre suppleanter i styrelsen. Arbetstagare med utländskt . 
medborgarskap föreslås också kunna väljas till arbetstagarrepresentant i 
ert företags styrelse på samma villkor som arbetstagare med svenskt med
borgarskap. 

En ny bestämmelse föreslås införd i lagen med innebörden att arbetsta
garrepresentant i styrelsen för sådana företag som avses i 2 § MBL (t. ex. 
företag inom press, radio, TV) inte får delta i behandling av fråga som rör 
verksamhetens mål och inriktning. 

Arbetstagarrepresentanternas skadeståndsansvar kvarstår dock. Lagen 
tillförs bestämmelser om skadestånd. Enligt dessa kan en arbetsgivare 
eller en arbetstagarorganisation som bryter mot lagen åläggas betala skade
stånd. Det personliga betalningsansvar som kan uppst.å för styrelsens 
ledamöter när ett företag som är likvidationsskyldigt driver verksamheten 
vidare föreslås inte gälla för arbetstagarrepresentanterna. 

Remissbehandlingen av promemorian har just avslutats. Frågan bereds 
för närvarande inom regeringskansliet med sikte på lagrådsremiss och 
proposition under våren 1987. 

En annan viktig fråga gäller det arbetsrättsliga systemet under krig och 
beredskap. Den behandlas i den s. k. beredskapsdelegationen (A 1983: 02) . 

. Delegationen har nu i princip si utbe handlat frågan om den arbetsrättsliga 
lagstiftningen under krig och beredskap. Jag kommer att föreslå regeringen 
att under våren 1987 avlåta en lagrådsremiss i ärendet till riksdagen. 

1986 års semesterkommitte prövar förutsättningarna för att samordna 
regler om ledighet som nu finns i olika lagar. I samband därmed prövas 
också möjligheterna till tekniska förenklingar av scmesterlagen. 
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Jag vill i detta sammanhang även erinra om att arbetsolycksutredningen 
och utredningen om arbetsmiljösekretess behandlar frågor av arbetsrättslig 
natur. 

Pcnsionsbercdningen (S 1984: 03) under socialdepartementet berör frå
gor som är arbetsrättsliga eller av arbetslivskaraktär. Del gäller frågan om 
flexibel pensionsålder för vissa grupper av arbetstagare samt den s. k. 58,3 
års-problematiken. Denna problematik innebär alt arbetsmarknadens 
parter genom centralt godkänd överenskommelse kan träffa uppgörelser 
om att säga upp vissa äldre arbetstagare genom avsteg från turordningsreg
lerna i anställningsskyddslagen. 

Allmänt sett ansluter arbetet på det arbetsrättsliga området till regering
ens ansträngningar att, inom ramen för fastlagda ambitionsnivåer i sak, 
åstadkomma förenklingar i de statliga regelsystemen. En sammanhållen 
redogörelse för detta arbete ges i bilaga 2 till budgetpropositionen Gemen
samma frågor. 

Internationella arbetslivsfrågor 

Arbetslivsfrågor som rör ILO behandlas senare under avsnittet !LO-frå
gor. 

I ett internationellt perspektiv har arbetslivsfrågorna under senare år i 
allt högre grad inriktats mot ett harmoniseringsarbete för att eliminera 
tekniska handelshinder. Som en följd av den s. k. Luxemburgdeklara
tionen från år 1984 om ett närmare frihandclssamarbete mellan EG- och 
EFT A-länderna har också frågan om arbetsmiljöreglers roll som tekniska 
handclshinder kommit att aktualiseras. Även inom GATT och inom det 
nordiska samarbetets ram har det politiska intresset.kring frihandelsfrågor 
och tekniska handelshinder ökat markant. Detta har bl. a. kommit till 
uttryck i Nordisk handelsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsätt
ning (NU 1985: 1), Handelshindringer i Norden (NU 1985: 9) och Undanrö
jande av tekniska handelshindcr (NU 1985: 10). 

Sedan år 1984 har Sverige två samarbetsavtal på arbetsmiljöområdet, 
varav det ena har slutits med USA och det andra med EG-kommissionen. 
De båda avtalen har slutits i form av skriftväxling. Arbetsmiljöavtalet med 
USA syftar främst till att öka kunskapsutbytet mellan· de båda länderna 
vad avser forskning och utveckling, praktisk tillämpning av arbetsmiljö-. 
forskning och arbetsskadestatistik. Efter överläggningar mellan de båda 
regeringarna har arbetsmiljösamarbetet vidgats. Frågor som rör det prak
tiska arbetsmiljöarbetet, ,särskilt inom den kemiska industrin, har bl. a. 
uppmärksammats. 

Det svenska arbetsmiljösamarbetet med EG-kommissionen koncen
treras kring föreskriftsarbete och tekniska handelshinder, ny teknik och 
arbetsorganisation, forskning och utveckling, arbetsskadestatistik samt 
utbildning och information. Vid de överläggningar som är inplanerade 
under våren 1987 kommer diskussionerna om de handelspolitiska aspek
terna av EG:s harmoniseringsarbete au ytterligare fördjupas. 

Inom en särskild arbetsgrupp inom OECD bedrivs även samarbete. på 
arbctslivsområdet, främst avseende frågor som rör arbetstid, flexibilitet i 
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arbetslivet samt samhällsekonomiska konsekvenser av kollektivavtalsför
handlingar, strejker etc. 

Det nordiska samarbetet på arbetsmiljöområdet styrs av ett samarbets
program, som fastställdes år 1984 av Nordiska Ministerrådet. Den nya 
tekniken och dess effekter på arbetsmiljön är högt prioriterade frågor i 
programmet. 

Det nordiska samarbetet bedrivs huvudsakligen i projektform. Under 
budgetåret 1986/87 pågår drygt ett 30-tal projekt. Inom ramen för den 
nordiska ämbetsmannakommitlcn för arbetsmiljöfrågor har ett arbete i 
syfte att utreda förutsättningarna för en nordisk arbetsmiljökonvention 
påbörjats. En rapport beräknas föreligga hösten 1987. Jag återkommer 
inom kort till denna fråga. 

År 1983 tillsatle ämbetsmannakommitten för arbetsmiljöfrågor en ar
betsgrupp för ell nordiskt samarbete på området arbetsmiljö, hälsa och 
ekonomi. Gruppen har under år 1986 avslutat ett arbete med att ta fram en 
nordisk handledning för utredningar av arbetsmiljöreglers ekonomiska 
konsekvenser. 

För år 1985 avsatte Ministerrådet medel för ett tvärsektoriellt arbetstids
projekt. Syftet med projektet är att ge ett svar på Nordiska rådets rekom
mendation nr 6/1977 om en förkortning av arbetstiden. Projektet väntas bli 
avslutat under år 1986. 

Ministerrådet har även beviljat medel för en komparativ studie av före
tagshälsovården i Norden. Avsikten är att ge en systematisk översikt över 
företagshälsovårdens innehåll, omfattning och organisation i de nordiska 
länderna. Resultatet kommer att redovisas i en rapport under år 1987. 

Inom ramen för samarbetet på arbetslivs- och arbetsrättsområdel, ·som 
har organiserats genom en för ämbctsmannakommittcn och NA UT gemen
sam styrgrupp, har under år 1986 påbörjats en komparativ studie över 
arbetsrätten i Norden. För år 1987 har medel beviljats för ytterligare 
projekt inom arbctslivsområdet. 

Genom det nyligen inledda EG-EFf A-frihandelssamarbetet har frågor 
som rör harmonisering av standarder och eliminering av tekniska handcls
hinder kommit i blickpunkten. Från svensk sida är inställningen att även 
inom arbetsmiljöområdet söka verka för mer enhetliga normer av främst 
teknisk natu.r. Detta underlättas om samarbetet kring olika arbetsmiljöfrå
gor som blir aktuella för reglering kan starta på ett så tidigt stadium som 
möjligt. Det tidigare nämnda arbetsmiljöavtalet mellan Sverige och EG
kommissionen ger möjlighet till god framförhållning i harmoniseringsarbe- · 
tet. Avtalet öppnar också möjligheter för svenska tillsynsmyndigheter, 
främst arbetarskyddsstyrelsen, att delta i de tekniska förberedelser för de 
nya föreskrifter som planeras enligt EG:s beslut från år 1985 om ny 
inriktning av det framtida harmoniseringsarbetet, den s. k. New Approach. 

Inom ramen för den nordiska ämbetsmannakommitten för arbetsmiljö
frågor och dess tillsynsgrupp bedrivs sedan många år ett samarbete vid 
utarbetande av nya föreskrifter eller motsvarande. I samband med den 
nordiska utredningen om en eventuell nordisk arbetsmiljökonvention kom
mer frågan om en ytterligare harmonisering av föreskriftsarbetet att ägnas 
särskild uppmärksamhet, liksom frågan om olika former för teknisk kon-
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troll och provning. Bl. a. skall frågor som rör ömsesidigt godkännande av 
provningsinstitutioner och provningsprocequrer behandlas. 

Av arbetarskyddsstyrelsens relativt stora antal arbetsmiljöregler inrym
mer endast någon enstaka föreskrifter som kan sägas utgöra tekniskt 
handclshinder i egentlig mening. Sveriges aktiva strävanden att motverka 
tekniska handelshindcr på arbetsmiljöområdet innebär inte att vi uppger 
vår rätt till en nationell arbetsmiljöpolitik på hög ambitionsnivå. Det är 
ofrånkomligt att länder som är föregångare när det gäller att uppmärksam
ma och åtgärda arbetsmiljöproblem också lättare kan bli anklagade för att 
införa tekniska handelshinder. Erfarenheterna under senare år visar dock 
att införande av stränga arbetsmiljöregler i Sverige ofta får efterföljd i 
andra länder. Det svenska förbudet mot asbesthaltiga broms- och kopp
lingsbclägg i fordon är ett bra exempel på detta, där såväl USA som flera 
EG-länder nu följer Sveriges politik. 

Försök att främja export av svensk arbetsmiljöteknologi och kunskap 
pågår. Ett viktigt område för export är kunskap om sådana åtgärder som 
eliminerar arbetmiljörisker redan vid produktionsprocessens uppläggning 
och när man utformar maskiner och verktyg, ventilation etc. Intresset är 
också stort för svensk arbetsmiljöutbildning på olika nivåer. Inom arbets
miljöfonden pågår för närvarande·en utredning i samverkan med arbets
marknadens parter för att analysera möjligheterna att främja svensk export 
inom arbetsmiljöområdet. Under det gångna året har tillsynsmyndigheter, 
forskningsorganisationer och utbildningsanordnare sökt sälja utbildning i 
arbetsmiljökunskap. Det gäller t. ex. SWEDEC Intemational AR som an
ordnar kurser såväl på kommersiell basis som i samarbete med SIDA. 
Även arbetarskyddsstyrelsen medverkar i internationellt kunskapsutbyte 
på olika nivåer, bl. a. inom ramen för ILO:s verksamhet. 

År 1987 står Sverige som värd för den ll:e världskongrcssen om före
byggande av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Kongressen äger rum 
den 24-29 maj 1987 i Stockholm och arrangeras i samarbete med ILO och 
International Social Security Association (ISSA). 
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!LO-FRÅGOR 
I arbetsmarknadsdepartementet handläggs. ärenden som rör förhållandet 
till internationella arbetsorganisationen (ILO). För beredning av vissa 
ärenden som rör samarbetet med ILO finns en trepartiskt sammansatt 
kommitte, ILO-kommitten (SFS 1977: 987). 

ILO:s beslutande församling - arbetskonferensen - höll sitt sjuttioan
dra möte under juni månad 1986. Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt 
med en trepartsdelegation bestående av två regeringsombud, ett arbetsgi
var- och ett arbetstagarombud samt experter. Arbetskonferensen har bl. a. 
till uppgift att anta ILO:s arbetsprogram och budget samt att anta konven
tioner och rekommendationer. 1986 års arbetskonferens antog ett reviderat 
arbetsprogram samt budget för åren 1986-87, som totalt omspänner ca 279 
milj. dollar. För Sverige innebär konferensens beslut i denna del att det 
årliga bidraget för 1987 utgår med drygt 1,58 milj. dollar, motsvarande ca 
11 milj. kr. 

Internationella konventioner och rekommendationer som utarbetats 
inom ramen för ILO tjänar som grund för de analyser och jämförelser av 
förhållanden i olika länder som behövs för att få perspektiv på nationella 
angelägenheter. Vid 1986 års arbetskonferens diskuterades åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet och erfarenheter av insatser för att underlätta över
gången mellan skolan och arbetslivet. · 

Vid 1986 års arbetskonferens antogs en konvention (nr 162) och en 
rekommendation (nr 172) om säkerhet vid användning av asbest. Konfe
rensen fattade även beslut om vissa ändringar i organisationens stadga. 
Dessa instrument kommer att föreläggas riksdagen våren 1987. 

Sverige har under det gångna året tillträtt två !LO-konventioner, nämli
gen konventionerna (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik och (nr. 161) om 
företagshälsovård (prop. 1985/86: 141, AU 16, rskr. 253). Konventionerna 
ratificerades av Sverige den 22 september resp. den 1 juli 1986. Sverige har 
därmed ratificerat sammanlagt 77 ILO-l<onventioner. År 1986 skall· Sverige 
enligt bestämmelserna i ILO:s stadga rapportera om tillämpningen av 19 av 
dessa konventioner. 

I maj 1986 hölls en förberedande teknisk sjöfartskonferens inför en 
sjöfartssession med arbecskonferenscn i oktober 1987. 

ILO:s fjärde europeiska regionalkonferens äger rum i september 1987. 
Ämnena för konferensen blir Demografisk utveckling och social trygghet 
samt Utbildning och återkommande utbildning - konsekvenser av tekno
logiska förändringar. 

Nya ämnen på 1987 års ordinarie arbetskonferens är Sysselsättnings
främjande åtgärder och social trygghet samt Säkerhet och hälsa i byggindu
strin. 

Fr. o. m. år 1984 har ILO sammanlagt 13 industrikommitteer. Sverige är 
medlem i sju av dem, nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel,järn
och stålindustri, byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten, kemisk 
industri, tjänstemän och utövare av fria yrken, livsmedelsindustri samt 
skogs- och träindustri. Sverige har dessutom en regeringsplats i den två
partiska kommitten för offentlig tjänst. 
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I ILO:s styrelse återfinns på regcringssidan under innevarande treårspe
riod Finland på en ordinarie plats och Norge på en suppleantplats. Enligt 
rådande turordning kommer Sveriges regering - sedan Island avstått - att 
kandidera till en styrelseplats för perioden 1987 -1990. 

3 Riksdagen 1986187. J sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH 
MÄN 
Under detta avsnitt behandlas jämställdhctsfrågor inom såväl arbetsmark
nadsdepartementets som övriga departements områden. 

Jämställdhetspolitikens mål och inriktning 

Det råder i dag bred politisk enighet omjämställdhetsmålen. En rad offent
liga och enskilda organ i samhället arbetar vart och ett inom sitt område för 
att förverkliga dessa mål. Fortfarande är dock kvinnors och mäns villkor i 
samhället alltför olika. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden där kvin
nor och män arbetar i skilda branscher och i olika yrken, med olika lång 
arbetstid och olika lön. Även i fortsättningen kommer därför en väsentlig 
uppgift i jämställdhetsarbetet att vara att verka för en arbetsmarknad där 
kvinnor och män deltar i alla delar av arbetslivet på samma villkor och med 
lika möjligheter. I regeringens politik för jämställdhet kommer arbetet med 
att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden också under budgetåret 
1987/88 att utgöra en central del. 

Kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor förutsätter bl. a. etl 
gemensamt ansvar för arbetet med hem och barn liksom tillgång till en väl 
utbyggd barnomsorg och möjligheter för båda föräldrarna att vara lediga i 
samband med barns födelse eller sjukdom. Kvinnorna får dock fortfarande 
bära huvudansvaret för hemarbetet, medan männen i ringa utsträckning 
utnyttjar t. ex. föräldraförsäkringens möjligheter. En annan viktig utgångs
punkt i regeringens politik för jämställdhet är därför att medverka till att 
förändra den traditionella mansrollen. 

Kvinnor och män bör finnas med i samma utsträckning i den demokratis
ka processen. Det är en tillgång för samhället att de beslut som fattas är 
allsidigt belysta. Åtgärder för att _öka kvinnorepresentationen i de statliga 
rådgivande, utredande och beslutande organen är nödvändiga i det fortsat
ta jämställdhctsarbetet. Andelen kvinnor i dessa organ är fortfarande 
utomordentligt låg. 

Det är även angeläget att uppmärksamma invandrarkvinnornas situa
tion. De möter särskilda svårigheter och kan ha behov av särskilt stöd. 
Fortsatta insatser på detta område kommer också att prioriteras. 

Kvinnornas villkor på arbetsmarknaden 

En viktig förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är ekono
miskt oberoende byggt på ett eget förvärvsarbete. Som jag tidigare har 
redovisat har kvinnornas förvärvsfrekvens ökat oavbrutet under de senas
te decennierna och fortsätter att öka. Om ökningen fortsätter i samma takt 
som hittills kommer kvinnornas andel av arbetskraften redan år 1993 att 
vara lika stor som männens. Arbetsmarknaden är dock fortfarande köns
uppdelad. 

Detta är i sig en anledning att vidta särskilda åtgärder. Först när kvinnor 
och män väljer utbildning och yrke samt deltar i arbetslivet efter sina 
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intressen och förutsättningar i stället för enligt traditionella könsrollsmön
ster kommer jämställdhetsmålet att uppnås på arhetsmarknaden. 

Särskilda problem föreligger på de kvinnodominerade delarna av arhets
marknaden. Både på kontor och inom industrin har kvinnorna i dag arhets
uppgifter som riskerar att utarmas eller rationaliseras hort i samband med 
datorisering och automatisering. Många kvinnor har också en utbildnings
bakgrund som svarar dåligt mot de krav som i dag ställs på arbetsmarkna
den. Det är därför nödvändigt att särskilda ansträngningar görs för att 
tillgodose kvinnornas behov av utbildning och vidareutveckling i samband 
med förändringar inom arbetslivet. Förnyelsefonderna bör här kunna spela 
en viktig roll och enligt min mening är det av yttersta vikt att företagen och 
de fackliga organisationerna beaktar de yrkesverksamma kvinnornas fort
bildningsbehov. 

En majoritet av de förvärvsarbetande kvinnorna återfinns i dag inom den 
offentliga sektorn. Även i framtiden kommer stora grupper kvinnor och 
män att behöva~ inom offentligt service- och vårdarbete. Åtgärder måste 
vidtas för att i högre grad värdera kvinnors traditionella arbete men också 
för att stimulera kvinnor till ett mer otraditionellt utbildnings- och yrkcs
val. En jämnare könsmässig fördelning över alla delar av arbetsmarknaden 
skulle också minska de löneskillnader som nu föreligger mellan kvinnor 
och män. 

I den projektverksamhet för att förbättra kvinnornas villkor på arbets
marknaden som har bedrivits sedan några år tillbaka har många av dessa 
problem uppmärksammats. En särskild referensgrupp med representanter 
för bl. a. arbetsmarknadens parter, AMS och SÖ följer och utvärderar 
projekten. Enligt min mening ger projektverksamheten en väsentlig stimu
lans i jämställdhetsarbetet såväl inom utbildningsområdet som i arbetsli
vet. Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare i dag närmare redo
gjort för jämställdhetsfrågorna inom utbildningsområdet. 

l projektverksamheten har nya metoder och samarbetsformer prövats, 
studiematerial har utarbetats och riktade insatser har genomförts både lill 
flickor i ungdomsskolan och kvinnor i arbetsmarknadsutbildning liksom till 
kvinnliga småföretagare och kvinnor inom mansdominerade yrkcsområ
den. I särskilda projekt har invandrarkvinnornas situation uppmärksam
mats. Jag vill också nämna att särskilda projektmedel tilldelats jämställd
hetsombudsmannen (fämO) för att se över frågan om sexuella trakasserier 
på arbetsplatserna. Genom bl. a. konferenser och informationsmaterial 
kommer ideer och resultat från de olika projektområdena att ges en vidare 
spridning. 

Vid bedömningen av projektansökningarna har sådana förslag priorite
rats som på sikt kan ingå i etl ordinarie arbete. Det är av avgörande 
betydelse för det framtida jämställdhetsarbetet att det finns en beredskap 
hos olika myndigheter och organisationer att fånga upp, tillämpa och föra 
vidare de mesl verkningsfulla delarna i projektverksamhetcn. Länsskol
nämnder, länsarbetsnämnder och utvecklingsfonder har här en viktig funk
tion att fylla. Jag förutsätter att även de centrala myndigheterna, inte minst 
inom utbildningssektorn, tar sitt ansvar för att införliva kunskaperna och 
erfarenheterna från projekten i sitt arbete. 
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För särskilda jämställdhetsåtgärder inom arbetsmarknadsdepartemen
tets område föreslås 9 milj. kr. Statsrådet Lindqvist har tidigare. i dag 
föreslagit medel för lokalt utvecklingsarbete inom ramen för statsbidraget 
till den kommunala barnomsorgen. Av dessa kommer 3 milj. kr. att avsät
tas för projekt på temat teknik i förskolan. Statsrådet Göransson har 
tidigare i dag föreslagit en fortsatt medelsanvisning om 3 milj. kr. för 
sommarkurser i teknik för flickor. Chefen för civildepartementet kommer 
senare i dag att föreslå I milj. kr. till statens arbetsmarknadsnämnd 
(SAMN) för särskilda jämställdhctsprojekt. Han kommer dessutom att 
föreslå medel för särskilda utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen. 
Av dessa kommer ca 1 milj. kr. att avsättas till åtgärder för att öka andelen 
kvinnor på högre tjänster. Sammanlagt avsätts härmed 17 milj. kr. för 
åtgärder för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden m. m. 

Ett led i det tidigare nämnda åtgärdsprogrammet var att analysera kvin
nornas villkor i samband med industrins förnyelse. Inom arbetsmarknads
departementet har utarbetats en PM, Industriell förnyelse och kvinnornas 
villkor på arbetsmarknaden. Efter samråd med chefen för industrideparte
mentet har överenskommits att hithörande frågor skall behandlas i sam
band med den näringspolitiska proposition som regeringen under våren 
1987 avser förelägga riksdagen. 

Som redovisades för riksdagen i föregående års budgetproposition har 
frågan om en utvärdering av könskvotcringsreglerna i det regionalpolitiska 
stödet beretts inom regeringskansliet. Utvärderingen beräknas vara avslu
tad under år 1987. 

I december 1984 gav regeringen samtliga länsstyrelser i uppdrag att i 
samverkan med länsskolnämnder och länsarbetsnämnder analysera och 
under år 1985 redovisa program för att förbättra kvinnornas villkor på 
arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Sådana redovisningar har 
kommit in till arbetsmarknadsdepartementet. 

Ett syfte med uppdraget var att länsstyrelse~a genom sitt samordnande 
planeringsansvar i ökad utsträckning skulle främja åtgärder på regional 
nivå för att förbättra kvinnornas villkor. Detta syfte har uppnåtts. Många 
länsstyrelser har avsatt regionala utvecklingsrnedel för särskilda kvinno
projekt. Vidare har arbetsmarknadsdepartementets projektmedel för. att 
förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden fördelats till bl. a. projekt 
på länsnivå där två eller flera länsmyndigheter samarbetar för att lösa för . 
länet angelägna utbildnings- eller arbetsmarknadsfrågor. 

I många län pågår härutöver ett målmedvetet arbete för att i alla de 
frågor som aktualiseras inom länet belysa jämställdhetsaspekterna och 
vidta lämpliga åtgärder. Samtidigt måste dock konstateras att medvetenhe
ten och ambitionen inte är lika stor i alla län. Enligt min mening är det 
angeläget att kvinnornas villkor på arbetsmarknaden och i utbildningsvä
sendet fortlöpande analyseras på regional nivå. Jag avser fortsättpingsvis 
att noggrant följa utvecklingen i länen i dessa avseenden. 

Männens roll i jämställdhetsarbetet 

Förbättrade villkor för kvinnorna i arbetsliv och i samhälle förutsätter att. 
männen i större utsträckning delar ansvaret för hem och barn. För att följa 
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och fördjupa arbetet kring frågor om männens roll i jämställdhetsarbetct 
förordnades i mars 1986 den särskilda arbetsgruppen (A 1983: Il) om mans
rollen att som samrådsgrupp stå till jämställdhetsministerns förfogande. 

Synpunkter på de förslag som förs fram i arbetsgruppens idcprogram, 
Mannen i förändring, har lämnats av ett 40-tal myndigheter och organisa
tioner. Betydelsen av frågor om männens utnyttjande av föräldraförsäk
ringen, opinionsbildning, studieverksamhct och forskning betonas. Försla
gen i ideprogrammet bereds nu vidare inom regeringskansliet. 

Särskilda medel har avsatts under budgetåret 1986/87 för projekt inom 
området. Jag avser även fortsättningsvis att avsätta medel för sådan verk
samhet. Opinionsbildning om mannens roll i jämställdhetsarbctet kommer 
också att prioriteras. Frågan om forskning inom detta område kommer jag 
att beröra i det följande. 

Kvinnorepresentation 

En ökning av kvinnors representation i olika beslutande och rådgivande 
församlingar är av yttersta vikt i arbetet för jämställdhet. En viss förbätt
ring har skett under senare år, inte minst i de direktvalda politiska försam
lingarna. Delbetänkandet (Ds A 1986: 4) Ska morgondagens samhälle for
mas enbart av män?, från utredningen (A 1985:03) om kvinnorepresenta
tion, innehåller en kartläggning av könsfördelningen i central och regional 
statsförvaltning. Av denna framgår dock att andelen kvinnor it. ex. statliga 
myndigheters ledning och i det statliga utredningsväsendet är mycket låg. 

Enligt min mening är det angeläget att vidta åtgärder för att öka kvinno
representationen i statliga styrelser och kommitteer. Här har inte minst de 
nominerande organisationerna ett särskilt ansvar. Regeringen har för sin 
del i prop. 1984/85: 219 (AU 1985/86: 6, rskr. 48) lagt fast målsättningen att 
alla statliga styrelser och kommitteer efter år 1988 skall innehålla företrä
dare för båda könen. 

I syfte att öka andelen kvinnor i de statliga organen avser regeringen att i 
dag skärpa föreskrifterna·i bl. a. förordningen (1984: 803) om jämställdhet i 
statlig verksamhet. Åtgärder kommer också att vidtas för att samordna 
dessa frågor inom regeringskansliet. 

Utredningen om kvinnorepresentation avser att under våren 1987 lägga 
fram förslag till ytterligare åtgärder på området Jag återkommer därefter 
till regeringen med förslag i denna fråga. 

Jag vill även nämna att vissa frågor i si:lmband med jämställdhetsaspek
tens tillämpning vid statliga tjänstetillsättningar för. närvarande övervägs 
inom regeringskansliet. Chefen för civildepartementet har tidigare i dag 
närmare redogjort för åtgärder påjämställdhetsområdel inom den statliga 
sektorn. 

Vissa forskningsfrågor 

Delegationen (A 1983: 01) förjämställdhetsfofskning (JÄMFO) tillsattes· år·. 
1983 för att initiera, samordna och följa jämställdhctsforskning .. En viktig 
uppgift för delegationen är också att följa· frågor som rör rekrytering av 
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kvinnor till forskning och de kvinnliga forskarnas villkor. Delegationen har 
kommit in med en verksamhetsberättelse för budgetåret 1985/86. Jag avser 
att återkomma till frågan om jämställdhetsforskning i den särskilda forsk
ningspolitiska proposition som regeringen kommer att lägga fram för riks
dagen under våren 1987. Redan nu vill jag emellertid nämna att jag avser 
att uppdra åt JÄMf'O alt i samråd med berörda myndigheter och forsk
ningsorgan utarbeta ett forskningsprogram med utgångspunkt från det 
tidigare nämnda ideprogrammet Mannen i förändring. 

Vissa övriga jämställdhetsåtgärder 

Lagen (1978: 410) om rätt till ledighet för vård av barn är ett viktigt 
instrument för kvinnors och mäns möjligheter att kombinera förvärvsarbe
te och föräldraansvar. Förslag om ändringar i föräldraledighetslagen har 
framförts från olika håll. Dessa förslag övervägs för närvarande inom 
arbetsmarknad sdcpartementet. 

Konsumentverket har regeringens uppdrag att följa och dokumentera 
frågan om könsdiskriminerande reklam. Medel för detta har av arbets
marknadsdepartementet tillförts verket. Även för budgetåret 1987 /88 kom
mer verket att tillföras medel för uppgiften. 

I syfte att öka kunskapen om kvinnomisshandel och förbättra stödet till 
misshandlade kvinnor och deras barn, samt till de misshandlande männen, 
har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Dessa har tidigare i dag närmare 
redovisats av chefen för socialdepartementet. Jag vill här endast nämna att 
medel har ställts till förfogande för information till och utbildning av 
personal som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och deras 
familjer liksom till kvinno- och mansjourer för försöks- och utvecklingsar
bcte. Medel för denna verksamhet föreslås utgå även under nästa budget
år. En treårig försöksverksamhet för att utveckla vårdinsatserna för miss
handlade kvinnor, liksom för misshandlande män, kommer att redovisas 
under år 1987. 

Vidare har frågan om formerna för en utvidgad rättshjälp åt kvinnor som 
utsatts för sexualbrott eller andra våldsbrott utretts av rättshjälpskommit
ten i betänkandet (SOU 1986: 49) Målsägandebiträde. Kommitten föreslår 
bl. a. en särskild lag om rätt till egetjuridiskt biträde för målsäganden i mål 
om vissa sexualbrott. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 

I en lagrådsremiss om ett förstärkt grundlagsskydd för yttrandefriheten 
föreslår regeringen att våldspornografi i tryckta skrifter skall kriminali
seras. Avsikten är att under början av år 1987 förelägga riksdagen en 
proposition i ämnet. 

Jag vill också nämna att regeringen i prop. 1986/87: 1 Om äktcnskapsbalk 
m. m., har lagt förslag om nya regler för att åstadkomma en bättre utjäm
ning mellan en ekonomiskt starkare och en ekonomiskt svagare make vid 
fördelningen av egendom vid äktenskapets upplösning. I propositionen har 
även förslag om en ny lag om sambors gemensamma hem lagts fram. 

Kvinnoorganisationernas arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män är omistligt. Som chefen för civildepartementet senare i dag 
kommer att redovisa, föreslås för nästa budgetår ett förslagsanslag för 
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dessa organisationers centrala verksamhet om 2,7 milj. kr., vilket innebär 
en uppräkning med 0,3 milj. kr. 

Internationellt jämställdhetsarbete 

Arbetet med att utvärdera erfarenheterna från FN:s kvinnokonferens i 
Nairobi år 1985 fortsätter. En dokumentation av konferensens innehåll och 
resultat har under år 1986 givits ut av utrikesdepartementet i samarbete 
med arbetsmarknadsdepartementet. En studiehandledning till konferen
sens slutdokument, utarbetad av Svenska FN-förbundet, kommer att ges 
ut i början av år 1987. Studiematerialet har arbetats fram med medel från 
arbetsmarknadsdepartementet. 

Olika frågeställningar i konferensens slutdokumcnt, de framåtblickande 
strategierna, som kan bli aktuella att lägga särskild vikt vid för Sveriges del 
har diskuterats bl. a. i jämställdhetsrådet. Till dessa frågor hör bl. a. olika 
svenska insatser för att stödja kvinnor i utvecklingsländerna. Som statsrå
det Hjelm-Wallen tidigare i dag har konstaterat lägger Sverige stor vikt vid 
dessa frågor i det internationella utvecklingssamarbetet. 

Det organ inom FN-systemet som har den huvudsakliga uppgiften att 
följa upp resultaten från kvinnokonferensen i Nairobi är FN:s kvinnokom
mission. Regeringen följer noga kommissionens arbete. 

Inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet vill jag särskilt 
nämna att de nordiska länderna på rekommendation från Nordiska rådet, 
beslutat anordna en nordisk kvinnokonferens/nordiskt Forum i Oslo under 
år 1988. Förberedelsearbetet pågår för närvarande i de nordiska länderna. 

Inom ramen för det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet i öv
rigt kommer även fortsättningsvis frågor om kvinnors villkor i arbetslivet 
att prioriteras. Frågor som rör männens med verkan i jämställdhetsarbetet, 
invandrarkvinnors villkor samt kvinnors representation i styrande organ är 
även aktuella i det nordiska jämställdhetssamarbetet. 

Jag vill också nämna att Sverige tar aktiv del i jämställdhetssamarbetet 
inom ramen för Europarådet. Även här intar frågor om kvinnors represen
tation i styrande organ en framträdande plats. 

Sverige deltar även i OECD:s arbetsgrupp för kvinnors roll i ekonomin. 
Under denna arbetsgrupp har tillsatts en särskild panel för att belysa frågor 
om kvinnor och migration där Sverige åtagit sig att vara huvudansvarig. 
Arbetet i panelen bedrivs i samarbete med arbetsgruppen för migrations
frågor. 
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INVANDRING Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

Utvecklingen av invandringen 

lnvand1in'gen var år 1983 lägre än något av de föregående tjugo åren. 
Under år 1984 ökade invandringen och har därefter fortsatt att öka. Preli
minära uppgifter för år 1986 visar atl invandringen av utländska medborga
re har ökat från 27 900 personer år 1985 till ca 34 000 år 1986. Det är en 
invandring på ungefär samma nivå som i slutet av 1970-talet. Ökningen 
avser främst utomnordiska medborgare. Totalt redovisas preliminärt för år 
1986 ett invandringsöverskott på 18000 personer. I förhållande till de 
nordiska länderna redovisas för första gången på sex år ett invandrings
övcrskott. Invandringen under den senaste tioårsperioden framgår av föl
jande tabell (avrundade tal). 

Invandringen av utländska medborgare åren 1976--1986 

Ar Invandring Utvandring Invandr ingsöverskot t 
-------

Totalt Nordiska övriga Totalt Nordiska Övriga Totalt Nordiska övriga 
med- !:led- med- med- med-
borgare borgare borgare borgare borgare· 

1976 39 700 22 200 17 600 18 700 12 200 6 500 21 000 9 900 
1977 38 700 19 600 19 100 14 900 10 600 4 200 23 900 9 000 
1978 31 700 15 300 16 300 15 600 10 100' 5 500 16 000 5 300 
1979 32 400 16 ·100 16 000 16 300 10 700 5 600 16 100 5 700 
1980 34 400 16 300 18 200 20 800 13 600 'l 200 13 700 2 600 
1981 27 400 10 000 17 400 20 800 15 300 5 500 6 600 -5 300 
1982 25 100 7 300 17 800 19 900 14 500 5 400 5 200 -7 200 
1983 22 300 7 400 14 900 li 400 12 000 5 400 4 900 --4 fiOO 
1984 26 000 8 400 li 600 14 600 10 000 4 fiOO 11 400 -1 600 
l985 27 900 8 400 19 500 14 000. 9 200 4 900 13 900 -
1986 (1) 33 800 8 900 24 900 15 700 8 600 7 100 lB 100 

(ll Preliminär beräkning 

Invandringen från Finland, som minskat under de närmast föregående 
åren, har ökat något och uppgår enligt preliminära uppgifter till ca 5 200 
personer år 1986. 

Av den utomnordiska invandringen är det främst invandringen från 
Asien och Afrika som har ökat under åren 1984-1986 medan invandringen 
från övriga världsdelar har varil i stort sett oförändrad. Ca 45 % av den 
utomnordiska invandringen under år 1986 har, liksom under år 1985, 
kommit från Asien. Den största gruppen består av personer från Iran. 
Andra stora grupper är irakiska och turkiska medborgare. Ca 12 000 vuxna 
personer beräknas få uppehållstillstånd som flyktingar, krigsvägrare eller 
av flyktingliknande skäl under år 1986. Till gruppen räknas även personer 
som får tillstånd att bosätta sig i Sverige på humanitära grunder. Antalet 
personer som av flyktingskäl, flyktingliknande skäl eller på humanitära 
grunder har fått tillstånd att bosätta sig i Sverige har ökat sedan år 1984 då 
dessa grupper tillsammans omfattade ca 7600 personer. Invandringen av 
nära anhöriga och övriga utomnordiska-medborgare har enligt preliminära 
beräkningar varit av i stort sett samma omfattning under år 1986 som under 
år 1984 och år 1985. 
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För den organiserade överlöringen av flyktingar till Sverige under bud
getåret 1986/87 har regeringen fastställt en lika stor kvot som under de 
närmast föregående åren. Kvoten omfattar ca I 250 flyktingar. Enligt rege
ringens beslut bör flyktingkvoten för innevarande budgetår i första hand 
avse flyktingar från länder i Sydvästas~en (Mellersta Östern) samt i Syd
och Centralamerika. Vidare bör ullagning i viss utsträckning.ske av flyk
tingar som vistas i läger i Sydostasien och i Europa. Jag beräknar resurser 
för en nyktingkvot av oförändrad omfattning under budgetåret 1987/88. 

Antalet utlänningar som kommit till Sverige på egen hand och sökt asyl 
har under åren 1985 och 1986 varit väsentligt större än tidigare under 
1980-talet. Sammå utveckling kan konstateras i stora delar av Västeuropa. 
Det totala antalet asylsökande under år 1985 var ca 15000 personer inkl. 
medföljande barn. Under år 1986 hart. o. m. november drygt 12 000 utlän
ningar, inkl. barn, sökt asyl. Det största antalet asylsökande under dessa. 
år har kommit från Iran, Irak, Libanon, Chile och Polen. 

År 1985 fick 17700 invandrare svenskt medborgarskap. 
I det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åtgär

der för invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som ö"'.riga 
berörda departements ansvarsområden .. 

Invandrings- och flyktingpolitiken m. m. 

Mål och inriktning 

Riksdagen fattade under år 1984 beslut om riktlinjer för invandrings- och 
flyktingpolitiken (prop. 1983/84: 144, SfU 30, rskr. 410). Beslutet innebar i 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

41 



huvudsak oförändrade grundläggande principer. Invandringspolitiken kan 
sammanfattningsvis sägas utgå från två grundläggande principer, nämligen 
den fria rörligheten inom Norden och en reglering av den utomnordiska 
invandringen. Den utomnordiska invandringen består främst av flyktingar 
och nära anhöriga till personer som redan vistas i Sverige. Utomnordisk 
arbetskraftsinvandring är tillåten endast i undantagsfall. 

Den svenska flyktingpolitiken består av flera olika delar: ekonomiskt 
stöd till FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och till FN:s hjälpprogram 
för palcstinaflyktingar (UNRWA), internationellt samarbete för att främja 
tillämpningen av FN:s flyktingkonvention och stärka flyktingarnas rätts
liga skydd, samverkan med UNHCR och med andra stater för att åstad
komma en bättre internationell ansvarsfördelning i flyktingarbetet samt 
slutligen mottagande av flyktingar i vårt eget land. Regeri.ngen har i en 
skrivelse till riksdagen om flyktingpolitiken (1985/86: 129) i mars 1986 gett 
riksdagen en samlad redovisning av flyktingpolitiken och dess tillämpning 
med tonvikt på år 1985. En motsvarande utförlig redovisning för år 1986 
kommer att lämnas till riksdagen under våren 1987. Jag begränsar mig 
därför i det följande till en kortfattad redogörelse av i huvudsak utveckling
en av stödet till flyktingar utanför Sverige, internationellt samarbete i 
flyktingfrågor, mottagandet av flyktingar i Sverige och handläggningen av 
asylärenden. 

Stöd till flyktingar utanför Sverige 

Flyktingsituationen i världen är fortsatt mycket allvarlig. Behovet av inter
nationell samverkan för att ge flyktingar skydd har ökat under senare år. 

Det stora flertalet av dagens flyktingar befinner sig i fattiga länder. 
Framför allt berörs länder i Afrika, Asien och Centralamerika. Det totala 
antalet flyktingar i världen beräknas uppgå till ca 12 miljoner. Till detta 
kommer ett stort antal hemlösa som hamnat i en flyktingliknande situation 
i sitt eget land på grund av bl. a. inbönlesstrider. Antalet flyktingar i Afrika 
uppskattas till 4 miljoner. Sudan och Somalia har tagit emot ca 1 miljon 
resp. 700000 flyktingar från Etiopien. Även i södra Afrika har flykting
strömmarna varit av stor omfattning. l Centralamerika finns det närmare 
350000 flyktingar, varav 160000 befinner sig i Mexico. Flertalet flyktingar 
i regionen kommer från El Salvador. l Sydostasien finns fortfarande ca 
150 000 indokinesiska flyktingar som i första hand avvaktar möjlighet till 
omplacering till tredje land. Majoriteten av dessa vistas i läger i Thailand. 
Kriget i Afghanistan har medfört att Pakistan nu är det land som hyser det 
största antalet flyktingar, nära 3 miljoner. I Iran uppges antalet afghanska 
flyktingar uppgå till 1,8 miljoner. Även kriget mellan Irak och Iran har gett 
upphov till flyktingströmmar. I Mellanöstern finns 2 miljoner Palestina
flyktingar registrerade hos UNR W A. 

I propositionen (prop. 1983/84: 144) om den framtida invandrings- och 
flyktingpolitiken har regeringen betonat att tyngdpunkten i flyktingpoliti
ken även framöver bör ligga på flyktingbistånd is. k. första asylländer. En 
betydande del av det svenska biståndet går till insatser för flyktingar, 
främst i de fattigaste länderna. Sverige är en av de större bidragsgivarna till 
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FN:s flyktingverksamhel. Vårt samlade bistånd till UNHCR och 
UNRWA, som tidigare årligen uppgått till ca 175 milj. kr., har ökat till ca 
190 milj. kr. under år 1986. Därav har 120 milj. kr. gått till UNHCR och 70 
milj. kr. till UNRW A. Även inom ramen för katastrofbiståndet och det 
humanitära biståndet i Latinamerika och södra Afrika lämnas omfattande 
stöd till flyktingar och hemlösa. Detta stöd förmedlas av olika FN-organ, 
Röda Korset och andra frivilligorganisationer. Även en väsentlig del av 
våra övriga bidrag till andra FN-organ används till insatser som kommer 
flyktingar till godo. Detta gäller även delar av det svenska bilaterala 
biståndet till vissa länder. Jag vill i dessa delar hänvisa till vad statsrådet 
Hjelm-Wallen tidigare har anfört. 

Internationellt samarbete i flyktingfrågor 

Under de två senaste åren har antalet asylsökande till de västeuropeiska 
länderna ökat kraftigt. Flyktingfrågorna har därför under år 1986 rönt en 
allt större uppmärksamhet på det europeiska planet. Sverige deltar aktivt i 
detta samarbete främst genom UNHCR och Europarådet men även genom 
direkta kontakter med andra flyktingmottagande länder. Efter sonderingar 
med bl. a. UNHCR inbjöd Sverige i november 1985 vissa mottagarländer i 
Europa för att diskutera hur man i ordnade former skall söka lösa de 
problem som uppkommer i samband med de ökande flyktingrörelserna. 
Mötet, som hölls i Stockholm, har sedermera följts upp av nya konsulta
tioner i Haag i april 1986 och särskilda expertmöten under sommaren och 
hösten 1986. Initiativ har även tagits av flyktingkommissarien för en fort
satt dialog mellan de länder som deltog i mötena i Stockholm och Haag. 
Den svenska regeringen stödjer aktivt detta initiativ. 

Europarådets expertkommitte för flyktingfrågor, CAHAR, har under 
året hållit dels två ordinarie möten, dels ett extramöte. Vid mötena har 
arbetet med att nå en överenskommelse rörande territoriell asyl (rätten för 
en förföljd person att få skydd i ett land) fortsatt samtidigt som andra 
aktuella problem, exempelvis rörande flyktingrörelser inom Europa och 
möjligheterna till ett förstärkt europeiskt samarbete, diskuterats. CAHAR, 
där Sverige innehar ordförandeskapet, har också tillsatt en särskild arbets
grupp för att söka finna en lösning på det s. k. första asyllandsproblemet. 

Det nordiska samarbetet har ytterligare intensifierats under år 1986 och 
bl. a. på svenskt initiativ utmynnat i att en särskild arbetsgrupp tillsatts för 
det flyktingpolitiska samarbetet med representanter på hög nivå från be
rörda ministerier. 

Regeringen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att stärka det 
internationella samarbetet inom det flyktingpolitiska området. Den arbetar 
därför för att det av UNHCR planerade mötet på ministernivå skall kunna 
komma till stånd. 

Mottagningen av flyktingar i Sverige 

Det nya systemet för flyktingmottagande infördes den l januari 1985. 
Antalet flyktingar och asylsökande har under tiden därefter varit väsentligt 
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högre än vad som beräknades innan reformen genomfördes. De ca 5 000 
kommunplatser per år som beräknades vara tillräckliga för att genomföra 
det nya systemet har inte räckt. Under år 1985 mottogs ca 14 000 flyktingar 
och asylsökande i 137 kommuner med vilka invandrarverket träffat över
enskommelser. För år 1986 har invandrarverket träffat överenskommelser 
med 206 kommuner. Totalt har under år 1986 ca 13600 asylsökande och 
flyktingar tagits emot i dessa kommuner. 

Det stora antalet asylsökande har också inneburit att det har varit 
nödvändigt att väsentligt öka förläggningskapaciteten. Den I januari 1986 
inrättades en ny permanent förläggning i Landskrona. Antalet permanenta 
förläggningar uppgår därmed till sex. Under budgetåret 1985/86 öppnades 
också femton tillfälliga utredningsförläggningar. Ett par av dessa avveck
lades under sommaren 1986. Till följd av att antalet asylsökande å.ter ökat 
väsentligt har förläggningskapaciteten på nytt utökats under hösten 1986. · 
Den l december 1986 fanns 16 tillfälliga utredningsförläggningar. Vidare 
fanns 9 s. k. slussförläggningar där asylsökande vistas under en kort period 
i avvaktan på plats i utredningsförläggning. Totalt var den 1december1986 
drygt 5 000 personer inkvarterade på invandrarverkets förläggningar. 

Under förläggningsvistelsen skall enligt nuvarande riktlinjer polisens 
asylutredning genomföras. hälsoundersökning ske och lämplig bostadsort 
erbjudas. Målet är att förläggningsvistelsen inte skall överstiga fyra ·vec
kor. Det stora antalet asylsökande och svårigheter att snabbt få fram 
kommunplatser i tillräcklig omfattning har dock tvingat fram väsentligt 
längre förläggningsvistelser. Den genomsnittliga vistelsetiden på förlägg
ning under år 1986 har varit ca fyra månader. Det kommer att bli svårt att 
nå målet för förläggningsvistelsens längd även under nästa budgetår. De 
längre förläggningstiderna har ställt krav pa en viss förändring av verksam
heten. Barn- och fritidsverksamheten har byggts ut liksom informations
vcrksamheten och de kurativa insatserna. 

Huvuddelen av de asylsökande som tas emot på förläggning har sökt 
asyl i direkt anslutning till inresan i Sverige. U ndcr år 1986 har emellertid 
också utlänningar som sökt asyl efter en kortare tids vistelse i en kommun 
tagits emot på förläggning i ökad utsträckning. Totalt hart. o. m. november 
ca 2 500 sådana asylsökande tagits emot på förläggning. · 

Brist på bostäder har försvårat och försenat mottagningen av flyktingar i 
en del kommuner. Vidare har nytillkomna kommuners behov av plane
ringstid för att förbereda mottagningen lett till långa förläggningsvistelser. 
Tillgången på bostäder i kommunerna är en central fråga för att flykting
mottagningen skall fungera. Arbetsmarknads- och bostadsdepartementen 
har tillsammans anordnat ett särskilt seminarium om bostäder för flykting
ar i december 1986. 

Kostnaderna för förläggningsvcrksamheten under budgetåret 1987/88 
beräknas till 400 milj. kr. Jag har vid beräkningen utgått från att det även 
under nästa budgetår finns ett behov av ett stort antal tillfälliga förlägg
ningar. 

Resursbehovet för ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
beräknas till 785 milj. kr. Huvuddelen utgör ersättning .för socialbidrags
kostnader. Schablonersättningarna till kommuner som enligt överenskom-. 
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meJse med invandrarverket tar emot flyktingar och asylsökande höjs den I 
januari 1987 med ca 6,5 %. Ramen för särskilda bidrag till kommuner 
utökas för budgetåret 1987/88 med 5 milj. kr. Samtidigt ändras villkoren så 
att sådana bidrag även kan lämnas till kommuner som får .kraftigt ökade 
kostnader till följd av stor inflyttning av flyktingar från andra kommuner. 

Regeringen uppdrog i april 1986 åt invandrarverket att utreda beredska
pen för mottagande och omhändertagande av flyktingar under kriser och 
krig. Uppdraget kommer att redovisas under första halvåret 1987. 

Handläggningen av asylärenden m. m. 

Det stora antalet asylsökande har inneburit en hög arbetsbelastning för de 
myndigheter som handlägger asylärenden. Regeringen har därför vidtagit 
en rad åtgärder för att hålla handläggningstiderna nere. 

För att komma till rätta med polismyndigheternas balanser av asylären
den uppdrog justitieministern under hösten 1985 åt en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet att följa de.särskilda insatser som polisen då vidtog för att 
kunna handlägga asylärenden snabbare. I en promemoria i januari 1986 
konstaterade arbetsgruppen att polismyndigheternas balanser av asylären
den hade arbetats ned till en godtagbar nivå. I promemorian föreslogs 
också organisatoriska förändringar som syftade till att polisens handlägg
ning av asylärenden skulle koncentreras till några få utredningsförlägg
ningar. 

Regeringen uppdrog i mars 1986 åt rikspolisstyrelsen och statens invand
rarverk att, mot bakgrund av förslagen i promemorian, gemensamt redovi
sa hur organisationen för förläggning och utredning närmare borde utfor
mas. Uppdraget redovisades i en rapport i maj 1986. Jag avser senare i dag 
föreslå att ett nytt uppdrag lämnas till de båda myndigheterna om bl. a. en 
fortsatt uppföljning av de vidiagna åtgärderna. 

Rikspolisstyrelsen redovisade i oklober 1986 att balanssituationen be
träffande asylärenden var otillfredsställande. Regeringen beslöt mot bak
grund av detta alt förstärka polisens resurser för asylutredningar under 
innevarande budgetår med 23 tjänster. 

Vid invandrarverket har handläggningstiderna trots den ökade ärende
mängden endast ökat marginellt under första halvåret 1986. Detta har varit 
möjligt genom att verkets resurser för handläggning av tillståndsärenden 
förstärktes med tio tjänster fr. o. m. den 1 januari 1986 samt genom interna 
rationaliseringar och ett betydande övertidsuttag. Under andra halvåret 
1986 ökade dock handläggningstiderna till följd av ytterligare ökande ären
demängd. lnvandrarverket har därför anvisats en tillfällig förstärkning 
under innevarande budgetår. 

För nästa budgetår föreslås att invandrarvcrket anvisas medel. för en 
permanent förstärkning av resurserna för handläggning av asylärenden. 
Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om nöd
vändiga åtgärder för att· kunna anpassa invandrarverkets organisation till 
antalet asylsökande. 

Arbetsmarknadsdepartementets. resurser för handläggning av utlän
ningsärcnden förstärktes fr. o. m. den l januari 1986 mera långsiktigt med 
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medel motsvarande tio tjänster. Därutöver fick departementet en tillfällig 
förstärkning motsvarande fem tjänster. 

Under våren 1986 konstaterades emellertid att balanssituationen vid 
departementets utlänningsenhel var s~<lan att extra åtgärder måste vidtas. 
Det bedömdes lämpligt att genom en massiv extra arbetsinsats under en 
kortare tid arbeta av de balanser av asylärenden som hade uppstått hos 
regeringen. Fr. o. m. augusti månad 1986 har arbetsmarknadsdepartemen
tets utlänningsenhet därför förstärkts med 25 personer som under sex 
månader skall arbeta av en balans av ca 2 000 utlänningsärenden. 

Utvecklingen av handläggningstiderna i utlänningsärenden vid polis
myndigheterna, invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementets ut
länningscnhet följs för närvarande av en grupp i regeringskansliet. 

I detta sammanhang bör även nämnas att chefen för utrikesdepartemen
tet tidigare i dag har föreslagit att 2 milj. kr. anslås för förstärkning av 
utrikesförvaltningens resurser för handläggning av utlänningsärenden vid 
hart belastade utlandsmyndigheter. 

Asylutredningen (A 1984: 01) överlämnade i november 1986 sitt slutbe
tänkande (SOU 1986: 48) Rättssäkerheten vid direktavvisningar. Utred
ningen föreslår att beslut om avvisning av asylsökande alltid bör meddelas 
av statens invandrarverk som första instans. Betänkandet remissbehandlas 
för närvarande. 

Den I juli 1986 ändrades utlänningslagen i flera avseenden (prop. 
1985/86:133, SfU 21, rskr. 303). I enlighet med vad som föreslogs i asylut
redningens delbetänkande (Ds A 1985: 4) Klagorätt i verkställighctsären
den enligt utlänningslagen, infördes en möjlighet att i vissa fall överklaga 
en polismyndighets beslut i ett verkställighetsärende. Vidare fick statens 
invandrarverk rätt att ompröva sitt eget beslut även om besvär anförts. 
Slutligen fick polismyndigheten möjlighet att under vissa förutsättningar 
omhänderta en utlännings pass samtidigt som bestämmelser om när finger
avtryck och fotografi får tas av en utlänning fördes in i utlänningslagen. 

Reglerna i utlänningslagen om när barn skall få tas i förvar ses för 
närvarande över inom regeringskansliet. 

In vandrarpolitiken 

Jag vill här inledningsvis erinra om att kampen mot främlingsfientlighet 
och diskriminering också i år har angetts som ett särskilt angeläget område 
i regeringsförklaringen. 

Flera åtgärder i opinionsbildande syfte har vidtagits. Min företrädare 
inbjöd i mars 1986 ledarna för landets folkrörelser, inkl. de politiska 
partierna och fackföreningsrörelsen, till en konferens kring temat Solidari
tet med flyktingar och invandrare. Under våren 1986 har ett journalistse
minarium genomförts och en konferens med ungdomsorganisationerna 
genomfördes i oktober 1986 kring samma tema. lnvandrarorganisationema 
har också deltagit i dessa möten, vilkas syfte har varit att stimulera till 
insatser för att skapa bättre etniska relationer. Konferenserna dokumente
ras i rapporter utgivna av arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen 
stödde också kampanjen Flykting -86 genom bidrag till dess administra-
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tion. Även andra insatser har fått stöd. Min avsikt är att fortsätta detta 
viktiga arbete. Särskilda medel föreslås därför även för nästa budgetår för 
information till allmänheten och opinionsbildande verksamhet i flykting
frågor. 

I regeringens invandrarpolitiska proposition (1985/86: 98) föreslogs 
våren 1986 riktlinjer för den framtida invandrarpolitiken, en omläggning av 
systemet för statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer samt av stats
bidragen till tidningar på andra språk än svenska. Dessutom lämnades 
förslag om en ny lag mot etnisk diskriminering samt om inrättande av en 
särskild ombudsman och en nämnd mot etnisk diskriminering. Slutligen 
lämnades i propositionen förslag till vissa ändringar i brottsbalkens regler 
om olaga diskriminering. Propositionen hade föregåtts av ett omfattande 
utredningsarbete sedan år 1978 av invandrarpolitiska kommitten och dis
krimineringsutredningen. 

Riksdagen beslutade våren 1986 i enlighet med propositionens förslag 
(SfU 1985/86: 20, rskr. 301 och KU 1985/86: 23, rskr. 302). Beslutet innebär 
att 1975 års mål och riktlinjer för invandrarpolitiken - jämlikhet, valfrihet 
och samverkan - står fast. ·vissa preciseringar gjordes av valfrihetsmålet. 
Begreppet bör tolkas så att det innefattar respekt för den enskildes identi
tet och integritet samt möjligheter att utveckla det egna kulturarvet inom 
ramen för de grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för 
mänsklig samlevnad. Nyckelbegreppet för invandrarpolitiken är gemen
skap. 

Det nya systemet för slatsbidrag till invandrarnas riksorganisationer, 
vilket trädde i kraft den 1 juli 1986, innebär att regeringen fastställer, efter 
förslag från invandrarverket, vilka av organisationerna som skall vara 
bidragsberättigade för nästkommande budgetår. Statens invandrarverk ad
ministrerar stödet vars storlek följer antalet betalande medlemmar i riksor
ganisationen. Ett system med inplacering i ett antal stödklasser tillämpas. 
Statsbidraget innefattar även det tidigare stödet till organisationernas tid
ningar. Under budgetåret 1986/87 lämnas bidrag till 21 riksorganisationcr. 
För budgetåret 1987/88 har medel beräknats så att bidrag skall kunna 
lämnas till ytterligare en organisation. 

En ombudsman mot etnisk diskriminering inrättades den l juli 1986 
genom att lagen mot etnisk diskriminering trädde i kraft. Ombudsmannen 
är en självständig myndighet. En nämnd mot etnisk diskriminering inrätta
des samtidigt. Ombudsmannens uppgifter är inriktade såväl på individuella 
som på generella frågor. Ombudsmannen skall bl. a. genom råd och upp
lysningar medverka till att den som anser sig ha blivit diskriminerad kan 
tillvarata sina rättigheter. På det generella planet skall ombudsmannen ta 
initiativ till åtgärder mot etnisk diskriminering genom överläggningar med 
myndigheter, företag och organisationer och genom opinionsbildning, in
formation och på annat liknande sätt. Ombudsmannen har att till regering- · 
en rapportera om utvecklingen och vid behov föreslå förändringar, t. ex. 
skärpningar av rättsreglerna. Arbet~livet skall ägnas särskild uppmärksam
het. 

Ändringarna i brottsbalken innebär bl. a. att straffmaximum för olaga 
diskriminering fr. o. m. den 1 juli 1986 har höjts från fängelse i sex månader 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

47 



till fängelse i ett år. Vidare vidgades kretsen av personer som kan ställas 
till ansvar enligt bestämmelsen till att omfatta inte bara den som är anställd 
i allmän tjänst utan också innehavare av allmänt uppdrag. Genom en 
ändring i skadeståndslagen kan numera den som utsätts för olaga diskrimi
nering få ersättning för det psykiska lidande han tillfogats genom brottet. 

En ny lag (1986: 159) om grundläggande svenskundervisning för invand
rare trädde i kraft den l juli 1986 (prop. 1985/86: 67, UbU 1985/86: 10, rskr. 
143). I lagen stadgas om kommunernas skyldighet att svara för au grund
läggande undervisning anordnas och att nyinflyttade invandrare erbjuds 
undervisning. Enligt det nya systemet för svenskundervisning för invand
rare (sfi) kommer i genomsnitt 700 timmars undervisning att erbjudas. 
Grund-sfi kan bestå av i genomsnitt 400 eller 500 timmar beroende av 
vilken form av påbyggnadsutbildning som kan bli aktuell för invandraren. 
Del lägre antalet undervisningstimmar skall gälla för dem som går vidare 
till arbetsmarknadsutbildning och i anslutning till yrkesutbildningen får 
påbyggnads-sfi i ca 300 timmar. Del högre antalet timmar i grund-sli gäller 
för dem som skall få sin påbyggnads-sfi i form av studicdrkelundervisning, 
ca 200 timmar. 

För den som är anställd gäller en ny lag (1986: 163) om ledighet för 
grundläggande svenskundervisning för invandrare. Den ersätter den tidi
gare lagen från år 1972. Arbetsgivaren skall inte längre betala den delta
gandes lön. En timersättning lämnas i stället med statliga medel (för 
närvarande 42 kr. per undervisningstimme). Ett mindre stimulansbidrag 
(för närvarande 13 kr. per undcrvisningstimme) lämnas även till deltagare 
som inte förlorar någon arbetsinkomst. 

Invandrare som kommit till Sverige före den I januari 1985 kommer 
under en övergångstid att erbjudas motsvarande grundläggande svenskun
dervisning som skall vara genomförd senast under år 1991. 

Vid universitetet i Stockholm har inrättats ett tolkinstitut som börjat sitt 
arbete hösten 1986. Till institutet koncentreras all högre utbildning av 
tolkar och översättare. 

På regeringens uppdrag har statens invandrarverk kartlagt förhållanden i 
vissa invandrartäta områden. Verket har sommaren 1986 lämnat förslag till 
åtgärder. Bakgrunden till uppdraget var vissa problem, bl. a. den försvaga
de ställning för svenska språket, som kunde konstateras i bostadsområden 
med stark koncentration av många språk och kulturer. Rapporten bereds i. 
regeringskansliet. Tillsammans med bostadsministern arrangerade jag i 
december 1986 en konferens kring dessa frågor med berörda myndigheter, 
bostadsföretag, invandrarorganisationer, Svenska kommunförbundet 

m.fl. 
Efter förslag av invandrarpolitiska kommitten uppdrog regeringen i slu

tet av är 1984 åt en särskild utredare att se över stiftelsen Invandrartidning
ens uppgifter inom ramen för samhällsinformationen till invandrare (dir. 
1984:45). 

Invandrarnas situation på arbetsmarknaden är oroande. Under de senas
te åren har därför inom arbetsmarknadspolitikens ram vidtagits åtgärder 
som är bättre anpassade till invandrares situation än tidigare. Under inne
varande budgetår har extra resurser, 14 mi:lj. kr., anvisats för arbetsför-
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medlingsservice till flyktingar. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet 
föreslår också för nästa budgetår motsvarande förstärkning. Regeringen 
har vidare tagit initiativ till försöksverksamhet i fyra kommuner med 
kombinationer av utbildningspolitiska och arbelsmarknadspolitiska åtgär
der för vuxna invandrare. Försöksverksamheten kommer att utvärderas. 
De preliminära resultateri, som nyligen redovisats, visar på behovcl av en 
förbättrad samordning av arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insat
ser. Regeringen har vidare under hösten 1986 beviljat ytterligare närmare 
1,5 milj. kr. för olika projekt för att stärka invandrarnas ställning på 
arbetsmarknaden. Projekten kommer att genomföras i Malmöhus, Hal
lands och Älvsborgs län. Ett av syftena med projekt_en är att studera de 
särskilda svårigheter som invandrare kan ha atl få ett nytt arbete efler en 
företagsnedläggelse eller i samband med personalinskränkningar. Insatser
na för invandrare i arbetslivet kommer att fortsätta och fördjupas. 

Invandrarkvinnorna möter särskilda svårigheter och kan ha behov av 
särskilt stöd. Inom ramen för de medel som arbetsmarknadsdepartementet 
disponercr under budgetåret 1986/87 för projekt som syftar till att förbättra 
kvinnornas villkor på arbetsmarknaden har lämnats bidrag till vissa projekt 
som är särskilt riktade till invandrarkvinnor. 

- ' 
Regeringen tillsatte i mars 1985 en parlamentarisk kommitte (A 1985: 01) 

för att utreda frågan om dubbla medborgarskap. Kommitten har i decem
ber 1986 överlämnat betänkandet (Ds A 1986: 6) Dubbelt medborgarskap. I 
detta analyseras följderna i skilda sammanhang för såväl den enskilde som 
för staten av dubbla medborgarskap. Olika lösningar för att möjliggöra 
dubbelt medborgarskap i större utsträckning än i dag redovisas. 

Regeringen har nyligen beslutat att fr. o. m. år 1987 återinföra en avgift 
för bevis om förvärv av svenskt medborgarskap. 

Regeringen tillsatte i november 1985 en arbetsgrupp för översyn av 
reglerna om statligt stöd till invandrarnas trossamfund m. m. Betänkandet 
(Ds C 1986: 12) Stöd till invandrarnas trossamfund har nyligen lämnats till 
civilministern och bereds för närvarande i regeringskansliet. 

I den tidigare nämnda propositionen om invandrarpolitiken framhölls 
vikten av en långsiktig kunskapsuppbyggnad som stöd för den fortsatta 
reformeringen av invandrarpolitikcn. Särskilt betonades att frågor om 
invandrarnas arbetslivsförhållanden, om de etniska relationernas utveck
ling samt om utvecklingen av den nya flyktingmottagningen borde belysas 
genom forskningsinsatser. Arbetsmarknadsdepartementet har sålunda un
der året finansierat bl. a. ett större forskningsprojckt vid Centrum för 
invandringsforskning vid universitetet i Stockholm i vilket frågor kring 
flyktingmottagningen, särskilt de kommunala insatserna, kommer att bely
sas. 

Delegationen för invandrarforskning (DEIFO) har under året anordnat 
ett större seminarium för migrationsforskare i Norden samt två seminarier 
om forskning rörande invandrarnas möte med den svenska hälso-, sjuk
och socialvården. Det tidigare beslutade samarbetet mellan finska och 
svenska migrationsforskare kommer att fördjupas. 
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Internatione11t samarbete i invandra1frågor 

Det internationella samarbetet om invandrarfrågor sker dels inom r~men 
för det nordiska samarbetet, dels i internationella organisationer som Eu-
roparådet och OECD. · 

Sedan länge förekommer ett omfattande samarbete mellan Finland och 
Sverige i migrationsfrågor. I juni 1986 undertecknades riktlinjer för det 
fortsatta migrationsarbetct mellan Finland och Sverige. 

I december 1985 utgavs rapporten (Nli 1985: 6) Nordbors rättigheter i 
Norden, som på ett tiotal rättsområ4en redovisar bestärrimelser enligt 
vilka en medborgare i ett annat nordiskt land inte har samma rättigheter 
som landets egna medborgare. Arbetet med att följa upp utredningen 
pågår. Sverige deltar i nordiskt samarbete även beträffande nordisk migra
tionsstatistik, jämställdhet för invandrarkvinnor, utbyte av erfarenheter av 
integrering av invandrare med utomeuropeisk .bakgrund samt information 
om flyktingars villkor. I oktober 1986 hölls i Helsingfors ett första nordiskt 
migrationsministermöte, där berörda ministrar från Danmark, Finland, 
Norge och Sverige deltog. · . 

Sverige deltar aktivt i samarbetet inom OECD vad gäller invandrar- och 
migrationsfrågor och innehar för närvarande ordförandeskapet i OECD;s 
arbetsgrupp för migrationsfrågor. Sverige hörde till initiativtagarna till den 
konferens inom OECD om migrationssarriarbetet som ägde ·rum i maj 1986. 
Det fortsatta arbetet i arbetsgruppen kommer att ägnas uppföljning av• 
konferensen. Arbetsgruppen samarbetar även med OECD:s arbetsgrupp 
för kvinnors roll i ekonomin i eh särskilt projekt orri kvinnor och migration . 
som leds av Sverige. . . 

Sverige deltar vidare i Europarådets ämbetsmannakommitte för migra
tionsfrägor (CDMG). Inom Europarådets ram skall en tredje migrations
ministerkonferens äga rum år· 1987 i P·ortugal. Sverige deltar även i ett antal 
expertkommittccr som tillsatts för skilda frågor inom migrationsområdet. I · 
den cxpertkommitte som syftar till att åstadkomma goda relationer mellan 
invandrare och det egna landets befolkning, innehar Sverige ordförande
skapet. Sverige har också i Europarådet drivit frågor som rör rösträtt i 
kommunala val och dubbla medborgarskap. 

En arbetsgrupp under 'FN :s generalförsamlings fredje utskott har under 
1986 fortsatt den andra granskningen av en FN-konvention: om rättigheter 
för alla migrerande arbetare och deras familjer. 
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A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 
M.M. 

A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 
1985/86 
1!)86/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

28 817 135 
28 170 000 
29 811 000 

1!)86/87 Beräknad ändring 1987/88 

Per sona 1 150 ( 1 l 
Anslag 
Förvaltningskoslnadcr 28 170 000 
(därav lönekostnader} (24 760 000) 
Engångsanvisning 

28 170 000 

Föredraganden 

6 

+ 1 141 000 
(+ 1 207 000) 
;- 500 000 
+ l 641 000 

(1) Härutöver finns biträden anställda i departementet, vilka tjänstgör 1 
komrnitteväsendet. Kostnader för denna personal redovisas under anslaget 
A 2. Utrcdningm- m. m. 

Under våren 1986 har en utvärdering gjorts av verksamheten vid arbets
marknadsdepartementets jämställdhetssekretariat som inrättades den 1 
januari 1983. Vissa förbättringar föreslås beträffande rutiner och informa
tion. Sekretariatet benämns i fortsättningen jämställdhetsenheten. 

Departementet har under tiden augusti 1986 - mars 1987 tillfälligt för
stärkts med 25 personer för handläggning av utlänningsärenden. Departe
mentet bör permanent tillföras två personer för att förstärka ledningsfunk
tionerna inom detta område. Vidare kommer vissa extraanställda att gå in 
på uppkomna vakanta tjänster. Dessa personer efterträds inte av annan 
personal. Departementet får som en engångsanvisning disponera medel för 
fortsatta rationaliseringsåtgärder med hjälp av ADB-teknik. Detta belopp 
skall inbesparas inom en femårsperiod. Med utgångspunkt i övrigt i huvud
förslaget beräknar jag anslaget till 29 811 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett förslagsanslag av 29 811 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

22 262 551 
18 420 000 
17 833 000 

Reservation 7 !l52 232 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av verksamheten bör ansla
get uppgå till 17 833 000 kr. under nästa budgetår. Jag räknar med 8 045000 
kr. till forskning, utredning och.utveckling vad avser arbetsmarknads- och 
arbetslivsfrågor samt invandrar- och jämställdhetsfrågor m. m. Jag har 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

51 



härvid räknat upp anslaget med l 000 000 kr. för särskilda forskningsin
satser som jag avser att återkomma till i forskningspropositionen. Anslaget 
har reducerats med 700000 kr. för den finansiering av Centrum för invand
ringsforskning vid universitetet i Stockholm som fortsättningsvis skall ske 
över anslag på åttonde huvudtiteln. För övrig utrcdningsverksamhet i 
kommitteer och arbetsgrupper räknar jag med ett mcdelsbehov av 
8 788 000 kr. och för opinionsbildande verksamhet i flyktingfrågor m. m. 
I 000000 kr. Jag har i dessa frågor samrått med statsrådet Georg Anders
son. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 17833000 kr. 

A 3. Extra utgifter 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag· 

336 630 
345 000 
400 000 

Reservation 895 

För budgetåret 1987/88 förordar jag att anslaget förs upp med 400000 kr. 
Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra 11t1:ifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 400000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 447 350 
16 200 000 
13 775 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för Sveriges deltagande i internatio
nella arbetsorganisationens (!LO) verksamhet och för ILO- kommitten 
(SFS 1977: 987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom de
partementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostnader 
för internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige åtar sig värdska
pet, bl. a. inom FN-arbetet och det nordiska samarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 13 775 000 kr. 

A 5. Arbetsmarknadsråd 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 629 596 
4 160 000 
4 360 000 

För närvarande finns fyra arbetsmarknadsråd stationerade i Bonn, Brys
sel, London och Washington. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen 
(1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd. 
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För budgetåret 1987/88 förordar jag att anslaget förs upp med 4360000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 4 360 000 kr. 

A 6. Jämställdhetsombudsmannen m. m. 
1985/86 Utgift 2 368 799 
1986/87 Anslag 2 275 ooo 
1987/88 Förslag 2 450 ooo 

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmannen med 
kansli och jämställdhetsnämnden. 

Jämstiilldhetsombudsmannen 

Under budgetåret 1985/86 har antalet diskrimineringsanmälningar varit 
ungefär detsamma som under tidigare budgetår. Antalet anmälningar om 
brist på aktivt jämställdhetsarbete har däremot minskat, vilket kan hänfö
ras till att jämställdhetsavtal nu föreligger för större delen av arbetsmark
naden. 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) räknar med ett ökat antal diskri
mineringsanmälningar under budgetåret 1987/88, delvis som en följd av 
den diskussion som kan antas uppstå sedan undersökningen om trakasseri
er på grund av kön på arbetsplatserna avslutats och redovisats vid budget
årsskiftet. JämO önskar även i ökad utsträckning ta egna initiativ i syfte att 
stimulera det aktiva jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna. 

Vid JämO:s kansli finns sju tjänster: två ombudsmän, fyra handläggare 
och en assistent. Härtill kommer tillfälligt anställd personal i samband med 
större projekt. JämO framhåller att arbetsbelastningen på myndigheten är 
mycket hög. För att bemästra arbetssituationen har ombudsmannen tving-
ats göra hårda prioriteringar. , 

JämO anser att myndigheten behöver ytterligare: en handläggare och en 
assistent/kontorist samt ytterligare 200 000 kr. för: förvaltningskostnader. 
JämO anser vidare att huvudförslaget inte bör tillä~pas. 

Föredragandens överväganden 

Det sammanlagda medelsbehovet för JämO ochjämställdhetsnämndcn för 
budgetåret 1987 /88 beräknar jag till 2 450 000 kr. Av detta belopp utgör 
2 390 000 kr. kostnader för JämO, varav l 542 000 kr. avser löner. För att 
avlasta handläggarna och för att myndigheten skall kunna arbeta mer 
rationcJlt anser jag att JämO behöver förstärkas med en assistent. Jag har 
därför genom omprioriteringar inom huvudtiteln beräknat medel för detta. 
Min beräkning i övrigt utgår från huvudförslaget. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Jämställdhetsombudsman11e11 m. m. för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 2 450 000 kr. 
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A 7. Särskilda jämstäl1dhetsåtgärder 
1986/87 Anslag 9 000 000 
1987/88 Förslag 9 000 000 

Från anslaget betalas kostnader för åtgärder som syftar till all främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskildajämställdhetsåtgärder for budgetåret i987i88 an

visa ett reservationsanslag av 9000000 kr. 
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B. ARBETSMARKNADM.M. 
Medlen till arbetsmarknadsvcrket anvisas under ett stort antal anslag dels 
under littcra B, dels, i fråga.om åtgärder för handikappade och svårplace
rade, under littera C. I sin anslagsframställning föreslår AMS en ny f!,n-. 
slagsstruktur som enligt AMS ger så rationella arbetsförutsättningar som 
möjligt och medger stor flexibilitet i användningen av anvisade medel. 
AMS förslag innebär i korthet att medlen skall anvisas under fem anslag, 
nämligen 

I. Ett anslag för traditionella för~altningskostnader 
2. Ett anslag för investeringar i teleutrustning , 
3. Ett anslag för volymstyrda åtgärder. Under detta anslag finansie.ras. 

- arbetsmarknadsutbildning 
- beredskapsarbeten 
- rekryteringsstöd 
- starta-eget-bidrag 
- strukturstöd för byggarbctsmarknaden 
- industribeställningar 
- offentligt skyddat arbete 
- arbetstekniska hjälpmedel 

4. Ett anslag för regelstyrda åtgärder. Under detta anslag finansieras 
- lönebidrag 
- flyttningsbidrag 
- statsbidrag för ungdomslag 
- beredskapsarbeten för. utförsäkrade 
- statsbidrag till arbetslöshetsersättning. 
- statsbidrag till permitteringslöneersättning 
- utbildningshidrag 
- läkarundersökningar, resekostnadsersättning till arbetssökande 
- sysselsättningsbidrag till textil- och konfektionsindustrierna 

5. Ett anslag för statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer .. 
Jag är inte beredd att tillstyrka AMS förslag eller att själv föreslå några 

genomgripande ändringar i anslagsstrukturen. Jag kan för egen del se flera 
fördelar i att ha en flexibilitet i användningen av medel för olika åtgärder. 
Redan den nuvarande anslagsstrukturen och det faktum att arb~tsmark
nadsverket i många avseenden är mindre styrt i fråga oµi medclsanvänd
ningen än många andra myndigheter ger emellertid, enligt min mening, 
AMS en betydande frihet i utnyttjand,et av anvisade medel och vid priorite~ 
ringen mellan olika åtgärder. Jag kommer dock att .i det följande, då jag 
behandlar de olika anslagen, föreslå viss.a överföringar av medel mellan 
anslag och möjligheter till omprioriteringar inom anslag som skapar ökad 
flexibilitet. Jag vill erinra om att arbetsmarknadsverket fr. o. m. budgetåret 
1988/89 skall ingå i försöksvcrksamheten med treåriga budgetramar. Vi
dare pågår ett utvecklingsarbete inom arbetsmarknadsdepartementet som 
berör mål och styrning av verksamheten saml uppföljning och utvärdering. 
Jag vill inte utesluta att det i dessa sammanhang kan finnas anledning att 
överväga förändringar i anslagsstrukturen. 

Medel till utbildning av och förmåner åt vap~nfria tjänstepliktiga liksom 
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medel till nämnden för vapenfriutbildning anvisas t. o. m. innevarande 
budgetår under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. Ansvaret för 
den vapenfria verksamheten övergår den 1 januari 1987 till försvarsdepar
tementet. Medel till verksamheten för budgetåret 1987/88 kommer att 
föreslås i totalförsvarspropositionen våren 1987. Jag är överens med che
fen för försvarsdepartementet i denna fråga. 

Sedan några år tillbaka finns ell anslag· under denna huvudtitel för 
byggnadsverksamhet inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde. 
Medel för sådan verksamhet bör i fortsättningen anvisas under trettonde 
huvudtitelns anslag C I. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning. Jag har i 
denna fråga samrått med chefen för civildepartcmentcl. 

Jag kommer vidare föreslå att ett nytt anslag inrättas för finansiering av 
de inskolningsplatser för ungdomar i åldern 18-19 år som infördes i 
höstas. 

B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
1985/86 Utgift 1 515 707 000 
1986/87 Anslag 1 551 253 000 
1987/88 Förslag 1 817 048 ooo 

Från anslaget betalas utgifterna för arbetsmarknads verkets förvaltnings
kostnader, exkl. kostnaderna för den yrkesinriktade rehabiliteringen vid 
arbetsmarknadsinstituten. Kostnaderna avser löner m. m. för verksamhe
ten vid arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnderna och AMS. I utgiflerna 
ingår verkets kostnader rör planering av hur landets arbetskraft skall 
utnyttjas under beredskaps- och krigs tillstånd. 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrå
gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna med arbets
förmedlingen. Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör 
som ställföreträdare. 

Under AMS svarar länsarbetsnämnderna för allmänna arbetsmarknads
frågor och för arbetsförmedlingen i resp. län. Arbetet hos en nämnd leds av 
en länsarbetsdirektör. 

Fr. o. m. den I januari 1987 gäller en ny organisation för arbetsförmed
lingen. Indelningen i arbetsförmedlingsdistrikt, distriktsarbetsnämnderna 
och distriktskontorcn slopas. I stället inrättas i huvudsak kommunan
knutna arbctsförmedlingsnämnder som delegationer inom länsarbetsnämn
derna. Arbetsförmedlingarna upphör att vara egna myndigheter och ingår i 
stället organisatoriskt i länsarbetsnämnderna. 
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----·--------
1986/87 

Personal 7 116 
Anslag 
Förvaltningskostnader l 325 887 000 
(därav lönekostnader) (1 145 406 000) 

Kapitalkostnader 
Lokaler 206 142 ooo 
Af/ADB, m.m. 
Handledarinsatser 
för ungdomslag 19 224 000 

1 551 253 000 

Beräknad iindring 1987/88 

Föredraganden 

+ 250 

+ 287 933 000 
(+ 101 355 000) 
+ 23 500 000 
- 206 142 000(1) 
+ 159 850 000 

+ 654 000 
+ 265 795 000 

(1) Lokalkostnaderna för budgetåret 1987/88 har beräknats under 
anslagspostcn Förvaltningskostnader. 

Sammanställning över totala antalet tjänster, tjänstgörande, 
årsarbetare och lönekostnad den l juli 1986 finansierade dels över 
anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, dels över andra 
anslag 

Placering 

AMS 
Länsarbets--
niimnder 

Arbetsförmedling 
AMU-förläggningar 
Arbetsmarknads-
institut 

Regionkontor 

SUMMA 

Antal 
tjänster 

730 

931 
5 593 

106 

2 325 
539 

11 224 

Antal Antal 
tjänstgörande års ar-

betare 

608 569 

2 013 l 805 
6 464 5 475 

144 116 

2 688 2 308 
576 512 

12 493 10 785 

1-'ördelning av lönekostnader budgetåret 1985/86 (1 000-tal kr.) 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
Arbetsmarknadsutbildning 
Ami--organisationen 
Arbctsnarknadsinformation m.fl. 
AnStällda med lönebidrag 

SUMMA 

AMS 

1 173 756 
5 300 

344 673 
6 600 

116 700 

1 647 029 

Löne-
kostnad 

{1 000-tal 
kr.) 

98 820 

325 207 
769 686 
13 372 

356 343 
83 601 

1 647 029 

I. Personal. AMS begär 40 milj. kr. för 250 nya handläggare på arbetsför
medlingen. En förstärkning av personalen behövs enligt AMS för att 
arbetsförmedlarna skall kunna ägna tillräcklig tid åt både arbetssökande 
och lediga platser och få tid att bygga ut kontakterna med företagen och 
skaffa kunskaper om företagens behov. AMS räknar vidare med att de 
extra resurser, 14 milj. kr., som arbctsmarknadsvcrket disponerar under 
budgetåret 1986/87 för förmedlingsscrvicc åt flyktingar kommer att behö
vas även under budgetåret 1987/88. 

2. Övriga förvaltni11gskost11ader. Förstärkningen av arbetsförmedlings-
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personalen medför behov av ytterligare medel till personalutbildning, re
seersättningar m. m. AMS beräknar kostnaden härför till ca 4,6 milj. kr. 
För inredning m. m. till följd av lokaländringar begär AMS 1,4 milj. kr. För 
innevarande budgetår disponerar AMS 660000 kr. för planläggnings- och 
övningsverksamhet för arbctsrnarknadsverkets del i totalförsvaret. AMS 
beräknar medelsbehovet för detta ändamål till I milj. kr. under budgetåret 
1987/88. 

3. Lokaler. Under budgetåret 1987/88 planeras ett lokaltillskott om totalt 
700 m2 till en beräknad årshyra av 1,6 milj. kr. inkl. värmckostnader. AMS 
planerar lokalförändringar under budgetåret på 17 orter betingade av dels 
kvalitativa eller kvantitativa brister, dels förstärkning av arbetsförmedling
ens kontorsorganisation och dels omvandling av ambulationsv_erksamhe
tcn. 

AMS vill vidare att styrelsen skall få full beslutanderätt och fullt eget 
ansvar för arbetsmarknadsverkets lokaler. 

Sammanlagt beräknar AMS medelsbehovet för det totala lokalbeståndet 
för AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen till 207 ,7 milj. kr. 

4. Avskrivningar av.fordringar. För budgetåret 1985/86 har AMS bemyn
digats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknadsverket 
uppkomna fordringar till belopp ej överstigande 50000 kr. 

under budgetåret 1985/86 har fordringar till ett sammanlagt belopp av 
5 659 63 I: 20 kr. avskrivits. Avskrivningarna avser tiJI största delen lån till 
egen rörelse och till flyktingar. AMS har fått motsvarande bemyndigande 
för innevarande budgetår. 

5. Handledarinsatser för ungdoms/ag. AMS beräknar ett oförändrat 
medels behov för detta ändamål. 

6. Övrigt. Kostnaderna förs. k_. extern information belastar nu anslaget 
B 2. Arbctsmarknadsservice. AMS förslår att medlen för sådan informa
tion förs över till anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskost~ 
nader. Detta skulle möjliggöra för AMS au pröva nivån på informationsin
satser mot alternativa resursinsatser för att uppnå arbetsförmedlingens 
egentliga informationsmål, dvs. att öka anpassningen mellan arbetssökan
de och lediga platser. AMS anser alt medlen för den externa informationen 
är alltför begränsade och föreslår att de skall ökas från nuvarande ca 8 milj. 
kr. till 13 milj. kr. Under anslaget B 2. finansieras även kostnaderna för 
praktikplatsackvisition och planeringsinformation. Enligt AMS är dessa 
verksamheter huvudsakligen av administrativ art och bör finansieras över 
anslaget B I. AMS beräknar kostnaderna för verksamheterna till 7 ,5 milj. 
kr. AMS föreslår vidare att kostnaderna för information och utbildning i 
samband med arbetsanpassning som betalas från anslaget C 4. 'särskilda 
åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning i fortsättningen skall fi
nansieras över anslaget B I. 

7. Sammanfattning. Medelsbehovet under anslaget uppgår under bud
getåret 1987/88 till totalt 1595,8 milj. kr.(+ 44,6 milj. kr.) exkL pris- och 
löneomräkning. 
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Föredragandens överväganden 

Rama11.\·Ja1: 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag föreslagit en försöks
verksamhet med s. k. ramanslag som skall möjliggöra ett flexiblare utnytt
jande av förvaltningsresurserna genom att tillåta överföring av medel mel
lan budgetår. Han har vidare, efter samråd med mig, föreslagit att arbets- . 
marknadsverket, mot bakgrund av att verket skall delta i för.söksverksam
heten med treåriga budgetramar, skall ingå i denna försöksverksampet 
fr. o. m. budgetåret 1987/88. Anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvalt
ningskostnader bör därför föras upp som ett ramanslag. 

Personal 

Arbetsmarknadsverket har under de senaste åren genomgått en genomgri
pande omorganisation som syftar till att anpassa de olika verksamhetsde

larna till de principer som utgör grunden för det s. k. serviceprogrammet. 
Som ett led i denna anpassningsprocess genomförs från årsskiftet 1986-87 

en omfattande ändring i arbetsförmedlingens lokala organisation och ar
betsformer. Jag har i propositionen 1985/86: 138 om arbetsmarknadsver
kets ansvarsområde m. m. red~gjort för denna omorganisation, som i kort
het innebär att distriktsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingsdistrikten och 
distriktskontoren avskaffas. I stället inrättas i huvudsak kommunanknutna 
arbetsförmedlingsnämnder som delegationer inom länsarbetsnämnderna. 

Genom denna omorganisation skapas förutsättninga~ för at.t ytterligare 
effektivisera arbetsförmedlingen och därigenom förbättra ,servicen för (ör-. 
medlingens kunder. Samtidigt skapas förutsättningar för en närmare sam
verkan mellan lokalt näringsliv, .kommunen och fackliga organisationer. 
En effektiv och efterfrågad arbetsförmedlingsservice utgö~ också grunden 
för att den inriktning på arbetsmark~adsp~lilikcn som jag tidigare· har 
redogjort för skall vara framgångsrik. I likhet med vad som har gällt under 
de senaste åren skall arbetsförmedlingen med sina platsförmedlings- och 
vägledningsinsatser även fortsättningsvis utgöra det främsta och primära 
arbetsmarknadspolitiska instrumentet. . . 

Denna inriktning ställer krav på betydande insatser i fråga om både 
personal och andra förvaltningsresurser men också på åtgärder som syftar 
till att höja kompetensen och utveckla arbetsmetoder m. m. Viktigt i detta 
sammanhang är den snabba tekniska upprustning som nu sker inom för
medlingen. Inom ramen för oförändrade resurser kan det inom de flesta 
verksamheter genom bl. a. omprioriteringar och utnyttjande av modern 
teknik skapas utrymme för effektivitctshöjningar. Betydande insatser har . 
gjorts i detta syfte inom arbetsmarknads verket och jag föf).ltsätter all detta· 

arbete kommer att vidareutvecklas. 
En ökad personalutbildning och andra åtgärder som syftar till att .höja 

kompetensen m. m. innebär att resurserna för. arbetsförmedlingsservice 
kan komma att minska under den närmaste framtiden. ,Mot bakgrund härav 
och med hänsyn till att eftert'rågan på arbetsförmedlingens service har ökat 
i sådan omfattning att den inte kan mötas enbart genom omprioriteringar 
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rn. m. inom befintliga resurser, finns det enligt min mening skäl att över
väga en förstärkning av förmcdlingspersonalen. Under de senaste tio åren 
har antalet personer som efterfrågar förmedlingens service i det närmaste 
fördubblats samtidigt som antalet anställda inom arbetsförmedlingen har 
ökat med endast 14%. Annorlunda uttryckt går det nu 65 sökande per 
anställd inom förmedlingen och år mot 42 för tio år sedan. Samtidigt har 
det skett en utveckling mot ett mer aktivt, utåtriktat förmedlingsarbctc inot 
både företag och sökande. Detta är nödvändigt för att anpassa förmedling
en till de krav som marknaden ställer men inkräktar också på de resurser 
som kan avsättas till mer traditionella förmedlingsuppgifter. Detta mer 
aktiva arbetssätt är enligt min mening helt nödvändigt. Samtidigt är det 
emellertid lika väsentligt att det finns tillräckligt med resurser för att kunna 
ge de arbetssökande en fullgod service och för att snabbt tillsätta de lediga 
platserna. Om detta inte kan ske riskerar vi att få en kraftig ökning av 
arbetslöshetstidernas längd och en återgång till längre vakanstider för 
platserna. 

Jag tillstyrker därför AMS förslag att arbetsförmedlingen skall tillföras 
250 nya tjänster fr. o. m. nästa budgetår. I likhet med AMS beräknar jag 
kostnaderna härför i form av löner till 40 milj. kr. Samtliga kostnadsök
ningar som föranleds av förstärkningen har finansierats genom utgifts
minskningar inom huvudtiteln. Personalförstärkningen bör, som jag tidi
gare har anfört, användas för att i första hand minska arbetslöshctstidernas 
längd. Om regeringen godkänner detta förslag avser jag att ta upp en 
diskussion med AMS om hur denna personalförstärkning bör fördelas i 
landet och att, under förutsättning av att riksdagen beviljar de föreslagna 
medlen, återkomma till regeringen med förslag till hur personalförstärk
ningen skall disponeras. Denna personalförstärkning bör följas upp genom 
en utvärdering för att klargöra effekterna på i första hand platsförmedlings
resultaten. I detta arbete bör även statsfinansie!la och samhällsekonomi
ska effekter mätas. Jag tillstyrker vidare AMS förslag om att verket även 
under budgetåret 1987/88 som tillfällig förstärkning skall få disponera re
surser för förmed!ingsservice åt flyktingar i samma omfattning som gäller 
för innevarande budgetår. Någon minskning av flyktingtillströmningen har 
inte skett och behovet av en förstärkt arbctsförmedlingsservice för' flyk
tingar finns därför kvar. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet G. 
Andersson. 

De sammanlagda lönekostnaderna har jag beräknat till 1246,8 milj. kr. I 
lönemedlen har jag räknat in 33 milj. kr. för städlöncr vid AMS, länsarbets
nämnderna och arbetsförmedlingen. Dessa löner betalas t. o. m. inneva
rande budgetår av medel som har anvisats till övriga förvaltningskost
nader. Vid min beräkning av lönekostnader har jag också tagit hänsyn till 
det långsiktiga besparingsmål som gäller för arbetsmarknadsverket och 
som för budgetåret 1987/88 innebär en minskning av kostnaderna med 25 
milj. kr. i 1985 års prisläge. Jag har beräknat att detta motsvarar 27,9 milj. 
kr. i dagens prisläge. Av lönemedlen bör 4,8 milj. kr. avsättas för tillfälliga 
förstärkningar av arbetsförmedlingen. Dessa medel bör stå till regeringens 
disposition. 
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Förvalt11i11gskostnader i övrigt 

Förvaltningskostnaderna bör räknas upp med 4,6 milj. kr. för följdkost
nader i form av personalutbildning, reseersättningar m. m. för den perso
nalförstärkning som jag nyss har föreslagit. Jag kan inte tillstyrka AMS 
förslag om l ,4 milj. kr. för inredning m. m. till följd av lokalförändringar, 
eftersom jag ej har för avsikt att föreslå någon utökning av lokalytan. I 
stället bör förvaltningskostnaderna minskas med 2,8 milj. kr. som har 
anvisats för innevarande budgetår för inredning m. m. för det lokaltillskott 
som gäller för delta budgetår. Jag är inte beredd att nu ta ställning till 
ytterligare medel till AMS för planläggnings- och övningsverksamhet för 
arbetsmarknadsverkets del i totalförsvaret. Jag återkommer till denna 
fråga i samband med regeringens behandling under våren 1987 av totalför
svarsramarna för nästa femårsperiod. Jag har vidare räknat upp förvalt
ningskostnaderna med 570000 kr. för ökning av mervärdeskatt på köpta 
ADB-tjänster på grund av att DAFA har ombildats till aktiebolag och att 
det skattepliktiga området har utvidgats. 

AMS har föreslagit att kostnaderna för vissa verksamheter som nu 
betalas från andra anslag i fortsättningen skall belasta anslaget B I. Jag 
tillstyrker att kostnaderna för extern information, praktikplatsackvisition 
och planeringsinformation, som nu betalas från anslaget B 2. Arbetsmark
nadsservice, fr. o. m. budgetåret 1987/88 skall finansieras över anslaget 
B l. Jag kan däremot inte tillstyrka AMS förslag att vissa medel för 
personalutbildning som nu anvisas under anslaget C 4. Särskilda åtgärder 
för arbetsanpassning och sysselsättning skall föras till anslaget B I. Jag har 
beräknat kostnaderna för de verksamheter som jag har tillstyrkt överförda 
från anslaget B 2. till 16 milj. kr., varav 8,3 milj. kr. för extern information. 
Intäkter för annonser rn. m. i samband med extern information bör AMS få 
utnyttja för inforrnationsändamål. 

Lokaler 

AMS har begärt att få öka lokalytan med 700 m2 under nästa budgetår. 
Som jag nyss har nämnt är jag inte beredd att föreslå någon utökning av 
lokalytan. Jag kan ej heller tillstyrka AMS förslag i fråga om beslutanderätt 
och ansvar för lokaler till arbetsmarknads verket. Även i fortsättningen bör 
ansvaret för anskaffning m. m. för dessa lokaler åvila byggnadsstyrelsen. I 
försöksverksamheten med ramanslag ingår att lokalkostnaderna skall föras 
upp under samma anslagspost som övriga förvaltningskostnader. Härige
nom kommer AMS att få en ökad möjlighet till prioritering och omdispone
ring av förvaltningsresurser för att uppnå största möjliga effektivitet i 
verksamheten. Jag har därför beräknat lokalkostnaderna under anslags
posten Förvaltningskostnader. De totala lokalkostnaderna för budgetåret 
1987/88 beräknar jag till 216,5 milj. kr. 

Kapitalkosmader 

Under anslagsposten Förvaltningskostnader beräknas under innevarande 
budgetår medel för arbctsmarknadsverkets kapitalkostnader till följd av 
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investeringar i huvudsakligen tcleutrustning. Kapitalkostnaderna bör 
fr. o. m. budgetåret 1987/88 föras upp under en egen anslagspost. Jag har 
beräknat dessa kostnader för nästa budgetår till 23,5 milj. kr. 

Af/ADB, m. m. 

Jag har nyss föreslagit att kostnaderna för vissa verksamheter under ansla
get B 2. Arbetsmarknadsservice i fortsättningen skall betalas från anslaget 
B l. Som ett ytterligare led i renodlingen av förvaltnin~skostnadcrna och 
sammanföringen av dessa till ett förvaltningsanslag föreslår jag att även 
kostnaderna för det datoriserade platsförmedlingssystemet och platslistc
produktionen förs över från anslaget B 2. till en egen anslagspost under 
anslaget B 1. 

Riksdagen tog genom 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 
12, AU 21, rskr. 228) ställning för att det av AMS ut~ecklade ADB-syste
met i platsförmedlingen bör införas i hela landet inom ett system som i 
huvudsak bygger på länsindeil"!ing. Därefter har upphandlingen av ett nytt 
ADB-system genomförts och regeringen bemyndigade den 16 oktober 1986 
statskontoret att ingå avtal med leverantören av det nya systemet. Enligt 
regeringsbeslutet skall införandet av det nya ADB-systemet ske i högsta 
möjliga takt. I avvaktan på att det nya systemet går i produktion får det 
nuvarande systemet kompletteras m~d erforderligt anta1 terminalarbets~ 
platser. 

I likhet med tidigare bör den principen gälla _att det fortsatta införandet 
och utbyggnaden av platsförmedlingssystemet ·bör ske inom ramen· för 
befintliga medel. Jag har Cläifor endast räkn'at upp medlen för nästa b~dget
år för ADD-systcmet och platslistorna med under året inträffade p.ris- och 
löneökningar och, i likhet med vad jag har redovisat tidigare, med 1 790000 
kr. för ökad mervärdeskatt på köpta ADB-tjänster. Kostnaderna för bud
getåret 1987/88 beräknar jag därför till totalt 159,9 milj. kr. 

Jag anser det utomordentligt angeläget att. införandet av det nya ADB
systemet sker i den takt som har planerats. En ökad användning av teknisk 
utrustning förbättrar möjligheterna att lämna information om lediga platser 
till de sökande och förkorta vakanstiderna samtidigt som tid frigörs för_ 
direktservice till kunderna. 

Handledarinsatser för ungdoms/ag 

Kostnaderna för handledarinsatser för ungdomslag har jag räknat upp med 
under året inträffade pris- och löneökningar. 

ÖvriKt 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor av
skriva lånefordringar uppkomna inom arbetsmar-knadsverket. Jag föreslår 
att AMS får motsvarande bemyndigande även för nästa budgetår. 
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Jag vill här kort berör.a en fråga som AMS har tagit upp i samband med 
sin framställning om medel till arbclsmarknadsutbildning. AMS har där 
anmält att styrelsen avser att använda 0,5 % av anslaget för arbetsmark
nadsutbildning för systematisk behovsinventering och uppföljning/utvär
dering av sådan utbildning. Uppgifter av denna karaktär ingår i de ordina
rie myndighetsuppgifterna och skall bekostas av ordinarie förvaltningsmc
dcl eller, i förekommande fall, av särskilt anvisade medel. Jag vill med 
anledning härav klart markera att medel under sakanslagen inte får utnytt
jas för sådana eller andra förvaltningsändamål om det inLc uttryckligen har 
medgivits. Jag är nu inte beredd att föreslå regeringen nagot sådant medgi
vande. 

Totalförsvarsfrågor kommer, efter förslag av 1984 års försvarskommitte, 
att behandlas av regeringen under våren 1987. Eftersom kommande ställ
ningstaganden kan komma. att beröra funktionen Arbetskraft avser jag att 
återkomma till regeringen i denna fråga. 

De förvaltningskostnader som jag inte närmare har berört här, har jag 
räknat upp med under året inträffade pris- och löneökningar. 

Det sammanlagda medels behovet unde.r anslaget beräknar jag till l 817 ,0 
milj. kr., varav 1246,8 milj. kr .. avser löner. 

Hemställan 
. . ' 

Med hänvisning till vad jag nti. har anfört hemställer jag att r~geringen 
föreslår riksdagen att 

1. medge att regeringen får bemyndiga A MS att under budgetåret 
1987/88 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom 
arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för bud
getåret 1986/87, 

2. till Arbetsmarknadsverkets Jörvaltningskostnader för budget
året 1987 /88 anvisa ett ramanslag av 1 817 048 000 kr. 

B 2. Arbetsmarknadsservice 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

557 011 000 
514 428 000 
123 920 poo 

Från anslaget betalas service åt arbetssökande i form avreseersättningar 
och traktamenten i samband med inställelse till arbetsförmedlingen, läkar
undersökningar samt tolkhjälp. Vidare betalas kostnader för flyttningsbi
drag och inlösen av egna hem m. m. Flyttningsbidrag omfattar bidrag för 
att underlätta för arbetssökande att söka och anta arbeten utanför hemor
ten. Från anslagsposten Inlösen av egna hem m. m. betalas utgifterna för 
att lösa in fastigheter och bostadsrätter från arbetslösa som flyttar av 
arbetsmarknads skäl. 
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Arbets-
rr.arknadsinf ormation 

~treclningskostnader 
Flyttningsbidrag 
Inlösen av egna 
hem m.m. 

AMS 

1986/87 

172 128 000 

341 300 000 

1 000 000 
514 428 000 

Arbetsmark11adsi11formation 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

- 172 128 000 
+ 7 920 000 
- 226 300 000 

- 390 508 000 

Arbctsmarknadspolitiken har som främsta uppgift att i varje konjunktur-' 
iäge medverka till ett snabbt och effektivt möte mellan utbud och efterfrå
gan på arbetskraft. Platsförmedlingen måste därför ha tillgång till snabb 
och lätthanterlig platsinformation. Inom arbetsmarknadsverket pågår ut
byggnad av ett ADB-baserat platsförmedlingssystem som skall vara slom
men i verkets informationshantering. Målet för den fortsatta utbyggnaden 
är att varje platsförmedlare skall ha tillgång till egen terminal. AMS be- · 
dömer det möjligt att fortsätta· utbyggnaden inom ramen för oförändrade 
resurser genom att i första hand minska kostnaderna för platslistorna. 

AMS lämnar även information till arbetssökande och arbetsgivare om 
arbetsförmedlingens service, om yrken, utbildningar m. m. En höjning av 
ambitionsnivån från nuvarande ca 8 milj. kr. till 13 milj. kr. ger AMS bättre 
förutsättningar att genom extern information bl. a. höja verkets marknads
andelar. För att möjliggöra för AMS att pröva nivån på informationsin
satser mot alternativa resursinsatser föreslår AMS vidare att utgifterna för 
extern information, som mi belastar anlaget B 2. Arbetsmarknadsservice, 
fr. o. m. budgetåret 1987/88 skall betalas från anslaget B 1. Arbets mark
nads verkets förvaltningskostnader. Vidare anser AMS att kostnaderna för 
praktikplatsackvisition och planeringsinformation, som nu belastar ansla
get B 2., skall betalas.från anslaget B 1. eftersom dessa uppgifter huvud
sakligen är av administrativ art. 

Kostnadsersättningar till arbetssökande vid inställelse hos arbetsför
medlingen m. m. förekommer även vid utredning om förutsättningarna för 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. För närvaran
de belastar de sistnämnda utgifterna anslagen B 3. Arbetsmarknadsutbild
ning och C 3. Yrkesinriktad rehabilitering. I syfte att förenkla administra
tionen föreslår AMS att samtliga dessa kostnader får betalas från den icke 
högstbestämda utgiftsgruppen under anslagsposten Arbetsmarknadsinfor
mation. 

AMS framställning om medel fÖr kostnader för Arbetsmarknadsinforma
tion framgår av följande tabell. 
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Ändamål 

Af/ADB och platslistor/utveckling 
Reseersättningar för inställelse 
till arbetsförmedlingen, läkar
undersökningur, tolkservicc 

övrigt 

Verksamheter som bör föras över till anslaget B i. 
Extern information 
Praktikplatsackvisition 
Planeringsinf ormntion 

Verksamheter som bör föras till anslaget B 2. 
Från anslaget n 3. 
Resor, traktamente, läkarunder
sökningar vid utredning om AMU 

Från anslaget C 3. 
Resor, traktamente, läkarunder
sökningar vid utredning om Ami 

l987/88 
AM.5 beräkning 

160 071 000 

4 500 000 
40] 000 

164 972 000 

13 039 000 
2 999 000 
4 462 000 

20 500 000 

4 500 000 

1 000 000 

5 500 000 

De totala utgifterna för Arbetsmarknadsinformation beräknas för bud
getåret 1987/88 till 170,5 milj. kr. Hänsyn har då tagits till föreslagna 
överföringar till och från andra anslag. 

Flyttnings bidrag 

AMS bedömer att omfattningen på flyttningsbidrag kommer att vara lika 
stor under budgetåret 1987/88 som under budgetåret 1986/87. Medelsbeho
vct vid oförändrade regler beräknas till 344,7 milj. kr. 

AMS vidhåller sina tidigare förslag till förbättringar av tlyttningsbidra
gen. Framför allt är det viktigt att de merkostnader som individen har 
under den första tiden i ett nytt arbete på ny ort verkligen täcks. Starthjäl
pen för ensamstående bör därför höjas från nuvarande 4000 till 10000 kr. 
För flerpersonshushåll bör bidraget höjas från nuvarande 15 000 till 30 000 
kr. Kostnaden för höjningarna beräknar AMS till 250 milj. kr. 

En ombytessökande som har en kvalificerad yrkesbakgrund och som 
flyttar till ett stödområdc för att tillträda ett arbete vid ett företag som är 
berättigat till regionalpolitiskt stöd kan i dag få flyttningsbidrag. AMS 
föreslår att denna möjlighet bör finnas även inom andra samhällsviktiga 
verksamheter, t. ex. sjukvårdssektorn. AMS beräknar kostnaden för detta 
förslag till 5 milj. kr. 

Med dessa förslag till ändringar beräknar AMS medclsbehovet för flytt
ningsbidrag till 599,7 milj. kr.(+ 258,4 milj. kr.). 

Inlösen av egna lzem m. m. 

AMS föreslår att inlösen av egna hem bör få ske i hela landet och inte som 
nu endast i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 

5 Riksdagen 1986187. I samt. Nr. 100. Bilaga 12 
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län. De problem med bindningar i form av svårsålda fastigheter som stödet 
kan medverka till att lösa finns enligt AMS även på många andra håll i 
landet. Inlösen av egna hem skall utgöra ett led i arbetsmarknadspolitiken 
och därför vara tillgängligt i hela landet och inte bara vara ett led i 
regionalpolitiken begränsat till stödområdct. 

AMS föreslår vidare att taxeringsvärdet för en fastighet skall kunna 
frångås vid beräkningen av inlösenbeloppet om det finns särskilda skäl, 
t. ex. att det har skett en påtaglig förändring av värdet som inte har kommit 
till uttryck genom en förändring av taxeringsvärdet. 

Slutligen föreslår AMS att beslutanderätten i dessa ärenden skall få 
delegeras från AMS till länsarbetsnämnderna. 

Utifrån dessa förslag beräknar AMS medelsbehovet för inlösen av egna 
hem m. m. till 15 milj. kr. ( + 14 milj. kr.). 

Föredragandens överväganden 

Utredningskostnader 

Jag har under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnadcr 
tillstyrkt att kostnaderna för extern information, praktikplatsackvisition 
och planeringsinformation, som nu finansieras över anslaget B 2. Arbets
marknadsscrvice, fr. o. m. budgetåret 1987/88 skall betalas från anslaget 
B 1. Jag har vidare under anslaget B 1. föreslagit att kostnaderna för det 
datoriserade platsförmedlingssystemet och platslisteproduktionen i fort
sättningen skall finansieras över det anslaget. Jag har därför räknat av 
totalt 175,9 milj. kr. för dessa verksamheter från anslaget B 2. Kvar under 
anslagsposten Arbetsmarknadsinformation finns då kostnaderna för re
seersättningar och traktamenten i samband med inställelse till arbetsför
medlingen, läkarundersökningar och tolkservice för arbetssökande. 

AMS har föreslagit att motsvarande kostnader för sökande i samband 
med utredning om förutsättningarna för arbetsmarknadsutbildning och 
yrkesinriktad rehabilitering, som i dag betalas frän anslagen B 3. Arbets
marknadsutbildning och C 3. Yrkesinriktad rehabilitering, skall föras över 
till anslaget B 2. Jag tillstyrker förslaget. Jag har beräknat kostnaderna som 
bör föras över från anslagen B 3. och C 3. till 3,l milj. kr. Jag anser vidare 
att dessa kostnader tillsammans med kostnaderna för reseersättningar och 
traktamenten m. m. som finansieras över anslaget B 2. skall föras upp 
under en gemensam anslagspost benämnd Utredningskostnader. Anslags
postcn Arbetsmarknadsinformation kan därigenom utgå. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbchove.t för Utredningskostnader 
till 7 ,9 milj. kr. 

Flyttningsbidrag 

Regeringens program för att komma till rätta med obalanserna i ekonomin 
samt behov av att finansiera angelägna reformer förutsätter även i fortsätt
ningen en noggrann prövning av bl. a. de statliga utgifterna. ·Det är ofrån
komligt att denna prövning även måste ·avse kostnaderna för arbetsmark-
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nadspolitikcn. Jag har efter noggrant övervägande funnit att etl slopande 
av flyttningsbidrng i form av starthjälp utgör en av de besparingsåtgärdcr 
på det arbetsmarknadspolitiska området som kombinerat med mina förslag 
till förstärkningar ligger i linje med den inriktning av arbetsmarknadspoliti
ken som jag tidigare i dag har förordat samtidigt som det minst drabbar 
utsatta grupper. Jag föreslår därför att tlyttningsbidrag i form av starthjälp 
slopas fr. o. m. den 1 juli 1987. Jag avser att uppmärksamt följa effekterna 
av förslaget. På en punkt vill jag emellertid föreslå ett undantag som jag 
finner motiverat med hänsyn till regeringens regionalpolitiska synsätt. Det' 
gäller starthjälp till s. k. nyckelpersoner som flyttar till stödområden. För 
dessa bör även i fortsättningen finnas möjlighet att få starthjälp enligt de 
bestämmelser som nu gäller för denna grupp. Jag kan dock inte tillstyrka 
AMS förslag om att utvidga begreppet nyckelpersoner. 

På ett par punkter vill jag föreslå ändringar av flyttningsbidragen. För 
den som studerar på annan ort än hemorten kan flyttningsbidrag inte 
beviljas om personen i fråga får arbete på utbildningsorten eller den tidi
gare hemorten. Jag föreslår att flyttningsbidrag skall få utgå till en sådan 
person vid flyttning till arbete i den tidigare hemorten om studierna på den 
andra orten inte har varit av helt kort varaktighet. Jag beräknar kostna
derna för förslaget till 400000 kr. 

Den andra punkten gäller en fråga som AMS har tagit upp i en skrivelse 
den 14 april I 986. AMS föreslår i skrivelsen att kulturarbetare, i likhet med 
vad som gäller för byggnadsarbetare, skall kunna få flyttningsbidrag i form 
av s. k. månadsresor, dvs. resor till hemorten, i samband med korttidsan
ställning som inte leder till en definitiv flyttning. Jag tillstyrker AMS 
förslag på denna punkt i så motto att jag föreslår att kulturarbetare skall 
kunna få bidrag för två hemresor per månad under högst sex månader vid 
engagemang med en varaktighet på minst två månader. Detta bör dock 
bara gälla om kulturarbetaren har familj på hemorten. Till skillnad från vad 
som gäller för byggnadsarbetare bör bidraget inte vara begränsat till arbe
ten inom vissa geografiska områden. Verksamheten bör utgöra en försöks
verksamhet under tre år och därefter utvärderas. Det bör ankomma på 
regeringen att utforma de närmare.villkoren för bidraget.. De sammanlagda 
kostnaderna för bidrag bör få uppgå till högst 2 milj. kr. per budgetår. 

Med de förslag som jag nu har fört fram kommer det, med undantag för 
starthjälp för nyckelpersoner, att finnas kvar flyttnings bidrag som ersätter 
faktiska kostnader i form av bohagstransport, sökande-, tillträdes- och 
hemresor, återflyttningskostnader samt traktamenten. Faktiska kostnader 
i samband med flyttning kommer således även fortsättningsvis att ersättas. 

Försöksverksamheten med bidrag till arbetsgivare för anställning av 
medtlyttande bör få bedrivas även under budgetåret 1987/88. Bidraget har 
sedan det infördes utnyttjats i endast ringa omfattning. Enligt min mening 
finns det trots detta behov av ett bidrag som medverkar till att lösa den 
medflyttandes sysselsättningssituation. Jag vill därför, som jag tidigare har 
nämnt, föreslå att reglerna för medflyttandebidraget ändras för att bättre 
uppnå detta syfte och samtidigt ge stödet en regionalpolitisk profil. Bi
dragspcrioden bör utsträckas från nuvarande sex till tolv månader. Bidrag 
bör även i fortsättningen få utgå med högst 50 % av den totala lönckostna-
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den, men den nuvarande beloppsgränsen, 35 000 kr., bör slopas. Bidraget 
bör samtidigt begränsas till att avse endast arbeten inom skogslänen 
(Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väs
terbottens och Norrbottens län) och de kommuner utanför skogslänen som 
ingår i stödområde C. Det bör ankomma på regeringen att utforma de 
närmare reglerna för bidraget. Bidrag bör få beviljas för högst 10 milj. kr. 
per budgetår. 

Inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla kan 
t. o. m. innevarande budgetår få flyttningsersättning enligt lagen (1985: 506) 
om vissa flyttningsersättningar. Jag finner inga skäl att föreslå att lagens 
giltighetstid skall förlängas. Beviljade bidrag bör naturligtvis få fortsätta att 
utgå även efler det att lagen har upphört att gälla. 

Mot bakgrund av vad jag nu har föreslagit samt med hänsyn till utfallet, 
390,1 milj. kr., för budgetåret 1985/86 och till att vissa former av flyttnings
bidrag har slopats fr. o. m. innevarande budgetår, beräknar jag medels
hehovet för flyttningsbidrag under budgetåret 1987/88 till 115 milj. kr. 
(-226,3 milj. kr.). 

Inlöse11 av egna hem m.111. 

Jag kan inre tillstyrka AMS förslag i fråga om inlösen av egna hem m. m. 
utom såvitt avser beslutanderätten i ärenden om inlösen. På denna punkt 
avser jag att senare föreslå regeringen att beslut om inlösen i de fyra 
nordligaste länen skall fil fattas av länsarbetsnämnden i resp. län. Inlösen 
får också ske i övriga delar av landet om synnerliga skäl föreligger. Sådana 
inlösenärenden bör även i fortsättningen prövas av AMS. För all markera 
att inlösen utgör ett arbetsmarknadspolitiskt instrument bör vidare vid all 
inlösen gälla att ansökan om inlösen skall ha gjorts innan flyttningen och 
att arbetsförmedlingen skall ha haft erforderlig tid för att pröva om sökan
dens sysselsättningsproblem kan lösas på hemorten. Mot bakgrund av vad 
jag nu har anfört beräknar jag medelsbehovet för inlösen m. m. för budget
året 1987/88 till oförändrat l miij. kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag till 123,9 
milj. kr. (-390,S milj. kr.). 

/Jemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om vissa flyttningsbidrag, 
2. godkänna vad jag har förordat i fråga om bidrag till arbetsgivare 

för anställning av mcdtlyttande, 
3. till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 123 920000 kr. 
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B 3. Arbetsmarknadsutbildning 
1985/86 Utgift l 763 830 000 Reservation 865 565 000 (2) 
1986/87 Anslag 2 025 200 000(1) 
1987/88 Förslag 2 350 ooo ooo 

(l~ Härtill kommer 143 milj. kr. enligt tilläggsbudget 1 (AU 
1986/87: 9). Vidarefärden del av utgående reserva,ion per den 30 juni 
1986 som ej är att hänföra till utgifter från budgetåret 1985/86, användas 
för verksamhet under budgetåret 1986/87. 
(2) Av reservationen hänför sig 694,5 milj. kr. till utgifter från 
budgetåret l985/86. 

Från anslaget betalas utgifterna för upphandling av särskilt anordnad 
arbetsmarknadsutbildning, bidrag för arbetsmarknadsutbildning i företag, 
yrkesförberedande praktik inom försvaret, elevsocial verksamhet inom 
AMU-gruppen samt för AMS boendeservice till deltagare i arbetsmark
nadsutbildning. Utbildningsbidrag till deltagare i a~betsmarknadsutbild
ning finansieras dels genom arbetsgivaravgifter, dels över anslaget B4. 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 

Arbetsmarknadsutbildning är sådan utbildning som någon genomgår av 
arbctsmarknadsskäl och till vilken bidrag beviljas av arbetsförmedlingen. 
Det är dels fråga om utbildning för personer som· är eller riskerar att bli 
arbetslösa och som uppbär utbildningsbidrag under utbildning vid särskilt 
anordnade kurser eller i det reguljära utbildningsväsendet. Dels är det 
utbildning för anställda för vilka bidrag från arbetsmarknadsverket utgår 
till arbetsgivaren. 

Särskilt anordnad 
arbetsmarknadsut
bi 1 dni ng 

Bidrag för utbildning 
i företag m.r.i. 

Yrkesförberedande 
praktik inom försvaret 

Elevsocial verksamhet 

1986/87 

1 779 200 000(1) 

165 000 000 

30 000 000 
51 000 000 

2 025 200 000(2) 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 355 600 000 

- 33 000 000 

+ 2 200 000 
+ 324 800 000 

(1) Utöver anslagna medel beräknas 171 milj. kr. av utgående reservation 
per den 30 juni 1986 användas för verksamhet under budgetåret 1986/87. 
(2) Härtill kommer 143 nilj. kr. enligt tilläggsbudget I tAU 1986/81: 9). 

Anslagsposten Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning avser kost
nader för sådan utbildning som länsarbetsnämnderna upphandlar från så
väl AMU-gruppen som från bl. a. komvux, högskola, folkhögskola, studie
förbund eller företag. Bestämmelser om särskild anordnad arbetsmark
nadsutbildning inkl. elevsocial verksamhet och boendeservice finns i ar
betsmarknadskungörelsen (1966: 368). 

Anslagsposten Arbetsmarknadsutbildning i företag avser kostnader för 
bidrag enligt förordningen (1984: 518) om bidrag till sådan utbildning. 

Försöksverksamhet med yrkesförbcredande praktik inom det militära 
försvaret för arbetslösa ungdomar bedrivs som arb~tsmarknadsutbildning 
efter särskilda föreskrifter från regeringen. 
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Elevsocial verksamhet avser dels den service som AMU-organisationen 
anordnar och erbjuder deltagare i AMU-kurser, dels arbetsmarknadsmyn
digheternas ansvar att ordna förläggning för personer som deltar i särskilt 
anordnad arbetsmarknadsutbildning eller som uppbär utbildningsbidrag 
för studier inom det reguljära utbildningsväsendet och som under utbild
ningen inte kan bo kvar på hemorten. Den elevsociala verksamheten 
planeras och finansieras av AMS. 

AMS 

AMS framhåller att 1980-talets arbetsmarknad oberoende av konjunktursi
tuation i hög grad präglas av yrkesmässiga obafanser. Den tekniska ut
vecklingen är snabb och medför ständiga förändringar i yrkesstrukturcr 
och arbetsuppgifter. Enligt AMS bedömning är därför behovet av såväl 
grundläggande som kompletterande yrkesutbildning för vuxna mycket 
stort. Detta, understryker AMS, gäller både för dem som är arbetslösa och 
för dem som har arbete. Styrelsen framhåller vidare att arbetsmarknadsut
bildningen fortlöpande måste anpassas till både den aktuella efterfrågan på 
kompetens och till behoven av yrkesutbildning hos olika grupper av ar
betssökande. Särskilda insatser behövs enligt AMS både för att lösa flask
halsproblem inom främst industrin och för att ge individer en god grund för 
fastare förankring på arbetsmarknaden. 

Utifrån dessa utgångspunkter bedömer AMS att arbetsmarknadsutbild
ningen under budgetåret 1987/88 behöver omfatta '147000 personer. AMS 
beräknar härvid att 90 000 personer måste beredas plats i särskilt anordnad 
arbetsmarknadsutbildning. 

En stor de} av de särskilt anordnade kurserna upphandlas från AMU
gruppen. Genom att öka både upphandling av påbyggnadskurser och an~ 
vändningen av modulindelade kursplaner räknar AMS med att under bud
getåret 1987/88 kunna ytterligare förbättra anpassningen av utbildningen 
till de sökandes förutsättningar och till arbetsgivarnas efterfrågan på kom
petens. 

För att vidga utbudet av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning 
kommer utbildning också att upphandlas från andra utbildningsanordnare. 
AMS framhåller att såväl komvux, högskola, gymnasieskola och studieför
bund som utbildningsföretag och andra företag kan komma i fråga. 

AMS understryker vidare vikten av alt vid sidan av den fortlöpande 
dialogen med arbetsmarknadens parter om revideringar av kursplaner, 
kunna bedriva en mer systematisk utbildningsinventering tillsammans med 
olika branschorganisationer. AMS avser därför att använda upp till 0,5 % 
av ifrågavarande anslagsmedel för systematisk behovsinventering och 
uppföljning. 

AMS bedömer det vidare som mycket angeläget att deltagare i särskilt 
anordnad arbetsmarknadsutbildning i ökande utsträckning kan erbjudas 
inslag av dataorientering i anslutning till yrkesutbildningen. 

Kostnaden för den utbildning som länsarbetsnämnderna bedöms behöva 
upphandla heräknas av AMS till 2500 milj. kr. 

Vad gäller den elevsociala verksamheten anser AMS det angeläget att de 
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kurativa· insatserna kan få öka. Kostnaden för kuratorer och hälso- och 
sjukvård inom AMU-gruppen beräknar AMS till 40 milj. kr. 

AMS föreslår att förläggningarna i anslutning till AMU-center skall 
intäktsfinansieras och inte subventioneras via utbildningsanslaget. AMS 
menar att den faktiska boendekostnaden bör finansieras från anslaget B 4. 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag, dvs. dels genom 
det traktamente som utgår till utbildningsdeltagarna, dels genom att för
säkringskassan betalar mellanskillnaden upp till marknadshyra i form av 
särskilt bidrag. 

Utöver den omfattning av särskilt anordnad utbildning som AMS före- . 
slår, bedöms även det reguljära skolväsendet behöva utnyttjas för 25000 
personer. 

Verksamheten med yrkespraktik inom försvaret bör enligt AMS få fort
sätta i samma omfattning, 2 000 ungdomar, som tidigare. Kostnaden beräk
nas till 30 milj. kr. 

AMS bedömer att bidrag för arbetsmarknadsutbildning i företag bör 
beräknas för 30000 personer med en genomsnittlig utbildningstid av 400 
timmar. I beräkningen ingår rekryteringsutbildning inom tekoindustrin för 
10 milj. kr. per budgetår t. o. m. budgetåret 1988/89 (prop. 1985/86: 100 bil. 
12, AU 11, rskr. 153). Volymen omfattar även pågående försök med stöd 
för utbildning av anställda inom vissa kommuner och landsting samt den 
s. k. breddatautbildningen för kortutbildade. Kostnaden för arbetsmark
nadsutbildning i företag beräknar AMS till totalt J15 milj. kr. 

AMS framhåller att beräkningen av AMU i företag kan behöva omprö
vas dels med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden, dels med 
hänsyn till vilket faktiskt genomslag förnyelsefonderna får under budget
året 1987/88. 

Den sammanlagda kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen beräknar 
AMS således till 2 885 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Arbetsmarknadsutbildningen har fått en växande betydelse inom arbets
marknadspolitiken. Den är ett aktivt instrument som både motverkar oba
lanser på arbetsmarknaden, stärker svaga grupper och avkortar arbetslös
hetstiden för den enskilde. Under budgetåret 1985/86 har 125000 personer 
deltagit i arbetsmarknadsutbildning varav drygt 97000 i sådan arbetsmark
nadsutbildning som är förbehållen dem som drabbats av eller löper risk för 
arbetslöshet. 45 % av deltagarna i arbetsmarknadsutbildning exkl. före
tagsutbildning var kvinnor. Efter en kraftig minskning under åren 1981 och 
1982 har andelen kvinnor successivt ökat. Det är av vikt att kvinnornas 
andel i arbetsmarknadsutbildningen kan återställas till en nivå som bättre 
svarar mot deras andel av arbetslösheten. Eftersom många ungdomar i 
åldern 20-24 år har bristande eller mindre efterfrågad yrkesutbildning är 
det också väsentligt att arbetsmarknadsutbildningen kan utnyttjas effektivt 
för denna grupp. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt måste arbetsmarknadsutbildningen 
tipprätthållas på en hög nivå. Erfarenheterna av den nya verksamhetsfor-
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mens möjligheter att effektivt utnyttja resurserna är begränsade och som 
jag tidigare framhållit saknas för närvarande underlag för att slutligt bedö
ma konjunkturutvecklingen under nästa budgetår. Jag räknar dock med att 
minst 120000 personer kommer att behöva erbjudas arbetsmarknadsut
bildning under budgetåret 1987/88. Merparten av resurserna för arbets
marknadsutbildning bör beräknas för särskilt anordnad utbildning för ar
betslösa. Jag återkommer strax till fördelningen mellan de olika formerna 
av arbetsmarknadsutbildning. Mot bakgrund av de osäkerhctsfaktorer som 
jag tidigare har berört, avser jag att återkomma till regeringen med en ny 
bedömning av behovet av arbetsmarknadsutbildning i samband med kom
pletteringspropositionen. 

Enligt vad jag har erfarit avser chefen för finansdepartementet all åter
komma till regeringen inför komplctteringspropositioncn med förslag om 
att den s. k. finansfullmakten skall få användas även för arbetsmarknadsut
bildning. Jag övergår nu till min mcdelsberäkning för de olika posterna 
inom anslaget. 

Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning 

Eftersom de kurser som anordnas av AMU-gruppen kallas AMU-kurser, 
kommer jag i fortsättningen att använda uttrycket särskilt anordnad arbets
marknadsutbildning dåjag avser sådan utbildning som länsarbetsnämnden 
upphandlar som arbetsmarknadsutbildning oavsett huvudman eller anord
nare. 

AMS har bedömt att upphandlingen av arbetsmarknadsutbildning under 
budgetåret 1987/88 bör vara av den omfattningen att 90000 personer kan 
beredas utbildning. Jag anser också att arbetsmarknadsutbildningen, med 
hänsyn till det mycket differentierade och föränderliga behovet av yrkesut
bildning som präglar arbetsmarknaden, måste planeras för ett stort antal 
deltagare. Jag förordar därför att resurser beräknas för en omfattning som 
svarar mot 85 000 deltagare, dvs. för 5 000 fler än jag förordade i 1986 års 
budgetproposition. Inom en sådan volym bör såväl grundläggande som 
kompletterande yrkesutbildningar för olika grupper av sökande hos arbets
förmedlingen och arbetsgivarnas efterfrågan på utbildad arbetskraft kunna 
tillgodoses. 

Som AMS framhåller är det väsentligt att den utbildning som anordnas 
som arbetsmarknadsutbildning är anpassad både till deltagarnas förutsätt
ningar och till arbetsgivarnas krav på kompetens. Det gäller givetvis både 
grundläggande och mer kvalificerade utbildningar. 

Ett av syftena med den nya verksamhetsformcn för arbetsmarknadsut
bildning är just att länsarbetsnämnderna på ett enklare sätt än tidigare skall 
kunna planera och upphandla ett differentierat och väl avvägt utbildnings
utbud som svarar mot arbetsmarknadens behov. För innevarande budgetår 
har länsarbetsnämnderna i mycket stor utsträckning upphandlat utbildning 
av AMU-gruppen. Jag förutsätter att nämnderna vid sin fortsatta upphand· 
ling av arbetsmarknadsutbildning även kommer att pröva upphandling hos 
andra utbildningsanordnare som t. ex. komvux och folkhögskola. Vid varje 
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upphandling som görs är det viktigt all länsarbetsnämnderna beaktar såväl 
kostnads- som kvalitctsaspekter. 

Genom riksdagens beslut om tilläggsbudget I (prop. 1986/87: 25 bil. 8, 
AU 9) har de anslagna medlen för upphandling av särskilt anordnad arbets
marknadsutbildning justeras upp med hänsyn till aktuellt kostnadsläge. 
Vid min mcdclsbcräkning har jag därutöver beaktat förväntad pris- och 
löneutveckling så att angiven utbildningsvolym skall kunna upphandlas till 
den under budgetåret 1987/88 aktuella prisnivån. 

Efter ett uppdrag av regeringen att närmare kartlägga AMU-gruppens 
lokalbehov och eventuella överkapacitet, har AMU-styrelsen och bygg
nadsstyrelsen redovisat de lokaler inom AMU-gruppen som är avveck
lingsbara per den 30 juni ,1986 och beräknat kostnaderna för dessa. Kost
nadsansvaret för dessa lokaler förs över till byggnadsstyrelsen som snarast 
kommer att avveckla dem. Vid min beräkning av medelsbehovet för ar
betsmarknadsutbildning har jag därför räknat av 25,3 milj. kr. från anslaget 
vilket inkluderar beräknad hyresändririg. Jag har i denna fråga samrått med 
chefen för finansdepartementet. 

Genom riksdagens godkännande av prop. 1984/85: 59 (AU 9, rskr. 101) 
skall omorganisationen av den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbild
ningen genomföras på ett sådant sätt att en minskning av kostnaderna med 
15 % kan ske inom en femårsperiod, beräknad på oförändrad verksamhcts
volym. 

Som en följd härav har AMU-styrelsen den 17 april 1986 fått i uppdrag 
att vidta sådana åtgärder att en minskning av AMU-gruppens kostnader för 
den del av utbildningen, som anordnas för länsarbetsnämndernas räkning 
skall kunna ske i enlighet med riksdagens beslut. Jag har vid min beräkning 
av medlen för upphandling räknat av 54 milj. kr. vilket motsvarar 3 % av 
nämnda kostnader. Jag förutsätter således att den besparing, som ålagts 
AMU-gruppen, skall återspeglas i prissättningen. Jag har vidare räknat av 
2,5 milj. kr. för överföringar av vissa utredningskostnader till anslaget B 2. 
Arbetsmarknadsscrvice resp. vissa ersättningar för skador som orsakas av 
deltagare i arbetsmarknadsutbildning till anslaget B 4. Bidrag till arbetslös
hetsersättning och utbildningsbidrag. 

Jag instämmer i AMS bedömning att det är angeläget att i ökande 
utsträckning kunna erbjuda deltagare i särskilt anordnad arbetsmarknads
utbildning en orienterande datautbildning. För detta ändamål har jag be
räknat 25 milj. kr. Dataorientering bör i första hand erbjudas deltagare med 
kort allmän skolutbildning och som inte får motsvarande orientering i 
yrkesu tbild ningen. 

AMS planer att använda viss del av anslaget till arbetsmarknadsutbild
ning för behovsinventering m. m. har jag berört under anslaget B l. Arbets
marknadsverkets förvaltningskostnader. 

Sammanlagt har jag för arbetsmarknadsverkets upphandling av särskilt 
anordnad arbelsmarknadsulbildning under budgetåret 1987/88 beräknat 
medelsbehovet till 2134,8 milj. kr. 
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Elevsocial verksamhet 

AMS, som har det ekonomiska ansvaret för hela den elevsociala verksam
heten inom arbetsmarknadsutbildningen, har i sin anslagsframställning 
begärt medel för en utökning av de kurativa insatserna inom AMC-grup
pen. Kostnaden för kuratorer, hälso- och sjukvård inom AMU-gruppen 
har AMS beräknat till 40 milj. kr. under ifrågavarande anslag. Därutöver 
har AMS föreslagit att de elevförläggningar som AMS driver och ansvarar 
för skall finansieras över annat anslag. 

För att bl. a. klargöra ansvarsförhållandena och förenkla beslutsproces
sen vad gäller den elevsociala verksamheten har regeringen bemyndigat 
mig att tillkalla en arbetsgrupp för att se över dessa frågor. Jag räknar med 
att resultatet av översynen skall kunna föreligga till näs!a års budgetbered
ning. Jag är därför inte beredd att nu föreslå några ändringar beträffande 
den elevsociala verksamheten. Inkl. IÖne- och prisomräkning beräknar jag 
kostnaderna för verksamheten till 53,2 milj. kr. 

Arbetsmarknads11tbild11ing ilwm det reguljära 11tbildni11gsväse11det m. m. 

Antalet personer som kan behöva beviljas utbildningsbidrag för utbildning 
inom det reguljära skolväsendet eller hos vissa andra utbildningsanordnare 
under nästa budgetår beräknar jag till ca 20000. Inom ramen för sådan 
utbildning bör hl. a. sökande med mer speciella utbildningsproblem, t. ex. 
flyktingar och vissa handikappade kunna erbjudas lämpliga förberedande 
utbildningar. Likaså bör det växande utbudet av korta yrkcsutbildningar 
som är väl anpassade till arbetsmarknadens behov kunna utnyttjas. 

Utvidgade möjligheter till arbetsmarknadsutbildning på högskolenivå 
som föreslagits för kulturarbetare resp. arbetslösa i Bergslagen i skrivelse. 
från AMS resp. Tjänstemannarörelsens Bergslagsprojekt är jag inte beredd 
att förorda. Jag vill dock i sammanhanget peka på möjligheten för länsar
betsnämnderna att upphandla utbildning även på högskolenivå. 

För sådan yrkesförberedande praktik inom försvaret som anordnas för 
ungdomar föreslår fag en oförändrad omfattning, dvs. 2 000 ungdomar, till 
en kostnad av 30 milj. kr. 

Bidrag till 11tbild11ing i företag m. m. 

Bl a. för att undvika sammanblandning mellan sådana kurser som AMU
gruppen anordnar i företag resp. utbildning som anordnas med stöd av· 
bidrag för AMV i företag, kommer jag fortsättningsvis att tala om bidrag 
för utbildning i företag m. m. när jag menar den sistnämnda formen av 
arbetsmarknadsutbildning. Denna henämning avser att täcka även de bi
drag, som inom ramen för den pågående försöksvcrksamheten kan ges till 
vissa kommuner och landsting. 

AMS har föreslagit att medel för bidrag för arbetsmarknadsutbildning i 
företag skall beräknas för 30 000 deltagare, vilket innebär en utökning med 
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15 000 deltagare jämfört med vad som rörordades i 1986 års budgetproposi
tion. I denna omfattning ingår, utöver de mer permanenta formerna av 
bidrag för utbildning i företag, även den särskilda utbildningsverksamhet 
inom tekobranschen, den s. k. breddatautbildningen för kortutbildade och 
försöket med utbildning av anställda inom vissa kommuner och landsting. 

Mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört avseende konjunkturbedöm
ningen förordar jag all medel beräknas för 15 000 deltagare med en genom
snittlig utbildningstid om 335 timmar. Vid denna bedömning har jag utgått 
från att kostnaden för bidrag vid utbildning i stället för permittering eller 
uppsägning inte kommer att överstiga lO milj. kr. 

Jag beräknar medelsbehovet för utbildning i företag m. m. till 132 milj. 
kr. 

Sam111a11fatt11i11g av medelsberäk11i11ge11. 

För budgetåret 1987/88 räknar jag med att de totala utgifterna under ansla- · 
get kommer att uppgå till 2350 milj. kr., varav 2134,8 milj. kr. fä{ upp
handling av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning, 53;2 milj. kr. för 
den elevsociala verksamheten, 132 milj. kr. för bidrag till utbildning i 
företag m. m. och 30 milj. kr. för yrkcsförberedande praktik inom försva- · 
ret. 

/Jemstiillan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett reservationsanslag av 2 350 000 000 kr. 

B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
1985/86 Utgift 
1986/8i Anslag 
1987/88 Förslag 

3 060 042 000 
3 300 282 000 
3 632 .824 000 

Från anslaget finansieras 35 % a_v kostnaderna för 
- ersättning till de erkända arbetslöshetskassorna, 
- statsbidrag till permitteringslöneersättning, 
- kontant arbetsmarknadsstöd, 
- utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning, 
- utbildningsbidrag till inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut. 

Resterande 65 % av kostnaderna finansieras med arbetsgivaravgifter 
enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter. 
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---·------------l-9-8-G,-'8_1 ___ Bcrälmad ändring 1981/88 Prop. 1986/87: 100 

Ersättning till arbcts-
löshetskassor 2 169 652 000 

Statsbidrag till 
perrnitterings~öneersättning 36 150 000 
Kontant ru·betsrnarlmads--
stöd 201 900 ooo 
Utbildningsbidrag, arbets-
r.iarknadsutbildning 820 980 ooo 
~tbildningsbidrag, arbcts-
rnarlmadsinsti tul 65 000 000 

3 300 282 000 

Föredraganden 

+ 237 080 000 

- 27 720 000 

+ 117 827 000 

+ 5 355 000 
+ 332 542 000 

Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet enligt lagen 
(1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. De erkända arbetslöshetskassorna 
får genom AMS statsbidrag för del av utbetalda ersättningar. Kassor med 
särskilt stora ersättningsutbetalningar och otillräckliga ekonomiska re
surser kan genom särskilt bidrag få nödvändiga förstärkningar. Från an
slagsposten bekostas även särskilda utbetalningar till medlemmar i Sveri
ges fiskares erkända arbetslöshetskassa som följd av internationella över
enskommelser om fångstbegränsning. 

Statsbidrag till permitteringslönccrsättning avser statsbidrag till arbets
givare som har betalat permitteringslön till arbetstagare och som är anslu
ten till ett permittcringslöneersättningssystem. 

Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) avser verk~amhet enligt lagen 
(1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Stödet utgör ett komplement 
till arbetslöshetsförsäkringen och ger ekonomiskt stöd för vissa grupper av 
nytillkomna på arbetsmarknaden samt till arbetslösa som inte är anslutna 
till arbetslöshetsförsäkringen. 

Utbildningsbidrag avser bidrag till personer som deltar i arbetsmark
nadsutbildning eller är inskrivna vid arhetsmarknadsinstitut. Utbildnings
bidrag består av dagpenning och särskilda bidrag i form av resekostnadser
sättning, traktamente m. m. 

AMS 

För budgetåret 1987/88 utgår AMS i sina medelsberäkningar för ersättning 
till de erkända arbetslöshetskassorna från en arbetslöshet enligt arbets
kraftsundersökningarna (AKU) på 2,5 % och en genomsnittligt utbetald 
dagpenning på 306 kr. Med dessa förutsättningar och en oförändrad högsta 
dagpenningnivå beräknar AMS utbetalningsbehovet till 6199 milj. kr., 
varav 2169,7 milj. kr. utgör anslagsrnedel. AMS föreslår ingen höjning av 
dagpenningnivån men finner det angeläget att dagpenningen fortlöpande 
anpassas till den allmänna pris- och löncutvecklingen. 

För statsbidrag till permitteringslöneersättning räknar AMS med ett 
oförändrat medelsbchov om 105 milj. kr., varav 36,8 milj. kr. utgör an
slagsmedel. 

I fråga om det kontanta arbetsmarknadsstö~et (KAS) räknar AMS med 
fyra miljoner stöddagar. AMS föreslår att KAS höjs från 120 till 130 kr. per 
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dag. Utbetalningsbehovet blir då 480 milj. kr., varav 168 milj. kr. utgör 
anslags medel. 

AMS föreslår en viss höjning av utbildningsbidragen som utgår till 
deltagare i arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. 
Dagpcnningni vån 150 kr. för ungdomar under 20 år som inte är berättigade 
till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa bör höjas till 160 kr. Dagpen
ningen för övriga som inte är berättigade till kassaersättning bör höjas från 
220 till 230 kr. Kostnaden för dessa höjningar beräknar AMS till 55 milj. kr. 

AMS vill vidare att möjligheterna att ytterligare förbättra utbildningsbi
dragen och/eller särskilda bidrag skyndsamt bör utredas. Deltagande i 
utbildning bör för individen vara fördelaktigare än kontant stöd. När 
placering i stadigvarande arbete inte är möjlig är utbildning den första 
åtgärd som arbetsförmedlingen skall pröva. Beredskapsarbete är en andra
handsåtgärd. I sista hand kan kontantstöd tillgripas. Detta synsätt måste 
avspeglas i utbildningsbidragets konstruktion. 

Förläggningar i anslutning till AMU-centra bör enligt AMS intäktsfinan
sieras och inte längre subventioneras via utbildningsanslaget. Kostna
derna, 30 milj. kr., bör finansieras av medlen till utbildningsbidrag. 

Kostnaderna för skador som orsakas av personer som är inskrivna vid. 
arbetsmarknadsinstitut betalas för närvarande från anslaget C 3. Yrkesin
riktad rehabilitering. AMS föreslår att dessa kostnader i stället skall finan
sieras från anslaget för utbildningsbidrag. 

Utbetalningsbehovet för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmark
nadsutbildning beräknar AMS till 2876 milj. kr., varav l 006,6 milj. kr. 
utgör anslagsmedel. Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning med 
utbildningsbidrag har beräknats till 115 000 och den genomsnittliga utbild
ningstiden till 19 veckor. Motsvarande kostnader för utbildningsbidrag till 
deltagare i yrkesinriktad rehabilitering beräknas till 200 milj. kr., varav 70 
milj. kr. utgör an slagsmedel. Antalet deltagare har beräknats till 21 000 och 
den genomsnittliga inskrivningstiden till tolv veckor. 

Budgetåret 1987/BB, AMS förslag (kr.) 

Vcrksomhct Utbetalningsbehov 

Ersättning till arbets-
löshetskassor 6 199 000 000 

Statsbidrag till 
permitteringslöneersättning 105 000 000 

Kontant arbetsmarknadsstöd 480 000 000 
Utbildningsbidrag, arbets-
narknadsutbi ldning 2 876 000 000 

Utbildningsbidrag, arbets-
narknadsinsti tut 200 000 ooo 

Föredragandens överväganden 

Höjda ersättningsnivåer 

9 860 .000 000 

AnslagsbP.hov 
(35 Il> av kol 2) 

2 169 650 000 

36 750 000 
168 000 000 

1 006 600 000 

70 000 000 
3 451 000 000 

Jag vill först erinra om att flera stora frågor som gäller arbetslöshetsersätt
ningarna för närvarande ses över av en särskild utredare (A 1985: 05). Det 
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gäller bl. a. ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, medlemsavgifter, 
karensvillkoret, administrationen av KAS, arbetslöshetsersättning i sam
band med pension samt ·Vissa finansicringsfrågor. I enlighet med riksda
gens beslut (AU 1985/86: 11, rskr. 153) har regeringen vidare i tilläggsdirek
tiv (dir. 1986: 12) uppdragit åt den särskilde utredaren att med förtur 
överväga metoder att räkna upp dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen 
fortlöpande med hänsyn till löneutvecklingen. 

I skrivelse den 9 oktober 1986 har den särskilde utredaren anmält att 
förtursuppdraget skall vara avslutat i sådan tid att det kan beaktas i nästa 
års budgetarbete. I skrivelsen anför han att det med hänsyn till effekterna 
av nya löneavtal är rimligt att en viss höjning sker av den högsta dagpen
ningen i arbetslöshetsförsäkringen. Vidare finner utredaren det motiverat 
med en förbättring av a-contoutbetalningarna av statsbidrag till arbetslös
hetskassorna. I likhet med den särskilde utredaren anser jag att den högsta 
dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen bör höjas. Jag föreslår därlör att 
denna höjs till 400 kr. Samtidigt bör KAS höjas till 140 kr. per dag. Dessa 
ersättningsnivåer bör gälla fr. o. m. den I juli 1987. Jag återkommer strax 
till frågan om a-contoutbetalningar. ' 

Jag vill här också anmäla att jag, under förutsättning av riksdagens 
godkännande av den av mig här förordade höjningen av dagpenningen i 
arbetslöshetsförsäkringen, har för avsikt att senare föreslå regeringen att 
höja utbildningsbidragcn vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 
rehabilitering. Utbildningsbidraget för den som är berättigad till ersättning 
från erkänd arbetslöshetskassa bör höjas till högst 400 kr. För den som är 
lägst 20 år och inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa bör 
bidraget höjas från 220 till 240 kr; Bidragsnivån 150 kr., som gäller för den 
som är under 20 år och som inte är berättigad tilJ ersättning från erkänd 
arbetslöshctskassa, bör samtidigt höjas till 170 kr. AMS förslag till en 
utredning om ytterligare förbättringar av utbildningsbidragen i stimulans
syfte kan jag inte tillstyrka. Jag kan ej heller, som jag tidigare har nämnt, 
tillstyrka förslaget om finansiering av förläggningar i anslutning till AMU
ccntra. 

A-contouthetalni11gar 

Arbetslöshetskassorna betalar ut ca 6000 milj. kr. per år i ersättning till 
arbetslösa medlemmar. Staten ersätter merparten eller för närvarande ca 
95 % av dessa utbetalningar genom statsbidrag. Arbetslöshetskassorna får 
statsbidragen månadsvis i efterskott genom s. k. 'a-contoutbetalningar. 
AMS får, när d.ct finns särskilda skäl, betala ut statsbidrag a-conto även 
vid andra tidpunkter. Slutrcglering sker en gång per år efter varje verksam
hetsår, som omfattar kalenderår. Vid varje a-contoutbetalni~g får en kassa 
90 % av den procentsats som gällde för statsbidrag året innan. Vid slutet av 
ett verksamhetsår har kassorna ett sammanlagt krav på staten för statsbi
drag på för närvarande mellan 500 och 600 milj. kr. Merparten av kassorna 
klarar av denna likviditetsmässiga belastning genom de tillgångar som 
finns fonderade enligt särskilda fonderingskrav i lagen om arbetslöshets
försäkring. En handfull arbetslöshetskassor har em~llertid, genom en kraf-
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tigt ökande arbetslöshet på kon tid inom resp. kassas verksamhetsområde, 
hamnat i likviditetssvårigheter. Dessa kassor klarar helt enkelt inte av att 
betala ut ersättning till medlemmarna, inte ens med utnyttjande av de 
fonderade medlen. Detta förhållande är naturligtvis otillfredsställande och 
för att underlätta för dessa kassor utnyttjar AMS sin möjlighet till extra 
a-con tou t betalningar. 

Som jag tidigare har nämnt utreds för närvarande flera stora frågor · 
rörande arbetslöshetsersättning, bl. a. medlemsavgifter och finansierings
frågor. I uppdraget ingår också att i samband med översynen av medlems
avgifterna se över reglerna för fondbildning och behovet av fonder samt att 
pröva möjligheterna att begränsa behovet av fonder hos arbctslöshetskas
sorna genom ändringar i ordningen för utbetalningen av statsbidrag. Änd
ringar i reglerna för a-contoutbetalningar bör. mot denna bakgrund inte 
göras isolerat utan bör övervägas först i samband med att man tar ställning 
till den särskilde utredarens förslag på andra punkter som kan ha betydelse 
för statsbidragsutbetalningar. De likviditetsproblem som kassorna kan 
ställas inför bör, i avvaktan på den särskilde utredarens förslag, kunna 
lösas inom ramen för nuvarande bestämmelser. 

Förbättrat Jörsäkringsskydd 

Jag vill här ta upp en fråga som gäller försäkrings skyddet för kursdeltagare 
inom arbetsmarknadsutbildningen m. fl. I dag omfattas deltagare i arbets
marknadsutbildning och inskrivna vid arbetsmarknadsinslitut av lagen 
(SFS 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. Reglerna i denna lag gäller då 
deltagarna utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknat 
sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete. När det gäller andra mo
ment i utbildningen omfattas deltagarna av en särskild förordning (AMS 
FS 1979: 7) om ersättning vid personskada till elev i viss arbetsmarknads
utbildning och inskrivna sökande vid arbctsmarknadsinstitut. Vidare om
fattas deltagarna av förordningen (SFS 1980: 631) om ersättning av all
männa medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbild
ning eller yrkesinriktad rehabilitering. Förordningen innebär att ersättning 
kan utgå till arbetsgivare för skador som sådan deltagare orsakar. Dessut
om omfattas deltagarna av statens grupplivförsäkring. 

AMU-styrelsen har i skrivelse den 15 april 1986 hemställt om ett förbätt
rat försäkringsskydd för alla deltagare i arbetsmarknadsutbildning och 
oberoende av om de uppbär utbildningshidrag. Vidare har AMU-styrelsen 
hemställt att förordningen (SFS 1980:631) om ersättning av allmänna me
del för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller 
yrkesinriktad rehabilitering ändras så alt samtliga deltagare i arbetsmark
nadsutbildning omfattas av bestämmelserna. AMS har i skrivelse den 12 
juni 1986 också hemställt om ett förbättrat och mer överskådligt försäk
ringsskydd för deltagare i· arbetsmarknadsutbildning och inskrivna vid 
arbetsmarknadsinstitut. Skrivelser i denna fråga har också kommit in från 
LO-distriktet i Jönköpings-Kronobergs län och från elever inom arbets
marknadsutbildningen i Göteborg. 

Jag anser för egen del att försäkringsskyddet är bristfälligt på i huvudsak 
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två punkter. För det första utgår inte ersättning enligt nuvarande regler till 
deltagare i arbetsmarknadsutbildning och inskrivna vid arbelsmarknadsin
stitut för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, s. k. ideell 
skada. För det andra bör kretsen som skall omfattas av försäkringsskyddct 
enligt förordningen (SFS 1980: 631) om ersättning av allmänna medel för 
skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesin
riktad rehabilitering utvidgas så att den motsvarar samma personkrets som 
gäller i den särskilda förordningen (AMS FS 1979: 7) om ersättning vid 
personskada till elev i viss arbetsmarknadsutbildning och inskrivna sökan
de vid arbetsmarknadsinstitut. 

I dag utgår ersättning för bl. a. ideell skada till statligt anställda enligt ett 
särskilt kollektivavtal om ersättning vid personskada. Detta avtal gäller 
inte för deltagare i arbetsmarknadsutbildning och inskrivna vid arbets
marknadsinstitut eller sådana personer som efter beslut av arbetsförmed
lingen gör studiebesök hos en utbildningsanordnare eller förbesök vid 
arbetsmarknadsinstitut. För att uppnå motsvarande försäkringsskydd som 
en statligt anställd har, föreslår jag att ersättningsreglerna i avtalet även får 
tillämpas på nämnda personer. Detta kan göras genom ett tillägg i den 
tidigare nämnda AMS förordningen. Jag avser att senare föreslå regeringen 
en sådan ändring och beräknar kostnaderna härför till ca I milj. kr. Den 
ersättning som för närvarande utgår enligt nämnda förordning belastar i 
dag anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning och kostnaderna härför har 
varierat under åren men kan uppskattas till ca 200000 kr. per budgetår. Jag 
föreslår att kostnaderna i fortsättningen belastar ifrågavarande anslag. Jag 
har tagit hänsyn till detta i min medelsberäkning. 

När det sedan gäller kretsen av personer som bör omfattas av förord
ningen om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i 
viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering föreslår 
jag att den utvidgas så att även de personer som nämns i l a § i AMS 
förordning om ersättning vid personskada till elev i viss arbetsmarknadsut
bildning m. fl. kommer att omfattas. Jag uppskattar att kostnaderna härför 
kommer att understiga 50000 kr. per år. Jag avser senare föreslå regering
en att förordningen ändras enligt vad jag nu har förordat. Den ersättning 
som för närvarande utgår enligt förordningen (SFS 1980: 631) betalas från 
dels anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning, dels anslaget C 3. Yrkesin
riktad rehabilitering och kostnaderna uppgick under förra budgetåret till 
knappt 100000 kr. Jag föreslår att kostnaderna i fortsättningen belastar 
ifrågavarande anslag. Jag har tagit hänsyn till detta i min medelsberä.kning. 

Fi11a11siering av reformer 

De totala kostnaderna för de höjningar av ersättningsnivåer och det för
bättrade försäkringsskydd som jag nu har föreslagit beräknar jag till 332 
milj. kr. Statens kostnader för arbetslöshetsersättningarna och ulbildnings
bidragen finansieras till 35 % över statsbudgeten och till 65 % genom en 
arbetsgivaravgift, den s. k. arbetsmarknadsavgiften, som uppgår till 
2,006% fr. o. m. den I januari 1987. Kostnaderna för reformerna bör finan
sieras genom en höjning av arbctsmarknadsavgiften. Höjningen bör under 
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budgetåret 1987/88 inbringa ett belopp som fullt ut täcker reformkostna
derna. Jag förestår därför att denna avgift höjs med 0,154 procentenheter 
fr. o. m. den l januari 1988. 

Medelsheräkning 

Jag övergår nu till mina medelsberäkningar för budgetåret 1987/88. Kost
naderna för utgifterna under anslaget grundas på antaganden om arbetslös
hetens framtida omfattning och är därför osäkra att beräkna. För budget
året 1987/88 beräknar jag att arbetslösheten bland medlemmarna i de 
erkända arbetslöshetskassorna kommer att motsvara 6,9 dagar per me_dlem 
och år. Med denna arbetslöshet och 3,5 miljoner medlemmar i arbetslös
hetskassorna och en genomsnittligt utbetald dagpenning på 310 kr., beräk
nar jag medelsbehovet för ersättning till arbetslöshetskassorna till 6876,4 
milj. kr., varav 2406,7 milj. kr. utgör anslagsmedel. 

För statsbidrag till permitteringslöneersättning beräknar jag oförändrat 
105 milj. kr., varav 36,8 milj. kr. utgör anslagsmedel. Med hänsyn till det 
hittillsvarande utfallet beräknar jag antalet statsbid_ragsberättigade permit
teringsdagar till oförändrat 350 000. Vidare räknar jag med oförändrade 
statsbidrag, dvs. 300 kr. per dag i normalfallet och 230 kr. per dag vid 
väderpermittering. Jag vill här erinra om att regeringen helt nyligen har 
uppdragit åt riksrevisionsverket att utvärdera systemet med permitterings
löneersättning till den I september 1987. 

Utbetalningsbehovet för KAS beräknar jag till 514,8 milj. kr., varav 
180,2 milj. kr. utgör anslagsmedel. Jag har då uppskattat antalet stöddagar 
till 4, I miljoner. 

Kostnaderna för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbild
ning och inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut beräknar jag till 2 883 ,3 milj. 
kr., varav I 009,2 milj. kr. utgör anslagsmedel. Antalet deltagare i arbets
marknadsutbildning med utbildningsbidrag har jag då antagit uppgå till 
105 000 och den genomsnittliga utbildningstidcn till 19 veckor. Motsvaran
de siffror för inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut har jag uppskattat till 
21 000 inskrivna och tolv veckor. Jag vill här nämna att riksförsäkringsver
ket i skrivelse den 9 april 1986 har föreslagit vissa ändringar i reglerna för 
traktamenten och resekostnadsersättningar m. m. i samband med arbets
marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. Jag avser att senare 
återkomma till regeringen med de förslag till ändringar i detta avseende 
som jag anser bör föranledas av skrivelsen. 

Lagändringar 

Mina förslag i det föregående om en höjning av dagpenningen i arbetslös
hetsförsäkringen och stödbeloppet i det kontanta arbetsmarknadsstödet 
samt om en höjning av arbetsmarknadsavgiften föranleder ändringar i 
lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1973: 371) om kontant 
arbetsmarknads!Ötöd och lagen (1981: 691) om socialavgifter. Chefen för 
socialdepartementet har tidigare i dag föreslagit andra ändringar i lagen om 
socialavgifter. I det lagförslag som i anledning därav har upprättats inom 
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socialdepartementet har han, efter samråd med mig, låtit föra in förslaget 
om höjning av arbetsmarknadsavgiften. Förslagen till lagändringar i övrigt 
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12.1. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

dels anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslag . 
till 

I. lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring, 
2. lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknads

stöd, 
dels 
3. till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag för 

budgetåret I 987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 3 632 824 000 kr. 

B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder 
1985/86 Utgift 3 575 046 000 
1986/87 Anslag 2 712 500 ooo 
1987i8B Förslag 2 479 500 000 

Hescrvation 1 731 301 000 (1) 

(1) Reservationen får tas i anspråk för beslutade medel till 
beredskapsarbeten, som skall betalas ut under budgetåret 1986/87. 

Från anslaget betalas utgifter för de sysselsättningsskapande åtgärderna 
Beredskapsarbeten, Rekrytenngsstör.I, Bidrag till arbetslösa för au starta 
egen verksamhet, Industribeställningar, Strukturstöd för byggarbetsmark
naden, Försöksverksamhet med sysselsiittningsskapande åtgärder och 
Nordiska handlingsplanen. 

198G/87 

Beredskapsarbeten 2 132 000 000 
Hckryterings-
stöd och enskilda 
beredskapsarbeten 
av icke investerings-
karaktär 425 ooo ooo 

Bidrag till arbetslösa 
för att starta egen 
verksamhet 75 000 000 

Industribeställ-
ningar 15 000 000 

strukturstöd för bygg-
arbetsmaxlmaden 50 000 000 (1) 

Fö~söksverksamhet 

med sysselsättnings--
skapande åtgärder 15 000 000 

Nordiska handlings-
planen 500 OOO(ll 

2 712 500 000 

Beräknad ändring !987/88 

Föredraganden 

- 258 000 000 

+ 25 000 000 

- 233 000 000 

(ll Beloppen har omfördelats från medel som har beräknats under 
anslagsposten Beredskapsarbeten. 
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Beredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarbeten samt statsbi
drag till kommunala beredskapsarbeten och enskilda beredskapsarbeten. 
Beredskapsarbeten syftar till att motverka arbetslöshet till följd av säsong
och konjunkturnedgång eller när arbetstillgången av andra skäl är otillräck
lig. Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre, lokalt 
bunden eller handikappad arbetskraft, som har svårigheter att få arbete på 
öppna marknaden även i goda konjunkturer. Bestämmelser om bered
skapsarbeten finns i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368). 

Rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke investerings
karaktär omfattar statsbidrag till bl. a. tidigareläggning av anställningar av 
långtidsarbetslösa eller svårplacerade inom den enskilda sektorn och inom 
kommuner och landstingskommuner, samt till enskilda beredskapsarbeten 
av icke investeringskaraktär. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet omfattar en försöks
verksamhet med bidrag till personer som är 20 är eller äldre för att dessa 
vid start av eget företag skall klara sin försörjning under ett initialskede. 
Bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1984: 523) om försöks
verksamhet med bidrag till arbetslösa som startar egen rörelse. 

Industribeställningar avser kostnader för statliga industribeställningar 
som läggs ut av sysselsättningsskäl. 

Strukturstöd för byggarbetsmarknaden omfattar stöd för anställning av 
byggnadsarbetare som är arbetshandikappade eller äldre och svårplacera
de. 

Försöksverksamhct med sysselsättningsskapande åtgärder omfattar 
statsbidrag för att bl. a. stödja utvecklingsbara projekt och sysselsätt
ningsskapande affärsideer. 

AMS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1985/86 anvisades 2042 milj. kr. till beredskapsarbeten, 
varav 187 milj. kr. med utnyttjande av den av riksdagen anvisade finans
fullmakten. Under budgetåret 1985/86 har utbetalningarna för beredskaps
arbeten uppgått till 2 739 milj. kr. 

Statsbidragskostnaden per sysselsättningsdag för anvisade arbetslösa i 
olika slag av beredskapsarbeten har under senare år utvecklats på sätt som 
framgår av följande tabell. 

Statsbidragskosmad per sysselsättningsdag för anvisade arbetslösa i 
beredskapsarbeten 

1982/83 . 1983/84 1984/85 1985/86 
kr. kr. kr. kr. 

TOTALT 438 521 615 600 
Därav 
- statliga 797 846 . 1 042 976 
- komnrunala 356 406 46<! 447 
- enskilda 303 628 1 056 l 675 
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För budgetåren 1982/83-1984/85 har statsbidragskostnadcn omräknats. 
För dessa år baserades kostnaden per sysselsättningsdag på totalt utförda 
s ysselsättningsdagar. 

Fördelningen av kostnader och syss_elsiittningsdagar under budgetåret 1985i86 

Andra arbete."l 
( 67 %) 

Arrlra arbeten 
( 91 %) 

Kostnader 

Sysselsättningsdagar 

Investcringsarbeten 
( 33 %) 

Den genomsnittliga statsbidragskostnaden per sysselsättningsdag för 
anvisade arbetslösa varierar beroende på hur beredskapsvo!ymen är sam
mansatt. Under budgetåret 1985/86 var bidraget till investeringsarbeten 
nästan fyra gånger högre än för andra arbeten. Bidraget till statliga bered
skapsarbeten utgår vanligtvis med 100 % av kostnaden. För investcringsar
beten är andelen anvisade betydligt lägre än för övrlga arbeten. Således är 
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såväl fördelningen på huvudmän som beredskapsarbetenas art helt avgö
rande för dagsverkskostnaden. 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga statsbidragskostna
den per sysselsättningsdag för anvisade arbetslösa varit följande 

1981/82 
468 

1982/83 
438 

1983/84 
521. 

Hl84/85 
615 

1985/86 
600 

Den konjunkturavmattning som enligt AMS nu kan förutses kan bedö
mas närma sig sitt bottenläge under budgetåret 1987/88. Det är därför 
nödvändigt att ha en hög beredskap för syssclsättningsskapande åtgärder. 
Redan i ingångsläget måste insatserna upp på en väsentligt högre nivå än 
den som tills vidare gäller för innevarande budgetår. Om övriga åtgärder 
kan genomföras på den nivå AMS föreslår, beräknar styrelsen behovet till 
ca sex miljoner dagsverken. 

Andelen sysselsatta i investeringsarbetcn beräknas till ca 17 %. Den 
genomsnittliga dagsvcrkskostnaden utslagen på det totala antalet syssel
satta i beredskapsarbete beräknas till 595 kr; För den anvisade arbetskraf
ten beräknas kostnaden per sysselsättningsdag till 650 kr. i genomsnitt. 
Anslagsbehovet beräknas med oförändrade regler uppgå till 3 575 milj. kr. I 
beloppet ingår medel till strukturstöd för byggarbetsmarknaden med 
50milj. kr. 

Beredskapsarbeten fördelade på kön och åldersgrupper budgetåret 86/87 

MÅN(57%) KVINNOR (43 %) 

4i % 25-44 år 44 % 25-44 är 

22 % 45-60 h 

Beredskapsarbeten bör, enligt AMS, i större utsträckning kunna utnytt
jas inom ramen för individuella handlingsplaner för sökande där platsför
medling inte är ett tillräckligt instrument. ·Beredskapsarbeten bör t. ex. 
vara ett instrument för arbetspraktik cfler avslutad arbetsmarknadsutbild
ning eller i kombination med vägledning föregå val av yrke och utbildning. 
Beredskapsarbete bör även kunna användas som ett medel för att pröva 
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bosättning och arbete på orter utanför hemorten där efterfrågan på arbets
kraft väntas finnas i framtiden. 

Rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke 
ini•esteringskaraktiir 
Utvecklingen av rekryL~ringsstödet och cn.~kilda beredskapsarbeten under 
budgetåren 1983/84 ~ 1987/88 (utfall och prognos) 

Sysselsättningsdagar Dagsverkskostnad Totalkostnad 
(miljoner) (kr.) (r.iilj. kr.) 

1983/84 3,4 266 913 
1984/85 5,2 225 1 175 
1985/86 2,8 253 709 
1986/87 1,7 250 425 
198'1/88 (prognos) 3,0 275 '825 
---· ----a--

För att begränsa behovet av traditionella sysselsättningsskapande åtgär
der i form av offentliga beredskapsarbeten är det viktigt att förstärka de 
insatser som är inriktade på att underlätta arbctsplacering i det privata 
näringslivet. AMS beräknar omfattningen av rekryteringsstöd under bud
getåret 1987/88 till 825 milj. kr., vilket motsvarar ca 3 miljoner sysselsätt
ningsdagar till en dagsverkskostnad av 275 kr. 

Jndustribeställrzingar 

Under budgetåret 1985/86 har hos företag som har påkallat eller avsett att 
påkalla förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet om en 
sådan förändring av verksamheten som skulle kunna medföra en driftin
skränkning lagts ut statliga industribeställningar, s. k. rådrumsbeställnin
gar, till ett värde av ca 15 milj. kr. Den sammanlagda syssclsättningseffek
tcn beräknas till ca 5 600 sysselsättningsdagar, varav ca 1300 faller på 
budgetåret 1986/87. Den svagare konjunkturen motiverar enligt AMS en 
ökning av anslagsposten till 50 milj. kr. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet 

AMS räknar med att omfattningen av stödet till arbetslösa som startar egen 
verksamhet kommer att ligga på samma nivå som under innevarande 
budgetår. Medelsbehovet uppgår därmed till 75 milj. kr. 

t•öredragandens överväganden 

Som jag tidigare har redovisat saknas nu underlag för en slutlig bedömning 
av utvecklingen på arbetsmarknaden under budgetåret 1987/88. Detta inne
bär att de bedömningar som jag nu gör av behovet av sysselsättningsska
pandc åtgärder behöver bli föremål för ny prövning i anslutning till kom
pletter'ingspropositionen. 
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Vägarbeten 

Innan jag redovisar min bedömning av medelsbchovet under detta anslag 
vill jag att ta upp vissa frågor som rör beredskapsarbeten på vägar. Under 
en lång följd av år har beredskapsarbeten utgjort ett väsentligt tillskott till 
de medel som riksdagen har anvisat direkt till vägverket för underhåll och 
nybyggnad av vägnätet. Storleken på de medel som på detta sätt har 
avsatts för vägarbeten utförda genom beredskapsarbete har under senare 
år varierat. Regeringen har för innevarande budgetår föreskrivit att vägar
beten skall utföras som beredskapsarbeten för minst 175 milj. kr. Härtill 
har regeringen med stöd av finansfullmakten möjlighet att tidigarelägga 
bl. a. vägarbeten i sysselsättningsstödjande syfte, i s. k. byggpaket. 

Det är enligt min mening mer ändamålsenligt att medel för vägarbeten 
anvisas direkt till kommunikationssektom. Efter samråd med chefen för 
kommunikationsdepartementet har jag bedömt att 175 milj. h. bör räknas 
av från medlen beredskapsarbeten och i stället anvisas under sjätte huvud
titeln. Chefen för kommunikatlonsdepartementet har tidigare i dag, efter 
samråd med mig, föreslagit att dessa medel bör utnyttjas till genomföran
det av ett investeringsprogram för att höja bärigheten på huvuddelen av 
vägnätet. Programmet är ett led i en successiv utveckling av vägnätet så att 
detta kan upplåtas för de boggitryck och bruttovikter som gäller och 
kommer att gälla inom EG. En stor del av investeringarna avser åtgärder i 
skogslänen. Genom den förändring som jag nu förordat kommer vägmyn
digheternas prioriteringsmöJligheter att öka samtidigt som AMS och läns
arbetsnämnderna skall ha ett inflytande när det gäller att anvisa arbetskraft 
till vägarbeten som finansieras med dessa medel. Jag vill i detta samman
hang erinra om att arbetsmarknadsverket självfallet även i fortsättningen 
kommer att, inom ramen för tillgängliga medel, kunna besluta om bered
skapsarbeten på vägnätet. 

Beredskapsa,.bete11 

Under budgetåret 1985/86 sysselsattes i medeltal ca 20000 personer per 
månad i beredskapsarbeten. Av dessa var ca 43 % eller 9000 kvinnor. 
Denna andel bör kunna ökas. Ungefär en tredjedel av beredskapsarbetena 
anvisades ungdomar mellan 20 och 24 år. För innevarande budgetår har 
riksdagen med anledning av 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 
bil. 12, AU Il, rskr. 153) och kompletteringsproposition (prop. 
1985/86: 150 bil. 4, AU 19, rskr. 355) anvisat 2182,5 milj. kr., varav 50 milj. 
kr. avser strukturstöd för byggarbetsrnarknadcn och 0,5 milj. kr. för de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna i den nordiska handlingsplanen. I detta 
sammanhang vill jag också erinra om att regeringen. under våren 1986 med 
utnyttjande av finansfullmakten har beslutat oin· tidigareläggning av stat
liga investeringar för 599,5 milj. kr. vilka huvudsakligen kommer att ut
föras under vintern 1986-87. 

Innan jag går in på en bedömning av behovet av heredskapsarbeten 
under nästa budgetår vill jag ta upp vissa frågor om storleken av statsbi
drag för beredskapsarbete. Statsbidrag för beredskapsarbete kan beviljas i 
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form äv grundbidrag och tilläggsbidrag. Grundbidrag avser bidrag till löne
kostnader för den till arbetet anvisade arbetskraften och får som regel 
uppgå till högst 70 % av dessa lönekostnader. För arbeten som medför 
investering i byggnader eller anläggningstillgångar får dessutom ett till
läggsbidrag utgå med 10 % av skillnaden mellan den godkända totala kost
naden och lönekostnaden för anvisad arbetskraft. För statliga beredskaps
arbeten utgör som regel bidraget hela kostnaden för arbetet, för affärsver
ken kan statsbidraget minskas. Avvikelser från dessa huvudregler får 
under vissa förutsättningar beslutas av AMS, både när det gäller högre och 
lägre bidrag än de som jag nu har nämnt. Förhöjda bidrag får utgå för 
arbeten som anordnas i regioner me.d hög och långvarig arbetslöshet och 
sjunkande befolkningstal. För enskilda beredskapsarbeten som inte avser 
investeringar utgår grundbidrag med 50% av lönekostnaden. 

Det finns enligt min uppfattning ett utrymme för a.tt sänka bidragspro
centen för grundbidraget i syfte att upp~å.nödvändiga besparingar i statens 
utgifter. Grundbidraget bör enligt min mening normalt få uppgå till högst 
60% för arbeten som beviljas fr. o. m. b.udgetåret 1987/88. Av regionalpoli
tiska skäl bör dock även i fortsättningen högst 70 % kunna utgå i stödområ
dena A och B. De möjligheter till jämkningar av bidraget som för närvaran
de finns bör också kvarstå. 

AMS har i sin anslagsframställning föreslagit vissa ändringar av statsbi
dragsreglema för beredskapsarbeten både. på dei;i kommunala och den 
statliga sidan. Pä den kommunala sidan gäller .förslagen ändrade bidrags
rcgler för investeringsarbeten. På den statliga sidan har AMS föreslagit att 
huvudmännen bör tillföras en del av beredskapsmedlen över ordinarie 
anslag. Bidragen till statliga beredskapsarbeten skulle då kunna minskas i 
motsvarande mån. Härigenom skulle man enligt AMS uppnä bättre möjlig
heter till långsiktig planering, få bättre framförhållning och storre valfrihet 
för huvudmännen. Detta skulle också innebära att det blir lättare för 
länsarbetsnämnderna att med kort varsel besluta om beredskapsarbeten. 

Jag är för egen del inte beredd att nu förorda någon ändring av statsbi
dragsreglerna i dessa delar. Jag vill i sammanhanget påminna om att AMS 
har möjligheter att mer långsiktigt, med utgångspunkt i bedömt minimibe
hov av beredskapsarbete, tillsammans med berörda myndigheter, göra upp 
planer för den beräknade omfattningen av beredskapsarbeten. Jag tänker 
då främst på riksantikvarieämbetet, skogsstyrelsen m. fl. myndigheter som 
normalt har många beredskapsarbetare sysselsatta i sin verksamhet. 

AMS har förordat att beredskapsarbeten bör kunna användas i ett mer 
offensivt syfte, t. ex. som led i individuella handlingsplaner. Jag finner det 
utmärkt att på så säll flexibelt utnyttja beredskapsarbetena. Samtidigt vill 
jag dock erinra om vad jag tidigare har anfört om behovet av att minska 
långtidsarbetslösheten och den roll beredskapsarbetena härvid bör ha. 

Behovet av beredskapsarbeten skall bedömas mot bakgrund av den 
förväntade konjunkturulvecklingen och med hänsyn tagen till den totala 
omfattningen på sysselsättningsskapande åtgärder och andra arbetsmark
nadspolitiska insatser och då främst arbetsmarknadsutbildning, men även 
anställning med lönebidrag och skyddat arbet~: Som jag tidigare har anfört 
är bedömningen av utvecklingen osäker. Min bedömning nu är att det 
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behövs närmare 4 miljoner syssclsättningsdagar i form av beredskapsarbe
ten. Jag förutsätter, au regeringen liksom för innevarande budgetår kom
mer att få disponera en finansfullmakt för eventuell .förstärkning av de 
syssclsätlningsskapande åtgärderna. 

Jag beräknar mot bakgrund av vad jag nu har anfört medclsbehovet för 
beredskapsarbeten till 1874 milj. kr. Jag har då tagit hänsyn till vad jag 
nyss har förordat i fråga om vägarbeten och ändrade bidragsregler. För 
riksdagens kännedom vill jag redovisa att jag avser föreslå regeringen att 
150 milj. kr. av medlen till beredskapsarbeten bör stå till regeringens 
förfogande. 

Rekryteringsstöd m. m .. 

Fr. o. m. innevarande budgetår är rckryteringsstödet uppdelat i två former. 
Den första formen avser bidrag för anställning av personer med obruten 
arbetslöshet på mer än sex månader resp. fyra månader för 20-24-åringar 
och av utförsäkringshotade personer. Bidraget utgår med 50% av löne
kostnaden inkl. sociala avgifter och får utgå under högst sex månader. För 
innevarande budgetår har 275 milj.- kr. anvisats för l,l miljoner sysselsätt
ningsdagar. Under hösten 1986 har rekryteringsstödct i större utsträckning 
än tidigare kommit de långtidsarbetslösa till del. Jag utgår från att den 
inledda utvecklingen kommer att fortsätta. Eftersom stödet i sin nya form 
endast har verkat en kortare tid är de hittillsvarande erfarenheterna av det 
begränsade. För budgetåret· 1987/88 bedömer jag tills vidare behovet av 
denna form av rekryterings stöd till l, I miljoner syssclsättningsdagar, vil
ket kostar 290 milj. kr. Jag avser att återkomma till regeringen i samband 
med kompletteringspropositionen med en reviderad bedömning. Om be
hov uppstår av att öka omfattningen bör liksom för innevarande budgetår 
möjlighet finnas för AMS att föra över medel från anslagsposten Bered
skapsarbeten till denna form av rekryteringsstöd. 

Den andra formen av rekryteringsstöd är inriktad på övriga svårplacera
de personer och personer för vilka andra insatser visat sig ·vara otillräck
liga. Bidraget utgår med samma procentsats som för den första formen 
men får i normalfallet inte utgå för längre tid än tre månader. För inneva
rande budgetår har 150 milj. kr. anvisats för 600000 sysselsättningsdagar. 
Jag beräknar att samma antal dagar kommer att behövas under.budgetåret 
1987/88. Kostnaden härför uppgår till 160 milj. kr. Mcdclsramen bör inte få 
utvidgas genom omprioriteringar. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet 

Försöksverksamhct med bidrag till arbetslösa som startar en egen verk- . 
samhet har pågått sedan den l juli 1984. Antalet beviljade bidrag har legat 
förhållandevis konstant på omkring 2 000 per budgetår sedan starten. Ca · 
39 % av bidragen har gått till kvinnor, vilket får ses som ett bra resultat 
med hänsyn till den totala andelen kvinnliga företagare i landet. Det är min 
förhoppning att andelen kvinnor som får bidraget skall öka i fortsättningen. 
Jag vill i detta sammanhang nämna det arbete som pågår inom OECD:s 
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styrkommitte för lokala sysselsättningsinitiativ (ILE) med att analysera de 
speciella svårigheter som just kvinnor kan ha. 

Regeringen har uppdragit åt AMS och högskolan i Växjö att utvärdera 
bidraget. Uppdragen har redovisats i december 1985 resp. juni 1986. Jag 
vill här kort beröra några frågor som tas upp i utvärderingarna. 

I båda utvärderingarna pekas på behovet av utbildning och rådgivning 
till de personer som med hjälp av bidraget skall starta egen verksamhet. 
Ofta har dessa personer bristfälliga kunskaper i företagsekonomi, mark
nadsföring och aktuell lagstiftning. Den arbetslöse bör också, enligt hög
skolan i Växjö, få kvalificerad hjälp med att utveckla den egna affärsiden, 
liksom rådgivning i övrigt. Denna rådgivning bör kunna lämnas även under 
de sex månader som bidraget utgår. Högskolan föreslår vidare alt länsar
betsnämnderna får möjlighet att besluta om stöd upp till tolv månader i 
vissa fall. 

Även AMS föreslår vissa regeländringar, t. ex. att bidrag bör kunna 
Jämnas även till den som löper risk för arbetslöshet, att bidraget skall 
kunna lämnas som alternativ till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, att 
det skall kunna utgå till den som är arbetslös men ej berättigad till arbets
löshetsersättning, att bidraget förfaller om det inte har utnyttjats inom två 
månader samt att företagaren tillförsäkras konsultmedverkan genom att 
länsarbetsnämnden kan köpa sådan hos utvecklingsfonden eller hos annat 
lämpligt organ. Av länsarbetsnämndernas yttranden till AMS framgår bl. a. 
atl starta-eget-bidraget är ett värdefullt komplement till övriga arbetsmark
nadspolitiska instrument. Nämnderna tillstyrker därför att systemet per
manentas. Nämnderna pekar emellertid också på behovet av utbildning av 
de personer som får bidrag. A~S har förklarat sig beredd att genom 
arbetsmarknadsutbildning se till att de som får bidrag också har en relevant 
utbildning. 

I utvärderingarna berörs också frågan om avveckling av företag som har 
startats av arbetslösa som fått bidraget. Högskolan i Växjö bedömer i sin · 
utvärdering av de 33 företag som ingår i undersökningen att 15 företag 
kommer att avvecklas inom 1-2 år. De återstående 18 företagen bedömer 
högskolan ha en anställningspotential av totalt 80 personer (inkl. de 18 
företagarna) under ett tidsperspektiv av 2-5 år från företagsstarten. Be
träffande de utslagna företagen bedömer högskolan att en nedläggning 
kommer att genomföras så att de ekonomiska förlusterna blir av ringa 
omfattning i de flesta av företagen. Högskolan bedömer avveck.lingsnivån 
som för hög och föreslår som åtgärder för att motverka detta i första hand 
utbildning och rådgivning under en längre period. 

För egen del instämmer jag i AMS och högskolans syn på behovet av 
utbildning/information och rådgivning. Som AMS framhåller pågår redan 
ett utvecklingsarbete för att förbättra utbildningsinsatserna för dem som 
skall starta eget. Jag vill understryka vikten härav och finner det naturligt 
att de som erhåller bidrag har grundläggande kunskaper och tillräcklig 
insikt om vad eget företagande innebär. Detta är enligt min mening en 
förutsättning för att stödet skall vara framgångsrikt. Betydelsen av att ha 
tillräckliga kunskaper i t. ex. ekonomi, marknadsföring och de lagar och 
förordningar som reglerar en rörelse kan inte nog betonas. 
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När det gäller bedömningen av företagsidcer m. m. anlitas normalt ut

vecklingsfonderna. Om så anses nödvändigt bör givetvis andra organ kun
na utnyttjas. Vid denna bedömning är det också naturligt att viss rådgiv
ning till den sökande kan ges i samband med att beslut om stöd tas. 
Härutöver fiir företaget på sedvanligt sätt anlita fonderna eller konsulter 
som stöd i skilda frågor. De aktiva insatser som AMS nu gör för att höja 
kompetensen hos handläggarna på förmedling och länsarbetsnämnd bör 
också kunna bidra till förbättringar för de sökande. 

AMS tar i sin utvärdering upp frågan om när. starta-eget-bidrag skall 
kunna beviljas. Utgångspunkten för förmedlingens bedömning skall, som 
jag framhöll i 1984 års kompletteringsproposition (prop. 1983/84: 150 bil. 
4), vara att annat lämpligt arbete inte finns eller att annan åtgärd inte är 
tillämplig. Härmed avses inte att alla andra alternativ skall ha praktiskt 
visat sig vara olämpliga utan att förmedlingen utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter gör bedömningen att detta stöd är det mest adekvata. 

För budgetåret 1987/88 föreslår jag att oförändrat 75 milj. kr. anslås till 
bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet. Detta bör räcka till 
mellan 1 700 och 2 000 bidrag. Jag föreslår vidare att verksamheten perma
nentas. I övrigt är jag inte beredd att föreslå några ändringar i fråga om 
bidraget utom på följande punkt. 

Starta-eget-bidraget utgår i stället för arbetslöshetsersättning. Till skill
nad från starta-eget-bidraget är arbetslöshetsersättningen pensionsgrun
dandc. Jag anser att bidraget bör jämställas med arbetslöshetsersättningen 
i detta avseende. Jag föreslår därför att starta-eget-bidragetgörs pensions
grundande. Mitt förslag föranleder ändring i lagen (1962: 381) om allmän 
försäkring. Efter samråd med chefen för utbildningsdeparternentct föreslår 
jag ytterligare en ändring i lagen om allmän försäkring. Denna ändring 
föranleds av ändringar i studiestödslagen (1973: 349) och har behandlats 
under åttonde huvudtiteln. Förslaget till lagändring bör fogas till protokol
let i detta ärende som bilaga 12.2. Jag har i denna fråga samrått med chefen 
för socialdepartementet. 

Industribe.vtällningar 

För industribeställningar under budgetåret 1987/88 beräknar jag oförändrat 
15 milj. kr. Om behovet visar sig vara större, bör högst 15 milj. kr. kunna 
föras över från anslagsposten Beredskapsarbeten till denna anslagspost. 

Strukturstöd för byggarbetsmarknaden 

För innevarande år har 50 milj. kr. anvisats för högst 500 personer. Stödet 
utgår som ett bidrag till lönekostnaderna vid anställning av arbetslösa 
byggnadsarbetare som är arbetshandikappade eller över 55 år och bedöms 
som svårplacerade. Arbetskraften anvisas av arbetsmarkl'rn.dsmyndighe
terna. De anvisade skall anställas av regionala aktiebolag som bildas ge
nom byggföretagens försorg. De regionala bolagen skall svara för rehabili
tering av anställda i samverkan med byggsektorns anpassningsgrupper. 

Denna rehabiliteringsverksamhet, som bedrivs på försök i fem år, har 
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bara funnits i ett halvår. Ett antal regionala bolag har bildats och verksam
heten byggs nu successivt ut. Arbetsmarknadsverket har börjat anvisa 
arbetskraft. Det finns emellertid inte nu underlag för en bedömning av 
verksamhetens omfattning under nästa budgetår. Jag före.slår därför att 50 
milj. kr. anvisas även för budgetåret 1987/88. Jag avser att återkomma i 
samband med komplerteringspropositionen med en reviderad bedömning 
av medelsbehovcl. 

Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 

Den försöksverksarnhet med sysselsättningsskapande åtgärder som har 
pågått sedan budgetåret 1984/85 har inneburit att många nya. ideer inom 
området har prövats. Bland de projekt som påbörjades under budgetåret 
1985/86 kan nämnas försöksverksamhet inom arbetsförmedlingen med 
platsautomal och videotex, "Arbetsveckorna i Landskrona" vilket inne
bar att alla arbetslösa anmälda vid arbetsförmedlingen i Landskrona er
bjöds ett arbete i tre veckor, utveckling av modern teknikerförmedling och 
försöksverksamhet med förstärkta insater för invandrare i Malmö och 
Norrköping. Vidare har under budgetåret ett antal projekt påbörjats för 
arbetslösa ungdomar, bl. a. försök med att utveckla metoder för att ta hand 
om svårplacerade ungdomar och försöksverksamhet med riktade och för
stärkta arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar i Sorsele. För inne~ 
varande budgetår räknades anslagsposten upp just för att möjliggöra sär
skilda försök för att stödja arbetslösa ungdomar. 

Av innevarande års medel som hittills har utnyttjats har merparten 
avsett projekt för att stödja arbetslösa ungdomar. Bl. a. har medel beviljats 
till Ungdomens utvecklingsfond i 17 län. 

Jag föreslår mot bakgrund av de positiva erfarenheterna att försöks verk
samheten får bedrivas även under budgetåret 1987/88. Jag beräknar me
delsbehovet till oförändrat 15 milj. kr. 

Nordiska handling.rplanen 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag oförändrat 0,5 milj. kr. för arbets
marknadspolitiska insatser i den nordiska handlingsplanen. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 
lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring, 

2. godkänna vad jag har förordat i fråga om ändrade bi dragsregler 
för beredskapsarbeten, 

3. till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 2 479 500 000 kr. 
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B 6. Statsbidrag för ungdomslag 

1985/86 
1986/87 
1987 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 658 913 000 
l 200 000 000 
1 140 000 000 

Från anslaget betalas utgifterna för verksamheten enligt lagen 
(1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. 

AMS 

AMS bedömer att under nästa b~dgetår kommer i genomsnitt ca 20000 
ungdomar per månad att sysselsättas i ungdomsiag. Dessutom förutsätter 
AMS tillgång till 10 000 inskolningsplatser. Anslagsbehovct för budgetåret 
1987/88 beräknar AMS till I 200 milj. kr. 

F örcdragandcns överväganden 

Ungdomslagen som infördes den 1 januari 1984 har inneburit att alla 18-. 
19-åringar som önskar det har kunnat erbjudas ett meningsfullt arbete. 
Vissajusteringar har gjorts i lagen sedan dess tillkomst och verksamheten 
har utvärderats vid flera tillfällen, senast under förra budgetårcl. En redo
visning av dessa utvärderingar finns i \986 års kompletteringsproposition 
(prop. 1985/86: 150 bil. 4). Vidare har Göteborgs universitet den 28 augusti 
1986 överlämnat sin slutliga rapport om en uppföljning av ungdomslagen. 

Min bedömning i dag liksom tidigare är att införandet av ungdomslagcn 
var en riktig åtgärd för ifrågavarande åldersgrupp~ De förändringar: som har 
gjorts sedan lagens tillkomst har också successivt förbättrat lagens tillämp· .. 
ning. Vid en jämförelse mellan november 1985 och motsvarande månad 
1986 har antalet ungdomar i ungdomslag sjunkit med knappt 5 000. Totalt 
under november 1986 var 26 500 ungdomar placerade i ungdoms lag. När. 
det gäller andelen ungdomar som har fått arbete a~ samtliga som slutat 
ungdornslag har en ökning skett ~id jämförelse mellan första halvåret 1986 
och samma period 1985. Det är framför allt flickorna som i större utsträck· 
ning än tidigare har fått arbete. Andelen ungdomar som har återko~mit till·. 
arbetsförmedlingen av samtliga som har slutat ungdomslag har vid en 
jämförelse mellan nämnda perioder minskat .. Det gäller också för andelen 
ungdomar som har varit i ungdomslag mer än sex månader. Detta är några 
exempel där jag ser en positiv utveckling. Den under hösten träffade 
överenskommelsen mellan Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Lands
organisationen i Sverige (LO) och Privattjänstemannakartellen (PTK) om 
inskolningsplatser i det privata näringslivet bör innebära att antalet ungdo
mar i ungdomslag kommer att minska ytterligare. Jag återkommer till 
inskolningsplatserna under anslaget Statsbidrag till inskolningsplatser. 

I dag ges ungdomar !!Om omfattas av lagen (1985: 568) om särskilda 
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. möjlighet att vara i ung
domslag tills de fyller 25 år. Denna möjlighet infördes därför alt dessa 
ungdomar var skolpliktiga längre än andra ungdomar och härigenom skulle 
ha förlorat de möjligheter som ungdoms lagen ger. Ä ve~ om skolpliktsål-
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dern nu har sänkts för dessa ungdomar har de i praktiken en "fördröjd" 
skolgång som innebär att de lämnar skolan vid 20-21 års ålder. Detsamma 
gäller ungdomar med varaktiga fysiska funktionshinder. Dessa kan ha 
genomgått ungdomsskolan med en studiegång som inneburit förlängd ut
bildningstid. De kan också ha haft studieavbrott till följd av viss behand
ling som de behövt på grund av funktionshindret. Detta är också ungdomar 
som många gånger blir förtidspensionerade direkt eftEfr avslutad skolut
bildning och alltså aldrig får en möjlighet att pröva på arbetslivet. För 
dessa skulle ungdomslagen kunna ge en viss arbetslivserfarenhet som 
skulle underlätta för dem att därefter komma ut i arbetslivet. Jag föreslår 
därför att även dessa ungdomar ges möjlighet att placeras i ungdomslag till 
dess att de fyller 25 år. Jag vill emellertid understryka att andra rehabilite
ringsåtgärder bör prövas innan ungdomslag kommer i fråga. Antalet perso
ner som på detta sätt kan komma att omfattas av ungdomslagen uppskattar 
jag till ca 200. Jag beräknar kostnaden härför till 14 milj. kr. Flera av dessa 
ungdomar uppbär förtidspension som kommer att påverkas av lönen i 
ungdomslag. Detta medför en minskning av kostnaderna under socialde
partementets huvudtitel. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 
Lindqvist. . 

Mitt förslag härvidlag föranleder ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i 
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Förslaget bör fogas till protokollet 
i detta äreride som bilaga 12.3. Den föreslagna lagändringen är av enkel 
beskaffenhet. Jag anser darför att lagrådets yttrande inte behöver inhäm
tas. 

Regeringen har nyligen gett AMS i uppdrag att göra en utvärdering av 
ungdomslagen vad avser ungdomar med arbetshandikapp. Uppdraget skall 
redovisas senast den 15 september 1987. 

I dag utgår bidrag till administrations- och handledarkostnader med 10% 
av lönekostnaderna för ungdomar som är placerade j ungdomslag. Mot 
bakgrnnd av behovet av besparingar i statsbudgeten föreslår jag att bidra
get för nästa budgetår sänks till 5 %. Denna bidragsminskning bör emeller
tid kunna uppvägas av det arbete ungdomarna: utför och de skatteinkom~ 
ster som bl. a. kommunerna erhåller genom den inkomst ungdomarna får i 
ungdom slag. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört beräknar jag att i genomsnitt ca 
18000 ungdomar per månad kommer att vara placerade i ungdomslag 
under nästa budgetår till en kostnad av 1140 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 
lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos 
offentliga arbetsgivare, 

2. till Statsbidrag för ungdoms/ag för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av l 140 000 000 kr. 
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B 7. Statsbidrag till inskolningsplatser · 
Nytt anslag (förslag) 250 000 000 

Föredragandens överväganden 

I 1986 års kompletteringsproposition (prop. 1985/86: 150 bil. 4, AU 19, 
rskr. 355) föreslogs ett nytt system med s. k. inskolningsplatscr. I anled
ning härav bemyndigade riksdagen - under förutsättning av att parterna 
på arbetsmarknaden träffade ett särskilt avtal härom - regeringen att 
under innevarande budgetår disponera 250 milj. kr. av medlen under 
anslaget B 6. Statsbidrag för ungdomslag för inskolningsplatser. Detta 
motsvarar ca 10000 platser om vardera sex månader. Under hösten har 
parterna på arbetsmarknaden (SAF, LO och PTK) träffat en särskild 
överenskommelse om inskolningsplatser och regeringen har på grundval 
härav och utifrån de riktlinjer som angavs i kompletteringspropositionen, 
genom beslut den 25 september t986 ställt medlen till AMS förfogande. 
Enligt överenskommelsen skall parterna på förbundsnivå utfärda närmare 
tillämpningsreglcr och inom några områden har detta skett. Jag räknar med 
att sådana förbundsavtal nu snabbt kommer till stånd inom fler områden. 
AMS har vidare fått i uppdrag att i samband med anslagsframställningen 
för budgetåret 1988/89 redovisa dittills vunna erfarenheter av inskolnings
platsema. För nästa budgetår beräknar jag omfattningen till 10000 platser 
till en kostnad av 250 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört· hemställer jag alt regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statsbidrag till i11skoltti11gsplatser för budgetåret 1987/88 
anvisa ett reservationsanslag av 250000000 kr. 

B 8. Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer 
·; 

I statsbudgeten för budgetåret 1986/87 har under denna anslagsrubrik 
anvisats eu förslagsanslag av 7 323 000 kr. 

·chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag anmält all bl. a. 
anslagen till totalförsvarets civila delar kommer att behandlas i regeringens 
proposition om totalförsvarets fortsatta utveckling under perioden 1987/88 
- 1991/92, som avses att föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan härpå föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsbidrag till 

frivilliga försvarsorganisationer för budgetåret 1987/88 beräkna ett . 
förs lagsanslag av 7 323 000 kr. 
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B 9. Arbetsmarknadsvcrket: Anskaffning av utrustning 

1985/86 
1nB6/87 
!n87/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 524 000 
24 200 000 
23 500 000 

Reservation 9 495 000 

Från anslaget betalas arbetsmarknadsverkets utgifter för investeringar i 
telefonutrustning vid AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. 
Andra investeringar finansieras över anslaget B 1. Arbetsmarknads verkets 
förvaltningskostnader. 

AMS 

Under budgetåret 1987/88 beräknas 24,2 milj. kr. behöva investeras i 
telefonväxlar. Härav avser 1 ~2 milj. kr. anskaffning av tcleutrustning till 
följd av lokalförändringar. · 

Föredragandens överväganden 

I 1986 års budgetproposition (prop; 1985/86: 100 bil. 12. s. 104) redovisade· 
jag en plan för i vilken takt ersättningsanskaffning av teleutrustning behö
ver ske. För budgetåret 1987/88 innebär denna plan en kostnad av 23 milj. 
kr. 

Jag har under anslaget B l. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader avstyrkt AMS framställning om lokaltillskott under budgetåret 
1987 /88. Därför kan jag inte tillstyrka AMS förslag om 1,2 milj. kr. för 
anskaffning av teleutruslning till följd av lokalförändringar. Jag beräknar i 
stället 0,5 milj. kr. för nyanskaffningar av teleutrustning i samband med 
omdisponeringar av lokaler. Dessa medel förutses i den mån de tas i 
anspråk finansieras genom en årlig minskning av förvaltningsreslirserna 
med 10% av det utnyttjade beloppet. För budgetåret 1987/88 beräknar jag 
det totala behovet av medel för investeringar i teleutrustning till 23,5 milj. 
kr. 

Jag vill liksom tidigare betona att arbetsmarknadsverket vid investeringc 
ar i telcutrustning bör ta tillvara alla de möjligheter som ges att samordna 
investeringarna med andra myndigheterför att begränsa kostnaderna. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen ·· 
föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknad.~verket: Anskaff11i7Zg al' utrustning för bud- . 
getåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 23 500000 kr. 

B 10. AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet. 
1986/87 Anslag 1 000 
1987/88 Förslag 1 000 
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Uppdragsorganisationen för arbetsmarknadsutbildningen, AMU-grup· 
pen, består av en AMU-myndighet i varje län, Nordkalottens AMU-center 
samt en central myndighet, AMU-styrelsen. Utbildningen genomförs i 
huvudsak vid olika AMU-center. 

AMU-styrelsen leds av en styrelse med 15 ledamöter vilka företräder 
arbetsmarknadens parter, Svenska kommunförbundet, I..:andstingsförbun
det, SÖ och AMS, samt två experter på företagsledning. Chef för myndig
heten är en generaldirektör. AMU-styrelsen är förlagd till Stockholm. 

AMU-myndigheterna i länen leds också av styrelser med bl. a. represen

tanter för arbetsmarknadens·parter. AMU-myndigheternas främsta uppgift 
är att anordna arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsmarknads
verket. Därutöver får myndigheterna även anordna utbildning för andra 
uppdragsgivare, t. ex. kommuner och företag. Myndigheterna får också 
sälja andra tjänster och produkter som följer av utbildningsverksamheten. 

AMU-gruppens verksamhet skall finansieras genom intäkter och varje 
AMU-myndighet har ansvar för det ekonomiska resultatet av sin verksam

het. 

AMU-styrelsen 

Den nya organisationen startade den I januari 1986. Våren 1986 har präg
lats av en rad initialproblem. Förhandlingarna med personalorganisatio

nerna resulterade först i april 1986 i avtal om löner och anställningsför
måner. Personalen var under första halvåret 1986 anställd i den gamla 
SÖ-organisationen med tjänstgöringsskyldighet i den nya AMU-gruppen. 
Flertalet tjänster har dock tillsatts under juni 1986. Den osäkerhet som har 
rått med anledning av fördröjningen av avtalet och tjänstetillsättningarna 
har medfört att arbetet med att få till stånd en fungerande uppdragsverk
samhct har försenats. Detta har också inneburit komplikationer i förhållan
det till länsarbetsnämnderna. Kalkylering och prissättning har försenats 
vilket gjort det svårt för länsarbetsnämnderna att lämna fullständiga be
ställningar. För länsarbetsnämnderna har det nya systemet även medfört 
ändrade förutsätlningar vad gäller planering och ekonomi. . 

Hittills gjorda beräkningar tyder på att de beställningar som länsarbets
nämnderna gör innevarande budgetår kommer att minska något jämfört 
med budgetåret 1985/86. Minskningen hänför sig huvudsakligen till grund- . 
utbildningar inom olika yrkesområdcn, t. ex. verkstadsmekanik och kon
tor, som tidigare varit dåligt utnyttjade. Minskningen av den av länsarbets
nämnderna beställda volymen bör ses som en anpassning till de verkliga 
behoven på arbetsmarknaden. 

Arbctsmarknadsverket har i sin roll som köpare agerat försiktigt och 
begränsat de långsiktiga åtagandena. Av den till arbetsmarknadsverket 
sålda kapaciteten finns ca 65 % på avtal på två år eller längre tid och 35 % 
på ett år eller kortare tid. Det föreligger stora skillnader mellan länen. 

Vissa länsarbetsnämnder har 90 % eller mer av sin kapacitet bunden i 
långsiktiga kontrakt medan andra har mindre än 50 %. 

Resultatprognosen för innevarande budgetår tyder på att försäljningen 
till andra än arbetsmarknads verket kommer att uppgå till ca 5 % av totalvo-
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lymen. Det ovanligt komplicerade initialskedct för den nya organisationen 
har utan tvekan menligt påverkat ansträngningarna att marknadsföra· orga
nisationen till andra kunder. AMV-styrelscn bedömer att försäljning till 
andra kunder än länsarbetsnämnderna kommer att öka under budgetåret 
1987/88 och att målet 10% av totalvolymen härigenom bör kunna uppnås. 
Framför allt torde försäljningen kunna öka genom att vissa företag nu kan 
utnyttja medel från förnyelsefonderna. AMC'-gruppcns utbildningsutbud, 
med möjligheter att erbjuda såväl hreddutbildning som avancerad yrkesut
bildning, torde svara mycket bra mot behoven i företag och förvaltningar. 

Totalt räknar AMU-styrelsen inte med någon ökning av de fasta resur
serna. Klara tendenser finns som pekar mot att utbildningen förskjuts mot 
mer tekniskt avancerade utbildningar mcda.n de traditionella, grundläggan
de utbildningarna minskar. 

AMU-styrelsens resultatprognos.för budgetåret 1986187 (milj. kr.) 

1. 
1. 1 

Intäkter 
Utbildningsproduktion 
AW 
övriga kunder 
Mru Nordkalot.ten (NKC: 

Str..IMA utbildningsproduktion 
1.2 Elevsocial verksamhet 

Ans 1 agsmedel, MfV ' · 

1.3 Driftbidrag 
Anslag A\IU-gruppen 

s~t'>IA intäkter 
2. Kostnader 
2.1 Utbi 1dningsproduktiori 

A~fV 

övriga 
NKC 

Str..~!A utbildningsproduktion 
2.2 Elevsocjal verksamhet 
SUM.'llA kostnader 

- Resultat före avskrivningar 
3. Avskrivningar 

- Resultat efter avskrivningar 
4. Realiserade prisföräridringar 

Anläggningar . . 
- Resultat efter hänsyn till realiserade 

prisförändringar 
5. Finansiella intäkter och kostnader 

Ränta rörlig kredit . 
Ränta investeringslån (utnyttjad del) 

SUMMA finansiella intäkter· och kostnader . 
- Resultat efter finansiella intäkter 

och kostnader 
6. Återföringar 

Återföringar av realiserade pris-
föränd!'ingar · · 

ÅRETS RESULTAT 

1 780,B 
97, 5 
27, 3 

1 90.5, 6 

'30, 1 

29,5 

1 965, 2 

721,6 
142.5 

32,S 

1 896, 9, 
30,l 

1 927,0 
+ :18,2 

77,8 
- 39,6 

3,1 
- 42, 7 

9,5 
0,5 

10,0. 
- 52, 7 

+ 3,1 

- 49,6 

AMU-styrelsen hemställer att den rörliga krediten ökas från 160 milj. kr. 
till 320 milf kr. i och med att: byggnadsstyrelsen kommer att ändra sina 
betalningsrutiner. Vidare hemställer AMU-styrelsen att extraordinära net-
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tointäkter vid försäljning av övertalig utrustning får tillföras statskapitalet. 
Kravet på att regeringen skall pröva inhyrningsärenden som kräver en 
ombyggnad till en kostnad överstigande 2 milj. kr. bör enligt AMU-styrel
sen tas bort. Styrelsen hemställer vidare att över egen investeringsbudget 
och på egen hand få upphandla ADB-utrustning för utbildningsändamål. 

Föredragandens överväganden 

Den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildning, AMU-gruppen, 
startade den I januari 1986. Fr. o. m. den I juli 1986 skall verksamheten· 
bedrivas så att intäkter täcker uppkommande kostnader. För detta ända
mål har inrättats ifrågavarande I 000-kronorsanslag. AMU-styrelsen har i 
anslagsframstäJlningen redovisat en resultatprognos för innevarande bud
getår som har redovisats i det föregående. Prognosen visar ett inte obetyd
ligt negativt resultat. Mot bakgrund av att AMS under innevarande budget
år på tilläggsbudget I har tillförts ytterligare medel för upphandling av 
utbildning hos hl. a. AMU-gruppen utgår jag från att erforderliga åtgärder 
sätts in för att uppnå det ekonomiska målet för verksamheten. Vidare 
framgår av prognosen att ca 5 % av utbildningen väntas bli upphandlad av 
annan än arbetsmarknadsverket. Något verksamhetsår som kan ligga till 
grund för en prognos för budgetåret 1987/88 finns inte i dag utan AMU
styrelsen har av regeringen fått i uppdrag att redovisa en sådan i samband 
med anslagsframställningen för budgetåret 1988/89. Jag avser att därefter 
återkomma med en redovisning härav. Jag räknar emellertid med att ca 
90% av AMU-gruppens utbildningsvolym under nästa budgetår kommer 
att avse beställningar från arbetsmarknadsverket. Därutöver bedömer jag 
att ca 10 % av utbildningsvolymcn kommer att anordnas på uppdrag av 
företag m. n. 

Som jag tidigare har redovisat uppdrog regeringen genom beslut den 17 
april 1986 åt AMU-styrelsen att vidta åtgärder för alt minska AMU-grup
pens kostnader för den del av verksamheten som anordnas för länsarbets
nämndernas räkning. För 'nästa budgetår beräknar jag att AMU-gruppen 
genom effektiviseringar kan uppnå besparingar som motsvarar 3 % av 
kostnaderna för den utbildning som säljs till arbetsmarknadsverket. Jag · 
har tagit hänsyn till detta vid min medelsberäkning under anslaget B 3. 
Arbetsmarknadsutbildning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 
AMU-styrelsen skall verka för en samordning av resurserna inom AMU
gruppen. 

AMU-styrelsen har föreslagit att den rörliga krediten höjs från nuvaran
de 160 milj. kr. till 320 milj. kr. i och med att byggnads styrelsen aviserat att 
styrelsen för nästa budgetår avser att tidigarelägga sina betalningsrutiner 
för av myndigheterna hyrda lokaler. Enligt vad jag har erfarit kommer 
detta inte att ske under nästa budgetår varför AMU-styrelsens hemställan 
inte längre är aktuell. Vidare har AMU-styrelsen föreslagit att s. k. ex
traordinära nettointäkter vid försäljning av övertalig utrustning får tillföras 
stats kapitalet. Jag är för närvarande inte beredd att tillstyrka förslaget'utan 
anser att denna fråga får behandlas när det är möjligt att bättre överblicka 
AMU-gruppens verksamhet.· 
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. För närvarande gäller att regeringen skall pröva alla ärenden om för
hyrning av lokaler som måste byggas om till en kostnad överstigande 2 
milj. kr. AMU-styrelsen har hemställt an ifrågavarande beloppsgräns slo
pas vilket skulle innebära all styrelsen utan regeringens medgivande skulle 
kunna förhyra lokaler oberoende av ombyggnadskoslnaden. Denna be
gränsning gäller för samtliga myndigheter som omfattas av byggnadsstyrel
sens lokalhållningsansvar. Vissa andra myndigheter har lägre bemyndigan
degränser. Jag är för närvarande inte beredd att föreslå någon höjd bemyn
digandegräns för AMU-gruppen. AMU-styrelsens förslag om att själv fä 
skaffa ADB-utrustning för utbildningsändamål bör kunna tillgodoses inom 
ramen för de riktlinjer som regeringen utfärdat genom beslut den 19 juni 
1985 angående anskaffning av ADB-utrustning. Någon åtgärd i anledning 
härav är däiför inte påkallad. 

/Iemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 

B 11. AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter 
1986/87 AnSlag 
1987/88 Förslag 

29 500 000 
25 300 000 

Enligt riksdagens beslut om den nya AMU-organisationen (prop. 
1984/85: 59, AU 9, rskr. 101) skall det övergångsvis utgå ett särskilt driftbi
drag för alt finansiera vissa angivna kostnader för arbetsmarknadsutbild
ningen. Driftbidraget förutsätts trappas av under en period om fem år. 

I driftbidraget ingår även de medel som skall täcka det underskott .som 
väntas uppstå vid Nordkalottens AMU-center till följd av gällande prissätt
ningsprincip för Finland och Norge .. 

AiVIU-styrelsen 

AMU-styrelsen begär för budgetåret 1987/88 ett driftbidrag på 45 milj. kr., 
varav 20 milj. kr. för utvecklingsarbete, personalutbildning och marknads
föring, 7 mili. kr. för underskott vid .Nordkalottens AMU-center och 18 
milj. kr. för lokaler som i fortsättningen inte behövs i verksamheten. 

Föredragandens överväganden 

Driftbidraget skall täcka dels kostnader för sådant utvecklingsarbete, .per
sonalutbildning och marknadsföring som föranleds av omorganisationen 
av arbetsmarknadsutbildningen, dels kostnader för sådana lokaler som kan 
avvecklas per den l juli 1986 och vars kostnader inte bör belasta den nya 
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myndigheten, dels eventuellt unden;kott vid Nordkalottens AMU-center. 
När det gäller utvecklingsarbete, personalutbildning och marknadsföring 
skall bidraget, enligt tidigare beslut av riksdagen (prop. 1985/86: 100, AU 
11, rskr. 153), minskas med 5 milj. kr. per budgetår. Mot bakgrund härav 
bedömer jag kostnaden för nästa budgetår för dessa ändamål till 19,3 milj. 
kr. inkl. viss prisuppräkning. För Nordkalottens AMU-center beräknar jag 
underskottsbidraget till samma belopp som för innevarande budgetår· eller 
6 milj. kr. 

AMU-styrelsen har i skrivelse den 9 oktober 1986 redovisat de lokaler 
för vilka hyrestiden fortfarande löper och som inte· behövs i den nya 
organisationen och bilagt en utredning härom utförd av byggnadsstyrclsen. 
Av utredningen framgår att AMU-gruppen kan lämna lokalerna per den I 
juli 1986 och att hyreskostnaden för lokalerna i 1985/86 års prisläge uppgår 
till 24,4 milj. kr. för budgetåret 1986/87 och 22,6 milj. kr. för budgetåret 
1987/88 för att därefter minska ytterligare. Ifrågavarande lokaler kan enligt 
gällande hyreskontrakt vara helt avvecklade under budgetåret 2000/2001. 
Byggnadsstyrelsen kommer inom ramen för sitt lokalhållningsansvar att på 
olika sätt påskynda avvecklingen av lokalerna. Kostnadsansvaret för loka
lerna tas över av byggnadsstyrelsen för budgetåret 1987/88. Jag har tagit 
hänsyn till detta i min medelsberäkning under anslaget B 3. Arbetsmark
nadsutbildning. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 25 300000 kr. 

B 12. AMU-gruppen: Investeringar 
1986/87 Anslag 15 000 000 
1987/88 Förslag 15 ooo ooo 

Anslaget avser lån till investeringar. 
AMU-styrelsen begär-för budgetåret 1987/88· ett anslag om 15,8 milj. kr. 

inkl. viss prisomräkning. 

Föredragandens överväganden 

Detta anslag avser lån till AMU-gruppen för finansiering av sådan utrust
ning som skrivs av enligt särskild plan som fastställts av AMU-styrelsen. 
Huvuddelen av den utrustning som AMU-gruppen anskaffar· finansieras 
emellertid genom avskrivningsmedel. Jag avser senare föreslå regeringen. 
att AMU-styrelsen ges i uppdrag att· redovisa en investeringsplan för 
budgetåret 1987/88. Av plarien skall framgå såväl investeringar som finan
sieras genom avskrivningsmedel som· behov av -medel från förevarande 
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anslag. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till oförändrat 15 milj. kr. 
Det bör ankomma på regeringen att sedan AMU-styrelsen redovisat en 
investeringsplan ställa ifrågavarande medel till styrelsens förfogande. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till AMU-wuppen: Investeringar för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett reservalionsanslag av 15 000000 kr. 

B 13. Arbetsdomstolen 
1985/86 
1986/87 
1987 /88 

Utgi.ft 
Anslag 
Pörslag 

5 589 000 
5 810 000 (1) 
6 213 000 

(1) Regeringen har medgivit att anslaget får översla:idns med 158 000 kr. 
för förstärkning av personalen. . 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 
andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 
ordförande, tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer 
ett antal ersättare i domstolen. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Arbetsdomstolen 

1986/87 

22 

5 026 000 
(3 892 0001 

781 000 
5 810 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 403 000 
(+ 383 000) 

+ 403 000 

Sedan år 1979 har arbetsdomstolen haft en jämn tillströmning på mellan 
300 och 350 mål per år och en balans av normalt 120-130 mål. Målbalan" 
sen ökade dock år 1985 med nästan 40% trots att året var genomsnittligt 
vad beträffar inkomna mål. Detta berodde på att en av domstolens tre 
ordförandetjänster var obesatt mellan juli 1984 och februari 1985. Målav
verkningstakten ökade därefter till vad som är normalt, men balansökning
en från år 1985 har inte återhämtats. Under år 1986 har läget försämrats 
ytterligare genom att antalet inkomna mål stigit kraftigt. Under första 
halvåret 1986 har 48 % fler mål kommit in än under motsvarande period år 
1985. Ökningen har varit särskilt stor (80%) när det gäller s. k. B-mål, dvs. 
mål som överklagas från tingsrätt. Ökningen av mål som startar i arbets
domstolen, s. k. A-mål, var 34%. Den 16juli 1986 hade lika många B-mål 
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kommit in till arbetsdomstolen som under hela år 1985. Dessutom har . Prop. 1986/87: 100 
handläggningstiderna ökat starkt, vilket hårt drabbar parterna i målen. . Bil. 12 

Domstolen framhåller att om måltillströmningen under en längre tid . 
skulle få samma omfattning och sammansättning som ~u, måste antingen 
gällande regler om domstolens prövning av ar,betstvistcr ändras eller dom-. 
stolen tillföras en ordenpig förstärkning av personalen. Domstolen begär 
nu en sådan förstärkning med dels en tjänst på målkansliet, dels en sekrete- . 
rare. 

Föredragandens överväganden 

En tillämpning av huvudförslaget på arbetsdomstolen under nästa budget
år skulle innebära en minskning av förvaltningskostnaderni,i. med 109000 
kr. Mot bakgnmd av den kraftiga måltillströmningen och de förlängda 
handläggningslidcrna har jag dels beräknat medel till förvaltningskostna
derna utan tillämpning av .. huvudf~rslaget, dels räknat upp förvaltnings
kostnaderna med 275 000 kr .. för en förstärkning av personalen med en 
tjänst på målkansliet och en sekreterartjänst. Detta har fiqansicrats gen~m 
neddragning av andra anslag. Jag vill erinra om att regeringen redan.under 
innevarande budgetår har medgivit att lönemedlen får överskridas med 
158 000 kr. för förstärkning av personalen med just en tjänst på målkansliet 
och en sekreterartjänst. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetftret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 6213000 kr. 

B 14. Statens förlikningsmannaexpedition 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 330 000. 
1 367 000 
1 402 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 
förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Expeditionen ansvarar vidare 
för statistiken över arbetsinställelser i riket. Chef för expeditionen' är en 
kanslichef. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Ersättning till 

förlikningsmiin 
Lokalkostnader 

1986/87 

3 

755 000 
(719 000) 

564 000 
48 000 

1 367 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 34 000 
(+ 32 000) 

+ 1 000 
+ 35 000 
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Förlikningsmannacxpeditioncn 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förliknings
mannaexpeditionen inga större förändringar ur anslagssynpunkt under 
budgetåret 1987/88. Anslagsposten Förvaltningskostnader har under sena
re år reducerats betydligt genom minskning av antalet tjänster vid expedi
tionen från fem till tre. Förliknirigsmannacxpeditionen föreslår all anslags
posten Ersättning till förlikningsmän minskas med 27 000 kr. utgörande 2 % 
av anslaget för budgetåret 1986/87. 

Föredragandens överväganden 

En tillämpning av huvudförslaget på förlikningsmannaexpcditiori.en under 
nästa budgetår skulle innebära en minskning av förvaltningskostnaderna 
med 17 000 kr. Med hänsyn till att förval tningskostnaderna under senare år 
har reducerats till en nivå där ytterligare minskningar allvarligt skulle 
påverka myndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter har jag beräk
nat medel till förvaltningskostnaderna utan tillämpning av huvudförslaget. 
Detta har finansierats genom neddragning av andra ansfag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till State11sförliknii1gsma1111a'expeditio11 för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 1402 000 kr. 

B 15. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

40 000 
40 000 
40 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 
som avser tillämpningen av lagen (1949: 345) om rätten till arbetstagares 
uppfinningar. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter. Nämn
den har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt har nämnden inte 
någon personal. 

Anslaget bör för budgetåret ~987 /88 föras upp med oförändrat. 40 000 kr .•. 
Jag hemställer att regeringe.n föreslår riksdagen . 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 40000 kr. 

B 16. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 
konfektionsindustrierna 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Ansbg 
Förslag 

180 705 000 
119 000 000 

95 000 000 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin 
har för budgetåret 1985/86 beviljats 659 företag med tillsammans 32 397 
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anställda, varav 8 428 var fyllda .50 men inte 65 år. Det beräknade bidrags
bcloppet för perioden uppgår till ca 196 milj. kr., varav 42 % faller på 
företag i Älvsborgs län. 

För innevarande budgetår har 119 milj. kr. beräknats för tillfälligt syssel
sättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. Enligt riksdagens 
beslut våren 1983 (AU 1982/83: 29, rskr. 322) har bidraget successivt trap
pats ned. Enligt riksdagens beslut med anledning av 1986 års budgetpropo
sition (prop. 1985/86: 100 bil. 12, AU Il, rskr. 153) skall för budgetåret 
1986/87 bidraget beräknas på ett bidragsunderlag motsvarande högst 5 % 
av lönekostnaderna för personal i tillverkning. Riksdagen har givit rege
ringen tillkänna att frågan om en omvandling av äldrestödet till annan 
stödform bör utredas. 

AMS har med hänvisning till riksdagens uttalande och i avvaktan på 
detta utredningsarbete inte begärt några medel för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har uppdragit åt statens pris- och kartellnämnd att utreda 
frågan om ny stödform för tekoindustrin. Med hänsyn till att utredningsar
betct för närvarande pågår och underlag för beslut knappast kan föreligga 
förrän i slutet av innevarande budgetår, har jag vid· min beräkning av 
mcdelsbchovct under anslaget utgått från att en nedtrappning skall ske 
enligt vad jag anförde i 1986 års budgetproposition. För budgetåret 1987/88 
har jag således beräknat medelsbehovet till 95 .milj. kr. grundat på ett 
bidragsunderlag motsvarande högst 4 % av lönekostnaderna för personal i 
tillverkning. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektions
industrierna för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
95 000 000 kr. 

B 17. Bidrag till vissa affärsverks investeringar 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 
1 000 

Anslaget har inrättats fr. o. m. budgetåret 1984185 (prop. 1983184: 150 bil. 
4, AU 24, rskr. 385). Från anslaget skall betalas tidigareläggningsbidrag till 
affärsverksinvesteringar utanför statsbudgeten. Anslaget disponeras av 
regeringen. 
Anslaget har hittills under innevarande budgetår inte utnyttjats. Anslaget 
bör föras upp med endast ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 
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B 18. Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten· 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

22 500 000 
22 500 000 

Från anslaget betalas en försöksvcrksamhet med friare användning av 
arbetsmarknadspolitiska insatser i östra Norrbotten. För innevarande bud
getår har 22,5 milj. kr. anvisats. Länsarbetsnämnden i Norrbottens län har 
genom ändringar i regclsystemen bl. a. getts möjlighet att förlänga tiden i 
beredskapsarbete. Medlen för beredskapsarbete får också användas för 
utbildningsinsatser och till en utvidgning av den dagliga arbetstiden i 
ungdomslag. Vidare får anvisade medel användas för olika former av. 
utvecklingsprojekt. Syftet med försöksvcrksamheten är att med en flexib
lare användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen söka skapa perma
nent sysselsättning i ett område präglat av ett mycket besvärligt sysselsätt
ningsläge, där ett stort antal personer under lång tid varit beroende av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för sin försörjning. 

Försöksverksamheten har endast pågått under ett halvår. Regeringen 
har av AMS begärt en redovisning av erfarenheterna under de första sex 
månaderna. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast vid utgången 
av februari 1987. I avvaktan på denna redovisning beräknar jag medelsbe
hovct under anslaget till oförändrat. 22,5 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 
Jag avser att återkomma till dcnn.a fråga i samband med komplctterings
propositionen. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten för budgetåret 
1987/88 anvisa ett rcservationsanslag av 22 500000.kr. 

·.-.· 
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C. ARBETSLIVSF~ÅGOR 
Innan jag går in på mina anslagsberäkningar vill jag ta upp vissa frågor 
rörande framtida bildskärmar och tillsynen av arbetsmiljön. 

Datadelegationens betänkande (Ds C 1985: 21) Framtida bildskärmar 
' . 

Datadelegationen (B 1980: 03) har i december 1985 till regeringen överläm
nat sitt betänkande (Ds C 1985: 21) Framtida bildskärmar. Betänkandet 
omfattar dels en rapport av en expertgrupp som delegationen tillkallat, dels 
en skrivelse till regeringen med förslag till. åtgärder. Betänkandet har 
remiss behandlats. En sammanställning av remissyttrandena har upprättats 
inom arbetsmarknadsdepartementet. Här redovisas översiktligt datadele
gationens förslag till åtgärder samt vad som har kommit fram under remiss
behandlingen. 

De under remissbehandlingen framförda synpunkterna överensstämmer 
i stort med vad datadelegationen har anfört. Sålunda anser ett stort antal 
remissinstanser, liksom datadelegationen, att det är angeläget att nya· 
katodstråleskärmar konstrueras så att det elektrostatiska fältet elimineras. 
Vad gäller de Jågfrekventa magnetfälten framhåller datadelegationen att de 
studier som hittills har redovisats inte har visat på några hälsorisker. I 
likhet med datadelegationen och expertgruppen anser dock många remiss
instanser att det är angeläget. att tillverkare av terminaler och personda
torer undersöker hur de lågfrekventa magnetfälten kan reduceras med 
tanke på den oro dessa vållar hos många användare. 

Vikten av att forskningen om hälsoriskerna vid bildskärmsarbete intcn- . · 
sifieras och att resultaten ges hred spridning understryks också av datade- . 
legationen och flertalet remissinstanser. Några remissinstanser betonar att 
sådan forskning även bör omfatta nya bildskärmar. Remissinstanserna ger 
också stöd för uppfattningen att forsknings- och iJtvecklingsarbelet inom 
detta område bör omfatta såväl hälsorisker som ergonomiska oth arbetsor
ganisatoriska aspekter på ·bildskärmsarbete. Flera remissinstanser anser 
det önskvärt att större upphandlare av bildskärmsterminaler har ett likartat 
uppträdande och gemensamma kravformuleringar. 

Datadelegationen och expertgruppen redovisar också vissa åtgärder för 
att stimulera utveckling av alternativa typer av bildskärmar. Flera remiss
instanser ansluter sig till datadelegationens bedömning att statskontoret, 
eventuellt i samarbete med andra större offentliga upphandlare, bör pröva 
att initiera en teknikupphandling med utvecklingsstöd för en ny bildskärm · 
baserad på annan teknik än den nuvarande katodstråletekniken. 

Datadelegationen berör också frågan om provning av bildskärmar, men 
hänvisar till regeringens uppdrag till arbetarskyddsstyrelsen att utreda 
förutsättningar för och behov av sådan provning. Enligt datadelegationens 
uppfattning bör expertgruppens synpunkter och förslag beträffande prov
ning av bildskärmar bedömas i arbetarskyddsstyrelsens fortsatta arbete i 
anledning av uppdraget. 

Jag övergår nu till au redovisa mina bedömningar beträffande de frågor 
som datadelegationen har tagit upp i sin skrivelse till regeringen, nämligen 
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strålning från bildskärmar, forskningen om hälsorisker vid bildskärmsar-. 
bete, frågan om att ställa krav på bildskärmar, inkl. möjligheterna att 
stimulera utvecklingen av alternativa typer av bildskärmar samt frågan om 
provning av bildskärmar. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

Arbete vid bildskärm blir allt vanligare. År 1985 fanns ca 700000 bild
skärmar i Sverige hos företag och myndigheter, i utbildningsväsendet och i 
hemmen. Behovet och användningen av bildskärmar väntas dessutom öka 
snabbt under de närmaste åren inom en mängd tillämpningsområden - inte· 
bara på kontor utan också inom tillverkningsindustrin och för bl. a. utbild
nings- och forskningsändamål. 

Det är mot den bakgrunden inte anmärkningsvärt att den under de 
senaste åren förda debatten om eventuella hälsorisker i samband med 
bildskärmsarbete har engagerat så många människor. Vi vet genom ett 
stort antal undersökningar·att arbete vid bildskärm kan medföra belast
ningsbesvär av olika slag, t. ex. muskel-, led- och ögonbesvär. Hudförän
dringar i samband med bildskärmsarbete har rapporterats och har i några 
fall godkänts som arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen. När det 
gäller risker för reproduktionsstörningar, t. ex. fosterskador och missfall 
till följd av bildskärmsarbete, finns i dag ingen säker kunskap. Stress, oro 
och ängslan har också diskuterats som en möjlig orsak till graviditetskom
plikationer bland bildskärmsarbetande gravida kvinnor. Även inom detta 
område är emellertid våra kunskaper otillräckliga. ·Men många människor 
oroar sig och denna oro måste vi, som jag.många gånger har framhållit, ta 
på stort allvar. 

Genom att så många människor berörs av bildskärmsarbete är det enligt 
min mening synnerligen angeläget att vi .får fram bättre kunskap om de 
hälsorisker som är förenade med ·arbete vid bildskärm. 

Jag anser sälunda i likhet med· datadelegationen och ·temissinstanscrna 
att det är väsentligt att forskningen om hälsorisker vid bildskärmsarbete 
fortsätter. Denna forskning har också· hög· prioritet i dag i Sverige. En 
framförhållen forskning bör självfallet omspänna. såväl hälsorisker som 
ergonomiska och arbetsorganisatoriska aspekter på användningen av bild
skärmar. Jag anser att det är av största vikt att de ergonomiska krav, som 
är baserade på forskningsresultat och beprövad erfarenhet inte får stå 
tillbaka. Jag delar också den uppfattning, som har förts fram· av flera 
remissinstanser, att denna forskning även bör omfatta nya typer av bild
skärmar. I detta sammanhang harjag också med tillfredsställelse. noterat · 
att arbetsmiljöfonden och STU inlett ett .omfattande forskningsprogram 
om samspelet människa-dator,.det s. k. MDAcprojektet. . . .... 

Forsknings- och utvecklingsarbete är emellertid mycket. tidskrävande ' . 
och det kommer antagligen att dröja· länge innan alla frågor om eventuella 
hälsorisker i samband med bildskärmsarbete, är besvarade .. Under .tiden 
kan vi inte sitta overksamma. Vi måste ta människors oro på allvar. 

En åtgärd för att möta bildskärmsarbetande kvinnors oro o~h osäkerhet. 
är att medge rätt till omplacering .i samband med graviditet. På det statliga 
området finns sedan drygt ett år tillbaka en överenskommelse mellan 
parterna som gör det möjligt för bildsk'ärmsarbetande gravida kvinnor: att 
begära omplacering. Lokala ·avtal och överenskommelser med samma 1()8 



innebörd har också träffats vid samtliga landsting, i· knappt hälften av 
kommunerna samt vid många privata företag. Enligt vad jag har erfarit 
pågår för närvarande förhandlingar inom den privata sektorn på arbets
marknaden om ett centralt avtal mellan LO/PTK och SAF som bl. a. 
behandlar frågan om rätt till omplacering för bildskärmsarbetande gravida 
kvinnor. 

Den växande anskaffningsvolymen av bildskärmar som kan förväntas de 
närmaste åren har aktualiserat frågan om beställarstyrd utveckling av 
bildskärmar baserade på annan teknik än den nuvarande katodstråletekni
ken, t. ex. flytande kristaller, plasma eller elektroluminiscens. 

Jag anser i likhet med datadelegationen och flera remissinstanser att det 
är önskvärt att användare av bildskärmar går samman och formulerar krav 
på viktiga egenskaper hos bildskärmar inför 1990-talet och därefter. Detta 
kan ge underlag för produktutveckling av skärmar som är tillfredsställande 
från arbetsmiljösynpunkt. Eftersom det ofta är så att tekniken kommer 
först och dess påverkan på människa och miljö vanligtvis uppenbaras först 
i efterhand är det viktigt att nya bildskärmsteknologier, baserade på annan 
teknik än den nuvarande katodstråletekniken, utvärderas så noga som 
möjligt från bl. a. arbetsmiljösynpunkt, medan de ännu befinne.r sig på 
utvecklingsstadiet. Hithörande frågor övervägs för närvarande inom rege
ringskansliet. 

Enligt vad som framgår av datadelegationens·betänkande kommer det 
emellertid för majoriteten av de människor som använder bildskärmar 
under de närmaste åren inte att finnas något alternativ till de nuvarande 
katodstråleskärmarna. 

Under tiden anser jag det viktigt att vi undersöker hur den nuvarande 
bildskärmstekniken kan göras bättre från hälso- och komfortsynpunkt. En 
åtgärd kan vara - vilket också framhålls av datadelegationen - att ställa 
krav i samband med upphandling av bildskärmsterminaler och annan ut

rustning som är baserad på bildskärmsteknik. 
Statskontoret har i samband med upphandling av bildskärmar .till den 

civila statliga förvaltningen ställt krav på att det elektrostatiska fältet 
elimineras samt att det lågfrekventa magnetfältet minskas kraftigt med 
bibehållen god synergonomi. Även om det i dag inte finns säkra belägg för 
några biologiska effekter till följd av denna strålning, anser jag i likhet med 
datadelegationen att arbetsmiljön inte skall belastas med faktorer som kan 
elimineras utan negativa återv.erkningar på arbetsmiljön i andra hänseen
den. 

Utvecklingen på bildskärmsområdct har också visat att det går att för
bättra kvaliteten på bildskärmar om beställarna ställer krav. Av uppgifter 
att döma har flera leverantörer av bildskärmar redan vidtagit åtgärder för 
att tillmötesgå kraven på att minska strålningen. 

Utbudet av datorutrustning med bildskärmsteknik är mycket stort. 
Bildskärmsanvändare efterfrågar i allt större utsträckning fakta, råd och 
anvisningar för att få klarhet om bildskärmars egenskaper. D.essa förhål
landen talar för att det nu behövs en provningsverksamhct rör bildskärmar' 
där man med standardiserade metoder kan utvärdera egenskaper hos bild-
skärmar och tangentbord. · · 
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På regeringens uppdrag har arbetarskyddsstyrelsen i samråd med sta- Prop. 1986/87: 100 
tens strålskyddsinstitut och statens mät- och provråd utrett behovet av; Bil. 12 
förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa kontroll genom 
provning - frivillig eller obligatorisk - av bildskärmsterminaler från ar-
betsmiljösynpunkt. Arbetarskyddsstyrelsen har redovisat sitt uppdrag för 
regeringen i april 1986. Styrelsen konstaterar att behov av och förutsätt-
ningar för kontroll genom provning av bildskärmsterminaler får anses 
föreligga. Arbetarskyddsstyrelsen anser därför att möjlighet till frivillig 
kontroll inom området bildskärmsterminaler bör införas. 

Regeringen har mot den bakgrunden genom ändringar i förordningen 
(1985: 1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m., be-· 
slutat att statens mät- och provråd får meddela auktorisation för frivillig 
kontroll inom området bildskärmsterminaler; Regeringen har vidare upp
dragit åt statens mät- och provråd att utarbeta regler för den frivilliga 
kontrollen. Reglerna skall· omfatta dels vilka egenskaper hos bildskärms
terminaler som skall provas och de provningsmetoder som därvid skall 
användas, dels vilka krav som skall ställas beträffande personal; utrustning 
m. m. vid en auktoriserad provplats. Uppdraget skall utföras i nära samråd 
med arbetarskyddsstyrelsen och statens strålskyddsinstitut. Samråd skall 
vidare ske med arbetsmarknadens parter, statskontoret och andra intres
senter på det aktuella området. Enligt vad jag har erfarit beräknas auktori
sation för frivillig provning av bildskärmsterminaler att kunna erbjudas 
fr. o. m. den 1 februari 1987. 

Syftet med regeringens beslut är att underlätta för arbetsgivare· och 
fackliga organisationer att bedöma egenskaper hos bildskärmsutrustning 
och därmed val av utrustning som nian anser vara av hög kvalitet från 
arbetsmiljösynpunkt. A ven om provningen blir frivillig kommer den, enligt 
min mening, sannolikt att i hög grad påverka anskaffningen av sådan 
utrustning hos företag och förvaltningar. 

Jag bedömer att det genom denna provningsverksamhet kommer att bli 
möjligt att jämföra arbetsmiljöegenskaper hos bildskärmsutrustning av 
olika fabrikat. Provningsresultaten.blir en viktig informationskälla för flera 
intressenter och det är därför angeläget, vilket också flera remissinstanser 
har påpekat, att testprotokollen blir offentliga. Att kunna lämna produktin
formation för bildskärmsutrnstning kommer då sannolikt att bli ett konkur- · 
rensmcdel mellan olika tillverkare och leverantörer. Det kan bidra till 
produktutvecklingen genom· att· olika bildskärms- och tangentbordskon
struktioncr anpassas till ergonomiska och andra från arbetsmiljösynpunkt 
viktiga krav. 

Behandling av vissa frågor i betänkandet (DsA 1985: 1) Samlad tillsyn av 
arbetsmiljön 

Allmänt 

Utredningen (A 1983: 04) med uppdrag att se över yrkesinspektionen och 
den kommunala tillsynen avlämnade år 1985 sitt betänkande (Ds A 1985: l) 

Samlad tillsyn av arbetsmiljön. I betänkandet före~logs att den kommunala 
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tillsynen skulle avskaffas och att tillsynsansvaret skulle samlas hos yrkes
inspektionen. I betänkandet Jades också fram vissa förslag om tillsynens 
fortsatta inriktning, arbetsformer och organisation samt om arbetsfördel- . 
ningen mellan arbctarskyddsstyrelsen och yrkcsinspektionen. Betänkan
det har remissbehandlats. En sammanställning av remi~syttrandena har 
upprättats inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Frågan om alt avskaffa den kommunala tillsynen och att föra över 
tillsynsansvaret vad avser arbetsmiljön vid vissa mindre arbetsställen till 

. yrkcsinspektioncn behandlade jag i propositionen 1985/86: 40 om samlad 
tillsyn av arbetsmiljön; Riksdagen har godkänt propositionen (SoU 
1985/86: 6, rskr. 70). Bestämmelserna om den kommunala. tillsynen i ar
betsmiljölagen (1977: 1160), arbetstidslagen (l 982: 673) och i förordningen· 
(1973: 847) med instruktion för yrkesinspektionen upphör att gälla den I 
januari 1987. 

I enlighet med vad jag angav i propositionen om samlad tillsyn av 
arbetsmiljön återkommer jag nu till. de övriga frågor som togs upp i betän
kandet. 

Genom att tillsynen av de mindre arbetsställena förs över från kommu
nerna till yrkesinspektionen den 1 januari 1987 kommer antalet arbetsstäl
len under yrkesinspektionens tillsynsansvar i stort sett att fördubblas .. 
Ökningen av antalet arbetsställen har beräknats motsvara en ökning av 
antalet arbetstagare på arbetsställena med ca 10 %. 

Kommunerna har genom överenskommelser med staten påtagit sig att 
tillföra staten ca 20 milj. kr. årligen fr. o. m. år 1987 som kompensation för 
att staten tar över den kommunala tillsynens uppgifter. I 1986 års budget" 
proposition betonade jag vikten av att de medel som .på detta sätt tillförs 
arbetarskyddsverket i sin helhet används för att klara tillsynen av tillkom
mande arbetsställen. Jag poängterade också att det kommer att krävas en 
målmedveten prioritering och effektivisering samt en anpassning av till
synsorganisation och arbetsformer till de förändrade förutsättningarna för 
att yrkesinspcktionen skall kunna fullgöra sina vidgade tillsynsuppgifter. 

Genom de överenskommelser som har träffats mellan staten och kom
munerna om vissa arbetstagare inom den kommunala tillsynsorganisa
tionen hedöms ca 40 tidigare kommunala tillsynsmän övergå till yrkesin
spektionen. 

Yrkesinspektionen kommer således att förstärkas både ekonomiskt och · 
personellt. Detta är som jag tidigare har framhållit en förutsättning för att 
inspektionen skall kunna klara det vidgade tillsynsansvaret samt kunna 
förstärka tillsynen av de mindre arbetsställena i samband med att den 
kommunala tillsynen avskaffas. Därutöver krävs, för att yrkesinspektio
nen. på längre sikt med bibehållen ambitionsnivå skall kunna klara dessa 
uppgifter, att myndigheten anpassar sih organisation och sina arbetsformer 
till de nya förutsättningarna pä ett ändamålsenligt sätt. 

Jag kommer i det följande att behandla utredningens överväganden 
beträffande tillsynens framtida inriktning och organisation. Jag vill emel
lertid understryka att de förslag som utredningen framför i detta samman
hang inte kräver något ställningstagande av riksdagen. De flesta förslagen 
kan genomföras av tillsynsmyndigheterna inom ramen för deras myndig-
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hetsansvar. Arbetarskyddsstyrelsen har också i sin anslagsframslällning 
för budgetåret 1987/88 redovisal att del pågår etl utvecklingsarbcle inom 
arbclarskyddsverkct som ligger i linje med vad som har föreslagits i betän
kandet. Av bl. a. dessa skäl kommer jag här att behandla i huvudsak de 
frågor och förslag som det finns anledning all närmare belysa och kom
mentera från principiell synpunkt. 

Tillsynens inriktning 

Utredningen har pekat på den utveckling som har skett i arbetsmiljölag
stiftningcn, dvs. de psykiska och sociala faktorernas mer framträdande 
plats, den lokala skydds verksamhetens förstärkta roll, betoningen av pla
neringens roll i arbetsmiljöarbetet m. m. Utredningen har vidare pekat på 
att utökningen av resurserna för det lokala skyddsarbetct samt framväxten 
av företagshälsovården sammantaget har förändrat förutsättningarna för 
tillsynen av arbetsmiljön. Utredningen berör även den tekniska utveckling
ens betydelse för tillsynsarbetet. 
· Utredningen har ingående diskuterat tillsynens roll i det totala arbetsmil
jöarbetel och därvid föreslagit att arbetarskyddsstyrelsens och yrkesin
spcktionens arbete inriktas mot en förändrad tillsynsmodell; av utredning
en benämnd systemtillsyn. 

Denna tillsynsmodell innebär i princip att tillsynsmyndigheterna i högre 
grad än hittills inriktar sitt arbete på att kontrollera att arbetsgivaren har 
den organisation, de resurser samt de uppföljningssystem m. m. som ford
ras för att företagen skall kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningens 
krav. Betydelsen av en helhetsbedömning av arbetsmiljön, inriktad på hela 
företaget och inte enbart på enstaka arbetsställen, betonas. 

Utredningen pekar på Oera fördelar med den angivna tillsynsmodellen. 
Bl. a. kan företag med ett väl fungerande arbetsmiljöarbete kontrolleras 
mer sällan och på ett mindre resurskrävande sätt. Detta skapar på sikt 
utrymme för att ägna uppmärksamhet åt de företag som har dålig arbets
miljö och svag intern arbetsmiljöverksamhet, och. då särskilt de mindre 
företagen. 

Flertalet remissinstanser är i huvudsak positiva till den föreslagna inrikt
ningen av tillsynsarbetet. 

De förändringar som har genomförts i lagstiftningen, med bl. a. ett 
förstärkt partsinflytande och en breddning av arbetsmiljöbegreppet m. m. 
måste naturligtvis få genomslag även i tillsynsarbetets inriktning och ut
formning. Den ökade tillgången till annan expertis på arbetsmiljöområdet, 
t. ex. förctagshälsovårderi; talar också för att yrkcsinspcklionens arbets- · 
former bör kunna utvecklas. 

Det innebär att yrkesinspektionen mer bör inrikta sitt.arbete på företa
gens sätt att organisera arbetsmiljöarbetet, dvs. att stödja den lokala 
skyddsverksamheten i vid mening. Vid den tillsyn som skall ske i företag· 
med en väl uppbyggd lokal skyddsverksamhet och företagshälsovård kan 
det finnas anledning att överväga eri något annorlunda tillsynsmetod än 
annars. 

Den tillsynsmodell som har skisserats av utredningen bör kunna utgöra 
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ett underlag för den eftersträvade vidareutvecklingen och anpassningen av 
tillsynsarbctet. Jag anser emellertid inte att systemtillsyn i dess mest 
renodlade form helt kan ersätta den mer traditionella inspektionsverksam
heten ens på de från arbetsmiljösynpunkt mest välorganiserade företagen. 
Enligt min mening är arbetsmiljöförhållandena den bästa mätaren på hur 
skyddsverksamheten fungerar. Därför behövs en kombination av olika 
kontrollinsatser, där den direkta arbetsmiljötillsynen emellertid i många 
fall kan ske mer stickprovsmässigt. Samtidigt får tillsynens betydelse för 
normeringsverksamhcten och behovet av au återföra erfarenheter från 
tillsynsarbetet tilf denna verksamhet inte underskattas. Härmed samman
hänger betydelsen av att den inspekterande personalen .kan upprätthålla. 
sin kompetens och sitt kunnande i arbetsmiljöfrågor. Parterna på arbets
stället kan också förväntas ställa anspråk på en objektiv kontroll av de 
enskilda föreskrifternas efterlevnad. Behovet av en sådan kontroll påver
kas dessutom av att vissa av föreskrifterna är direkt straffsanktioncrade. 

Utredningen har utgått från att besöken hos företag med en god skydds
verksamhet kan minska och. att detta skulle ge det ökade utrymme som 
behövs för tillsyn av de företag som har en svagt utvecklad skyddsverk
samhet och som t. ex. saknar tillgång till företagshälsovård. Jag anser det 
angeläget att yrkesinspektionen gör de prioriteringar som krävs för en 
sådan omdisponering av resurserna. 

Det ankommer på arbetarskyddsstyrelsen att i samarbete med yrkesin
spektionen ge närmare riktlinjer för den utveckling av tillsynsverksamhe
ten som de ändrade förutsättningarna för denna verksamhet ger anledning 
till. 

Utredningen har föreslagit att förändringen i inriktningen av tillsynsar
betet skall komma till uttryck i tillsynsbestämmelsen i 15 § arbetsmiljöför" 
ordningen. I bestämmelsen anges bl. a. att tillsynen även skall inriktas på 
att främja lokal skydds verksamhet. Utredningen· pekar på att uttrycket 
lokal skyddsverksamhet närmast leder tanken till att yrkesinspektionen 
skall stimulera till att skyddsombud utses och skyddskommitteer· bildas. 
Utredningen föreslår att bestämmelsens innebörd i den här delen vidgas så 
att det framgår att tillsynen skall inriktas på skyddsverksamheten på ar
betsplatserna och på att bevaka att arbetsgivare planerar och bedriver sin. 
verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Vidare föreslås ett tillägg 
om att en hclhctsbedömning skall eftersträvas vid tillsynen. 

Jag anser liksom utredningen att det finns anledning att förtydliga och. 
utveckla tillsynsuppgiften i nu aktuella delar. Jag kommer därför senare att 
föreslå regeringen att besluta om ändringar i arbetsmiljöförordningen i 
enlighet med utredningens förslag. 

Yrkesinspektionens arbetsformer 

Utredningen behandlar under detta a vsnilt bl. a. en rad olika delfrågor som 
har att göra med genomförandet av den ändrade inriktningen av tillsynsar
betet. Utredningen tar vidare upp tillsynsansvarets fördelning inom yrkes
inspektionen, förhandsgranskningen samt hur tvångsmedlen används i till-
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synsarbetet. Utredningen föreslår också vissa ändringar i instruktionen för 
yrkesinspektionen. 

En förutsättning för en meningsfull systeminriktad tillsyn är att det inom 
företagen upprättas sådana uppföljnings- och dokumcntationssystcm som 
kan kontrolleras på ett effektivt sätt av yrkesinspektionen. Möjligheten att 
utforma tillsynen så att de tidigare behandlade effektivitets- och bespa
ringsvinsterna kan tillgodogöras i verksamheten bör därvid uppmärksam
mas. Bl. a. måste utformningen av de påpekanden och krav som skall 
riktas mot arbetsgivarna anpassas till den förändrade inriktningen. 

En ytterligare förutsättning för en effektiv tillsyn är naturligtvis att 
kompetensen hos yrkesinspektionens personal inte bara vidmakthålls utan 
även vidareutvecklas. En planerad vidareutbildning krävs med hänsyn till 
de förändrade förutsättningarna för tillsynen. Samtidigt bör yrkcsinspek
tionens samlade resurser; med bl. a. de specialister av olika slag som finns i 
organisationen, utnyttjas på ett sådant sätt att den helhetsbedömning som · 
utredningen betonar kan åstadkommas. Projektarbeten och saminspck
tioncr kan vara lämpliga medel att få till stånd ett effektivt· samordnat 
arbete. 

Utredningen behandlar relativt ingående frågor om yrkesinspektionens 
förhandsbedömning i samband med ny- och ombyggnation. Utredningen 
tar därvid bl. a. upp ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och 
yrkesinspektionen. 

Det är naturligtvis av avgörande betydelse för den framtida arbetsmiljön 
att olika arbetsmiljöaspekter beaktas redan vid planeringen av byggnads
verksamhet som avser arbetslokaler och personalrum. Arbetarskyddssty
relsen har angett att ett utvecklingsarbete pågår inom detta område. Jag 
vill också hänvisa till det arbete som nu pågår inom planverket och bo
stadsdepartementet med atl ta fram tillämpningsföreskrifter till den nya 
plan- och bygglagen (prop. 1985/86: 1, BoU 1986/87:, 1, rskr·. 27) som skall 
träda i kraft den 1 juli 1987. Vissa frågor om ansvarsfördelningen mellan 
byggnadsmyndigheterna och arbetarskyddsverket vad gäller normgivning 
och myndighetsuppgifter kommer att tas upp i det nu pågående arbetet. 
Arbetsmarknadsdepartementet deltar i detta arbete. 

Vissa frågor om yrkesinspektionens befattning med straffbara överträ
delser av regler på arbetsmiljöområdet kommer att tas upp av den tidigare 
nämnda arbctsolycksulredningen. När det gäller de brott som blir aktuella 
vid en arbetsolycka skall denna utredning kartlägga bl. a. i vad mån polis
utredningarna initieras av anmälan från yrkesinspektionen samt närmare 
överväga åtgärder för att undanröja eventuella brister i systemet. Jag 
angav i direktiven att det inte finns något hinder mot att utredningen 
prövar om yrkesinspektionen bör ges en mer aktiv roll när det gäller att 
anmäla överträdelser till polis och åklagare. 

Utredningen föreslår att den ändring som föreslagits i arbetsmiljöförord
ningen får bilda utgångspunkt för ändringar i instruktionen för yrkesin
spektioncn. Jag kommer att behandla dessa frågor i samband med den 
översyn av instruktionerna för yrkesinspektionen och arbctarskyddssty
relsen som för närvarande pågår i arbetsmarknadsdepartementet. 
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Arbetsfördelningen mellan arbetars/...-yddsstyrelsen och yrkesinspektionen 
samt yrkesinspektio11ens organisation och ledning 

Utredningen har tagit upp ett flertal frågor som avser styrning och ledning 
av yrkesiilspektioncns arbete i både tillsyns- och administrativa frågor. Jag 
anser liksom utredningen att arbetarskyddsstyrelsens styrning av yrkesin
spektionen bör utvecklas mot en mer målinriktad styrning av verksamhe
ten. Arbetarskyddsstyrelsen bör regelbundet peka ut de mest angelägna 
insatsområdena. Uppföljningen av inspektionen måste samtidigt inriktas 
på att finna former för en mer kvalitativ värdering av tillsynsverksamhe
ten. Det är också angeläget att distrikten får disponera tilldelade resurser 
mer fritt och själva påverka den närmare utformningen av verksamheten. 
Jag förordar att en ändring sker i den riktning som har föreslagits av 
utredningen. 

Utredningen har vidare tagit upp yrkesinspektionens ledningsfunktioner 
och yrkesinspcktionsnämndernas roll samt organisationen av distriktens 
interna arbete. Utredningen har slutligen redogjort för överväganden om 
yrkesinspektionens distriktsindelning. 

Utredningen föreslår, med anledning av de olika överväganden som görs 
i nu redovisade avseenden, att yrkesinspektionens instruktion ändras. 
Förslaget avser bl. a. yrkesinspektionsnämndemas uppgifter och delega
tion av tjänstetillsättningar till yrkesinspcktionen. 

Som jag tidigare nämnt ses för närvarande instruktionerna för yrkesin
spektionen och arbetarskyddstyrelsen över. I ett första skede har bl. a. 
bestämmelsen om tjänstetillsättningar i instruktionen för yrkesinspektio
nen ändrats. Ändringen innebär att arbetarskyddsstyrelsen får överlämna 
åt distriktschef att besluta om tillsättning av tjänster inom yrkesinspektio
nen utan de begränsningar som tidigare har gällt. Förslaget överensstäm
mer med regeringens strävanden att förenkla regler och delegera beslut. I 
enlighet med dessa strävanden har också rätten att överklaga arbetar
skyddsstyrclscns beslut till regeringen avskurits i de fall delegation har 
skett. 

De övriga förslag som har lagts fram av utredningen och som jag inte nu 
närmare har behandlat kommer jag att ta upp vid den fortsatta instruk
tionsöversynen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag 
har anfört om 

l. framtida bildskärmar, 
2. tillsynen av arbetsmiljön. 
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C 1. Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning 
1985/86 
19813/87 
!n87 /88 

Utgift 292 999 921 
Anslag 298 755 ooo 
Förslag 318 849 000 

Arbetarskyddsverket består av arbetarskyddsstyrelscn och yrkesinspek
tionen. Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 
arbetstidsfrågor. Styrelsen är vidare landets centrala forsknings- och ut
bildningsinstitution inom det arbetsmedicinska området. Vid styrelsen 
finns en delegation för hybrid-D:NA-frågor,en forski:lingsdelegation och en 
företagshälsovårdsdclegat ion. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Den består av generaldirek
tören, överdirektören och nio andra ledamöter, varav sju representerar 
parterna på arbetsmarknaden och två är ledamöter av riksdagen. I verks
styrelsen ingår också två personalföreträdare. 

Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen tillsynsavdelningen, 
forskningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Till arbetarskyddsstyrelsen är knuten en arbetstidsnämnd, som består 
av generaldirektören, chefen för arbetstidsbyrån, en tjänsteman soni. gene
raldirektören utser samt sex andra ledamöter som representerar parterna 
på arbetsmarknaden. 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen samt - inom sitt verksamhetsområde - även ef
terlevnaden av lagen om kemiska produkter och i anslutning därtill medde
lade föreskrifter. 

Yrkesinspektionen är indelad i 19 distrikt. I varje distrikt finns en yrkes
inspektionsnämnd, vilken består av distrikts.chefen och tio andra leda
möter som bl. a. representerar parterna på arbetsmarknaden. 

Arbctarskyddsverket tilldelas anslag i programtermer. Följande pro-
gramindelning gäller. 

I. Tillsyn 
2. Forskning och utbildning 
Arbetarskyddsvcrkcts verksamhet under programmen finansieras från 

ett förslagsanslag benämnt Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning. 

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Före dr agan den 

Su::una kostnader 353 055 000 + 22 989 000 
Avgår: 
Inkomster för prograrr.n:en 16 900 000 + 2 895 000 
Inkomster från 
arbetsmiljöfonden 37 400 000 -(1) 

Nettoutgift = anslag 298 755 000 -! 20 094 000 

(ll Beloppet konuner atl justeras med hänsyn till utfallet av 
arbetarskyddsavgiften 
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Arbetarskyddsstyrclsen 

Den centrala tillsynen av arbetsmiljön orrifaltar författnings- och gransk
ningsarbete, ledning och samordning av yrkesinspektionens arbete, råd
givning och information om risker för arbetsolyckor samt om hur dessa 
risker förebyggs. För närvarande ligger tyngdpunkten i verksamheten på 
författningsarbctct, i första hand omarhetningcn av de regler som har 
utfärdats med stöd av 1949 års arbetarskyddslag. Omarbetningsprogram
met har av olika anledningar försenats men bör, enligt arbetarskyddssty
relsens bedömning, med få undantag kunna slutföras under år 1987. 

Generellt gäller att den· centrala tillsynen. måste präglas av en stor 
framförhållning baserad på en aktiv bevakning av den tekniska utveckling-· 
en och lägel på arbetsmarknaden. Bland frågor som står· i förgrunden 
nämner styrelsen säkerhetsfrågor med anknytning till den ökande använd
ningen av styr- och reg\erelektronik samt effekter av samhällets ökande 
informationshantering vad gäller krav på individ och organisation och 
andra frågor i samband med införande av ny teknik. 

Bland medlen i tillsynsarbetet intar föreskrifterna en framträdande plats. 
I takt med att omarbetningsprogrammet blir färdigt kan dock andra slag av 
insatser få ökade resurser. Det gäller t. ex. information och utbildning. En 
betydande del av insatserna inom den centrala tillsynen riktar sig till 
yrkesinspektionen. Syftet är att samordna verksamheten och utveckla 
arbetsmetoder och kompetens. 

Den regionala tillsynsverksamheten omfattar olika åtgärder såsom in- · 
spektion av arbetsställen, förhandsbedömning av planer för ny-, om- och 
tillbyggnad av arbetslokaler och arbetsmetoder; utredning av riskförhål
landen, t. ex. arbetsskadeutredningar, yrkeshygieniska mätningar m. m. 
Vidare svarar yrkesinspektionen för information och rådgivning i arbets
miljö- och skyddsfrågor. 

Inspektionsbcsök kommer även i fortsättningen att vara den viktigaste 
kontakten med företag och förvaltningar och den viktigaste formen för 
tillsyn. Yrkesinspektionen arbclar i dag efler ett branschprogram som 
syftar till att lyfta fram problemområden som skall uppmärksammas sär
skilt i tillsynen och att peka ut de tillsynsmetoder som kan förväntas ge 
störst effekt. Utöver branschspecifika -problem finns också ett antal pro
blemområden som är relativt generella för nästan alla branscher. Bland 
dessa nämner styrelsen t. ex. frågor kring den lokala skyddsverksamheten. 
En angelägen uppgift för yrkesinspcktioncn är·att stödja företag och för
valtningar i deras eget arbete med att hantera arbetsmiljöfrågorna. 

Yrkesinspektionens förhandsbedömningar av planer på ny-, till- och 
ombyggnad förväntas öka i antal. Verksamheten är konjunkturbetingad, 
vartill kommer de förhandsbedömningsärenden som den kommunala till
synen tidigare har handlagt. Övertagandet av den kommunala tillsynen 
medför över huvud taget omfattande förändringar för yrkesinspektionens 
arbete. Antalet arbetsställen ökar från 135 000 till omkring 260 000. Styret· 
sen avser att genomföra omfattande informationsinsatser i syfte att nå alla 
berörda företag och deras anställda med information om yrkesinspektio
nen och företagshälsovården. 
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Arbetarskyddsstyrclsen är genom sin forskningsavdelning landets cen
trala forsknings- och utbildningsinstimtion inom det arbetsmedicinska om
rådet. Målet för forskningsavdelningens verksamhet är att förse landet 
med kunskap kring olika risker i arbetsmiljön. Till uppgifterna hör även att 
bygga upp kompetens inför framtida arbetsmiljöproblem. En viktig del i 
denna planering utgör forskningsavde!ningens satsning på forskarutbild
ning. För kommande år planeras oförändrat hög ambitionsnivå för denna 
verksamhet. 

Det forskningsprograrn som lades fram år 1984 gäller t. o. m. budgetåret 
1988/89. Det innebär att särskilt prioriterade områden för styrelsens forsk
ning är belastningssjukdomar, förändrade krav på människan i samband 
med införande av ny teknik, lungskador på grund av luftföroreningar, 
genetiska skador och cancer samt eliminationsteknik. 

Forskningsavdelningen producerar årligen ca 400 olika skrifter med 
redovisning av forskningsresultat. Skrifterna vänder sig till övervägande 
del till relativt initierade läsare och avsikten är att dessa skall utnyttja 
forskningsresultaten i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön. Att föra ut 
kunskap om risker, regler och forskningsrön är ett viktigt inslag i arbets
miljöarbetet. Styrelsen högprioriterar därför informationsverksamheten. 
Genom ökad avgiftsbeläggning av denna kommer det att bli möjligt att öka 
den totala mängden information. 

Dokumentations verksamheten vid styrelsen har utvecklats snabbt under 
senare år. Databastjänsten ARAMIS innebär att tre svenska databaser 
med information om arbetsliv och miljö samordnas med vissa utländska 
databaser inom samma områden i en gemensam ADB-teknisk lösning. 
Styrelsen avser att utöka biblioteks- och dokumentationstjänsterna till att 
omfatta viss informationsservice om kemiska hälsorisker för att i någon 
mån kompensera för bortfallet av de tjänster som tidigare gavs vid enheten 
för toxikologisk informationsservice vid karolinska institutets bibliotek 
(TOXINFO). 

I 1986 års budgetproposition fastställdes en treårig budgetram för arbe
tarskyddsverket. Denna innebär en minskning med 4% för treårsperioden 
1986/87 - 1988/89 i förhållande till ett prisomräknat anslag budgetåret 
1985/86. Anslagsmedlen medför enligt arbetarskyddsstyrelsen emellertid 
inte tillräcklig kompensation för yrkesinspektionen under de två sista åren 
av treårsperioden. Därför har man redovisat ett förändringsalternativ som 
bl. a. innebär ökade medel till den inspekterande verksamheten. 

Fastställd treårsbudget 
Förändringsalternativ 

Anslag 1986/87 Förslag 

298 755 000 

1987/88 

300 678 000 
310 928 000 

1988/89. 

296 386 000 
308 '736 000 

Arbetarskyddsstyrelscns budgetförslag innebär en uppräkning av a~sla
get i förhållande till treårsbudgeten med 10250000 ki-. för budgetåret 
1987/88 och med 12350000 kr. för budgetåret 1988/89. 
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I. Styrelsen begär att yrkcsinspektionen kompenseras för besparingarna 
som följer av treårsbudgeten även för de två sista åren under treårsperio
den och föreslår att anslaget tillförs 2 300000 kr. för budgetåret 1987/88 och 
4 600 000 kr. för budgetåret 1988/89. 

2. Styrelsen begär I 000000 kr. för vardera budgetåret 1987/88 och 
1988/89 för att även i fortsättningen kunna arrangera kurser för personal 
inom företagshälsovården som uppdragsutbildning vid universitetet i 
Lund. 

3. Det totala ISA/SARA-systemet beräknas vara helt genomfört under år 
1988. Vissa kostnader inträffar före den egentliga drifts.starten. Det gäller 
främst den årliga avgiften till statskontoret som uppkommer i takt med 
upphandlingen. Behovet för budgetåret 1987/88 beräknas till 11300000 kr. 
och för budgetåret 1988/89 till Il I 00 000 kr. Inom ramen för treårsbudge
ten finns dock 4 350 000 kr. för resp. budgetår som tidigare har anvisats för 
ISA-verksamheten och för driften av ISA/SARA. Behoven utöver de 
fastställda anslagen är därför 6950000 kr. för budgetåret 1987/88 och 
6 750 000 kr. för budgetåret 1988/89. Kostnaderna fördelas enligt följande: 

a) löner ADB--enheten 
b) avgifter till statskontoret 
c) tekniskt underhåll 
dJ miljöanpassning 
eJ datakommunikation 
f) övriga driftkostnader 
g) ISA:s ordinarie omkostnader 

Föredragandens överväganden 

1987/88 1988/89 

1 500 000 l 500 000 
4 000 000 4 300 000 
2 000 000 2 500 000 

360 000 
1 800 000 1 300 000 

540 000 400 000 
1 100 000 1 100 000 

Regeringen avser att upprätthålla en hög ambitionsnivå i arbetsmiljöarbe
tet. Som jag framhöll i 1986 års budgetproposition är det emellertid inte 
längre möjligt, i samma utsträckning som under tidigare är. att tillföra 
arbetarskydds verket resurser genom ornfördclningar inom arbctslivsområ
det. Riksdagen har beslutat att arbetarskyddsverkets. anslag skall minskas 
med 4% under treårsperioden 1986/87-1988/89. Ett visst utrymme har 
sålunda skapats för insatser inom särskilt angelägna verksamhetsområden 
dels genom denna begränsning av tillämpningen av huvudförslaget, ·dels 
genom en i förhållande till arbetarskyddsstyrelsens förslag annorlunda 
fördelning av besparingarna under treårsperioden. 

Styrelsens arbete med att omarbeta äldre anvisningar och meddelanden 
till föreskrifter enligt arbetsmiljölagen kan inte som tidigare planerats 
slutföras under år 1986. Inom flera tillsynsområden finns dock nu endast 
ett fåtal äldre regler kvar. Därigenom har resurser kunnat frigöras för 
regleringsarbete på nya områden, informations- och utbildningsinsatser; 
uppföljning av tidigare utfärdade föreskrifter m. m. I många fall genomförs 
dessa insatser i samverkan med yrkesinspektionen. Enligt arbetarskydds
styrelsen bör omarbetningsprogrammet, med få undantag, kunna slutföras 
under 1987. Jag finner det angeläget att omarbetningen av äldre regler 
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slutförs snarast möjligt så att ytterligare resurser kan sättas in på angelägna 
områden av nyssnämnda slag. Det är vidare viktigt att arbetet med att 
utveckla konsekvensbeskrivningar i anslutning till författningsarbetet 
snabbt drivs vidare. 

Arbe1arsJ..)'ddss1yrelsens budgetförslag 

Arbetarskyddsverkcts anslag minskas realt under en treårsperiod. Den 
treåriga ramen underlättar för styrelsen att långsiktigt planera rationalise
ringar, omprioriteringar och nödvändiga nedskärningar. 

Enligt styrelsens bedömning .i anslagsframställningen för budgetåret 
1985/86 finns det inga möjligheter att vidmakthålla ambitionsnivån i fråga 
om den regionala tillsynsverksamheten o~ inte yrkesinspektionen tillförs· 
ytterligare medel utöver, huvudförslaget. Styrelsen begärde 2 ,3 milj. kr. 
årligen för budgetåren 1986/87-1988/89 för att den regionala tillsynsverk
samheten skulle kunna hållas qförändrad. 1 1986 års budgetproposition 
beräknade jag medel för den regionala tillsynsverksamheten för den kom
mande treårsperioden. 

Vid behandlingen av 1986 års budgetproposition uppmärksammade so
cialutskottet att de medel som hade beräknats för arbetarskyddsverket 
under treårsperioden endast räckte för att kompensera yrkesinspcktionen 
under det första budgetåret. För det andra och tredje året visade sig 
kompensationen vara otillräcklig för att tillsynsverksamheten skulle kunna 
hållas på oförändrad nivå. Utskottet framhöll att det inte kunde acceptera 
någon nedskärning av den totala omfattningen av yrkcsinspcktionens verk
samhet, i synnerhet som den kommunala tillsynen skulle överföras till 
inspektionen den 1 januari 1987. Utskottet förutsatte att regeringen skulle 
återkomma till riksdagen i denna fråga i samband med 1987 års budgetpro
position. 

Jag delar utskottets bedömning. Den otillräckliga kompensationen be
rodde på oklarheter i beslutsundcrlaget inför 1986 års budgetproposition. 
Genom omprioriteringar inom arbetsmarknadsdepartementets område har 
en justering av medelsberäkningen för nästa budgetår möjliggjorts~ Jag · 
utgår från att detta även skall kunna ske för budgetåret :1988/89. 

Styrelsen har begärt vissa budgetmedel för att kunna upprätthålla sina 
insatser när det gäller utbildning av personal inom företagshälsovården. 
Det gäller kurser för företagssköterskor och för förctagssjukgymnaster 
som på styrelsens uppdrag bedrivs som uppdragsutbildning vid Lunds 
universitet. Dessa kurser finansieras för närvarande med medel bl. a. från 
arbetsmiljöfonden. Jag anser.det angeläget att arbetarskyddsstyrelsen kan 
fortsätta denna vidareutbildning av personal inom företagshälsovården och 
har beräknat l milj. kr. för ändamålet. Dessa medel bör tillföras program
met Forskning och utbildning. I underlaget för styrelsens .anslag har jag 
därutöver beräknat 3,5 milj. kr. för ökade forskningsinsatser inom arbets
miljöområdet. Jag avser att återkomma till frågan om styrelsens forsk
nings- och utbildningsverksamhet. i den forskningspolitiska proposition 
som regeringen kommer att lägga fram under våren 1987. 
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Tillsynen av arbetsmiljön vid vissa mindre arbetsställen förs den t 
januari 1987 över frän kommunerna till yrkesinspcktionerna. Som en följd 
av detta skall kommunerna fr. o. m. år 1987 varje år föra över ca 20 milj. kr. 
till staten. För budgetåret 1987/88 har jag beräknat 20 113 000 kr. som 
kompensation för styrelsens övertagande av den kommunala tillsynens 
uppgifter. 

Regeringen godkände våren 1984 huvuddragen i arbetarskyddsstyrel
sens förslag om utformning o.ch införande av en .samordnad lösning för 
informationssystemet om arbetsskador (ISA) och ett samordnat arbetsstäl
lercgister för arbetarskyddsverket (SARA). Beslutet innebär bl. a. att rege
ringen bemyndigade arbetarskyddsstyrelsen att konstruera och på försök, 
via pilotdrift vid ett yrkesinspektionsdistrikt, införa den samordnade lös
ningen för ISA/SARA. Resultatet av pilotdriften skulle enligt nämnda 
beslut redovisas till regeringen senast den· 1 februari 1986. 

Efter hemställan från arbetarskyddsstyrelsen beslutade regeringen i ja
nuari 1986 att resultatet av pilotdriften för ISA/SARA skulle redovisas till 
regeringen den I september 1986. Arbctarskyddsstyrelsen har emellertid i 
augusti 1986 ånyo hemställt om att redovisningstidpunktcn för pilotdriften 
senareläggs. Anledningen är inträffade förseningar. i utvccklingsarbetet. 
Arbetet har bl. a. försvårats av att den levererade da~orkraften till pilotdis
triktet visat sig vara otillräcklig. Regeringen har därför beslutat att resulta
tet av pilotdriften skall redovisas till regeringen senast den I mars 1987. Jag 
är mot denna bakgrund inte beredd att nu ta ställning till styrelsens begäran 
om ytterligare medel till ISA/SARA. Jag avser att föreslå regeringen att 
senare återkomma till riksdagen i denna fråga efter det att arbctarskydds
styrelsen har redovisat resultatet av pilotdriften. 

Beräkningen av det totala medclsbehovet under detta anslag framgår av 
programsammanställningen. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Arbetsmiljö -- Tillsyn och forskning för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 318 849 000 kr. 

C 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig 
apparatur 
1985/86 
198G/87 
1987 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 535 185 
3 180 000 
3 305 000 

Reservation 1 .383 392 

Från anslaget bestrids arbetarskyddsstyrelsens utgifter för anskaffning 
av vetenskaplig apparatur, vilkas anskaffningsvärde överstiger 80 000 kr. 
Annan utrustning anskaffas med anlitande av resp. programanslag. 
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Arbetarskyddsstyrelscn 

Styrelsen beräknar ett oförändrat medelsbehov för anskaffning av veten
skaplig apparatur under budgetåren 1987188-1988/89. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med regeringens förslag i 1985 års budgetproposition godkände 
riksdagen att 3 milj. kr. årligen under fem år skall föras över från fonden 
för arbetsmiljöförbättringar till statens· inkomstbudget och därefter ~nvisas 
styrelsen över detta anslag. 

Vid beräkningen av dessa medel togs emellertid ingen hänsyn till beho
vet av prisomräkning av anslaget under perioden. Riksdagen godkände i 
enlighet med regeringens förslag i 1986 års budgetproposition därför att 
ytterligare 1 milj. kr. under en fyraårsperiod skall föras över från fonden 
för arbetsmiljöförbättringar till statens inkomstbudget för att anslagets 
reala värde inte skall urholkas. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att tiU Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig appa
ratur för budgetåret 1987/88 anvisa ett r~servationsanslag av 
3 305000 kr. 

C 3. Yrkesinriktad rehabilitering 
1985/86 Utgjft 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

517 839 000 
530 309 000 
554 46-1 000 

Reservation 27 025 609 

Från anslaget finansieras anordnande och drift av arbetsmarknadsinsti
tut (Ami) samt metodutveckling, forskning och personalutbildning inom 
den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

l98G/B7 Beriiknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

Yrkesinriktad rehabilitering 530 309 ooo + 24 155 000 

AMS 

För budgetåret 1987/88 räknar AMS med att den anslagsfinansierade verk
samheten vid arbetsmarknadsinstituten (Ami) blir av oförändrad omfatt
ning. Den verksamhet som vänder sig till icke inskrivna väntas däremot 
fortsätta att öka. Medelsbehovet beräknas uppgå till 530,3 milj. kr. Därut
över behövs resurser för att ytterligare förbättra arbetsmetodiken samt för 
att tillgodose vissa investerings behov. 
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Spm ett led i det fortsatta utvecklingsarbctet sker vissa modifieringar av 
Ami-organisationen. Bl. a. skall inga institut ha färre än två arbetslag eller 
ner än fyra. Vid institut med tre eller fyra arbetslag skall ett av lagen arbeta 
rörligt, dvs. enligt olika modeller arbeta med sökandegrupper, som inte 
behöver ha tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, socialkonsulent eller 
annan sådan personalresurs. 

Det finns, enligt AMS, en efterfrågan på tjänster från Ami hos många 
företag, som inte har tillräcklig kompetens att driva anpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet för sina anställda enligt de nya regler i arbets
miljölagen, som gäller sedan den 1 januari 1986. Under budgetåret 1986/87 
bedriver AMS försöks verksamhet, som innebär att verket på konsultbasis 
medverkar i företagens anpassningsverksamhet. Styrelsen framhåller att 
försöket bedrivs med full kostnadstäckning och därmed inte konkurrerar 
med befintliga resurser. Styrelsen avser att redovisa erfarenheterna av 
försöket. 

För all förstärka län som i dag är underförsörjda med resurser för· 
yrkesinriktad rehabilitering och för att förbättra insatserna främst inom 
områdena hörsel-, psykiska och socialmedicinska arbetshandikapp begär 
AMS ett tillskott med 100 tjänster till Ami-organisationen. 

Förändringarna inom Ami-organisationen leder till behov av lokalförän
dringar. Kostnader för flyttning och utrustning beräknar AMS till 2,5 milj. 
kr. för budgetåret 1987/88. Lokalförändringar avseende arbetsmarknadsin
stitut med särskilda resurser för olika grupper funktionshindrade - Ami-S 
- beräknas kosta ytterligare.4 milj. kr. budgetåret 1987/88. 

För förnyelse av maskinutrustning vid instituten behövs en permanent 
uppräkning av anslaget med 6 milj. kr. Vidare begär AMS ytterligare medel 
till resor med 3,6 milj. kr. i syfte att öka personalens möjligheter att följa 
sökande på företagsbesök m. m. 

Organisationsförändringarna inom Ami-S förutsätter informations- och 
utbildningsinsatser för all berörd personal. För konferenser och utbildning 
begär AMS 3 milj. kr. Nya personalkonstellationer behöver pröva olika 
metoder för att nå bättre resultat. Metoder för samverkan och konsultativt 
arbetssätt behöver utvecklas, när arbetssättet blir mer utåtriktat. De olika 
Ami-S-områdena intensifierar utvecklingsarbetet inom sina resp. områden · 
och överför kunskap till arbetsförmedlingen och Ami_. Denna metodut
veckling beräknas kosta 2 milj. kr. 

Totalt begärs under anslaget 568,4 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

AMS har i en skrivelse den 15 augusti 1986 föreslagit att sökande skall 
kunna genomgå arbetsprövning under upp till fyra veckor efter anvisning 
av en arbetsvägledare vid förmedlingen. 

Erfarenheterna från Ami:s verksamhet visar, att arbetsprövning i reell 
miljö, dvs. på en arbetsplats utanför institutet, ger bra resultat. Den ger de 
sökande konkreta erfarenheter, som hjälper dem att välja lämpligt arbete 
eller utbildning. Ett väl underbyggt val minskar studieavbrott och felaktiga 
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yrkesval. Inte sällan leder prövningen till att sökande blir anställda på 
prövningsplatsen. 

Redan handikappkommiltcn föreslog i betänkandet (Ds A 1984: 12) Vä
gar till arbete för handikappade att möjligheten till prövning i reell miljö 
skulle ökas för personer, som är arbetshandikappade. En sådan sökande 
borde kunna anvisas en prövningsplats för högst åtta veckor utan traditio
nell Ami-utredning. Enligt kommittens förslag skulle den sökande formellt 
skrivas in vid Ami, men enbart ha ett inledande samtal med en arbetskcin
sulent om prövningens uppläggning m. m. 

AMS förslag skiljer sig från handikappkommittens i flera avseenden. 
Den vidgade arbetsprövningen bör enligt.AMS inte enbart gälla sökande 
med arbetshandikapp. Den bör kunna genomföras utan formell inskrivning 
vid Ami och pågå i högst fyra veckor. Eftersom rälten till utbildningsbidrag 
och försäkringsskydd av·olika slag endast gäller den; som genomgår ar
betsmarknadsutbildning eller är inskriven vid Ami, förutsätter AMS för
slag att nuvarande regelsystem ändras, så att även den föreslagna formen 
av arbetsprövning ger rätt att omfattas av försäkringsskydd samt utbild
ningsbidrag. 

Utbildningsbidrag finansieras delvis av en arbetsmarknadsavgift enligt 
lagen (1981: 691) om socialavgifter. Avgiften förs till statens inkomsttitel 
för finansiering av arbetslöshetsersättningar samt utbildningsbidrag vid 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. 

Att införa en arbetsprövning utformad enligt AMS förslag skulle innebä
ra en utökning av de verksamheter som arbctsmarknadsavgiften är avsedd 
att finansiera. Enligt min mening bör man ·därför också fortsättningsvis· 
använda sig av en modell liknande den som handikappkommittcn förorda
de och som innebär att de sökande skrivs in vid arbetsmarknadsinstituten. 
Det bör vara möjligt att finna lämpliga former för arbetsprövningen som 
inte innebär onödig administrativ hantering. Jag förutsätter således att man 
kan tillgodose behoven av arbetsprövning för den aktuella gmppen, främst 
arbetshandikappade sökande, inom ramen för den volym för utbildningsbi
drag till inskrivna vid Ami, som jag nyss har förordat vid min behandling 
av medel till utbildningsbidrag m. m. Jag vill emellertid understryka att· ett 
genomförande av denna form av arbetsprövning inte får innebära att ande
len arbetshandikappade bland de inskrivna vid Ami minskar. 

I sin anslagsframställning har AMS anmält att man på försök bedriver 
viss konsultverksamhet riktad till företag och förvaltningar som efterfrågar 
bl. a. tjänster från Ami. Jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt AMS 
att närmare redovisa denna verksamhet. 

Jag övergår nu till au behandla medelsanvisningen till den yrkesinrikta-
de rehabiliteringen för budgetåret 1987/88. · ' 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag lönekostnaderna för Ami-organisa
tionen till 375 275 000 kr. { + 35 213 000 kr.) inberäknat L-ATF-medel med . 
3 400000 kr. Vidare ingår i dessa medel kostr:iaderför lokalvård, bevakning 
och ekonomipersonal, som tidigare betalats av medel till driftkostnader. 
För lokaler och värme beräknas 109 859 000 kr. ( + I 084 000 kr.). Medel till 
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administrations- och driftkostnader beräknas minska till 46 338 000 kr. 
(-15668000 kr.). Häri ingår.en real förstärkning med 3 milj. kr. för att 
underlätta ersättningsanskaffning av maskinutrustning. Förstiirkningen 
har finansierats genom neddragning på andra anslag. Till metodutveckling 
beräknar jag 3 166 000 kr. ( + 136 000 kr.) och till personalutbildning 
6726000 kr.(+ 290000 kr.). 

Som en engångsanvisning för vissa lokalförändringar har jag beräknat 
3, I milj. kr. Styrelsens övriga förslag om resursförstärkningar kanjag inte 

biträda med hänsyn till det statsfinansiella läget. 
I min medelsberäkning har jag tagit hänsyn till att vissa utrcdningskost

nadcr fr. o. m. budgetåret 1987/88 föreslås belasta anslaget B 2. Arbets

marknadsservice samt vissa förs4kringskostnader anslaget B 4. Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och utbildnings bidrag. . '' '' 

I likhet med vad som gäller för innevarande b~dgetår bör 2,5 milj. kr. 
avsättas för tillfälliga förstärkningar· av arbetsmarknadsinstitut på orter 

. ' ' . 
med större företagsnedläggelser eller personalinskränkningar. 

Fr. o. m. innevarande budgetår bedrivs en uppsökande verksa~het 
bland unga handikappade, som uppbär förtidspension eller sjukbidrag, för 
att i största möjliga utsträckning ge dem arbete eller öka deras möjligheter 
på arbetsmarknaden genom förberedande åtgärder. IO milj. kr. har anvi
sats för verksamheten. FÖrsöksverksamheten, som bedrivs över llela ri
ket, bör fortsätta även budgetåret 1987/88. 

Slutligen vill jag erinra om att den försöksverksamhct med treåriga 
budgetramar som arbetsmarknadsverket skall ingå i från budgetåret · 
1988/89 även avses gälla den yrkesinriktade rehabiiiteringen. . . 

Sammantaget beräknar jag för budgetåret 1987/~8.till anslaget Yrkesin
riktad rehabilitering 554464000 kr. ( + 24 155 000 kr.). 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfÖrt hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett reservationsanslag av 554 464 000 kr. 

C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassniQg och 
sysselsättning 
1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 843 615 000 
3 164 994 000 
3 423 694 000 

Anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning om
fattar Arbetshjälpmedel åt handikappade, Näringshjälp och Anställning 

med lönebidrag. 
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1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 
---··-·· --------------
krbetshjälpmedel ht 

handikappade 
Näringshjälp 
.'\nställning med 

lönebidrag 

147 215 000 
25 600 000 

2 992 179 000 
3 164 994 000 

+ 17 ö25 000 

+ 211 075 000 
+ 258 '700 000 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetshjälpmedel 
eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade 
skall kunna utföra sitt arbete, bidrag till arbetsbiträde samt bidrag till 
motorfordon. Bidrag till hjälpmedel och anordningar lämnas såväl till 
arbetsgivare som anställer handikappade, som till de handikappade perso· 
nerna. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas även för personer 
som har blivit handikappade sedan de anställts och till handikappade 
företagare eller fria yrkesutövare. Vidare kan bidrag lämnas i samband 
med praktisk arbetslivsoricntering för handikappade ungdomar. Bidrag till 
arbetsbiträde skall göra det möjligt för handikappade att med hjälp av 
biträde kunna utföra i stort sett normala arbetsinsatser. För att möjliggöra 
för handikappade att få sin utkomst av arbete eller förvärva utbildning med 
yrkcsinriktning lämnas bidrag till anskaffning av motorfordon. 

Näringshjälp i form av bidrag skall ge handikappad arbetssökande, för 
vilken det inte finns någon annan lämpligare åtgärd som arbetsförmedling
en kan vidta, möjlighet att starta ett företag. Som förutsättning gäller att 
personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära arbets
marknaden men kan driva egen verksamhet och därigenom helt eller delvis 
få sin utkomst. 

Anställning med löncbidrag är en stödform, som syftar till att stimulera 
arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra 
åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 

AMS 

Arbetshjälpmedel åt handikappade. Efterfrågan på bidrag till arbetshjälp
medel har på senare tid tenderat att öka allt snabbare. Det beror inte minst 
på att den tekniska utvecklingen av hjälpmedel är snabb, vilket ökar 
möjligheterna att finna bra hjälpmedel för handikappade som tidigare skul
le varit utestängda från arbetsmarknaden. De nya hjälpmedlen är ofta 
dyra. För budgetåret 1987/88 bedömer AMS att anslaget titl arbetshjälpme
del behöver räknas upp med 20 milj. kr. för att motsvara teknikutveckling
en och efterfrågeökningen. Vidare föreslår AMS en höjning av medelsra· 
men för bidrag till arbetshjälpmedel åt egna företagare till 12 milj. kr. 

Bidrag till avancerade arbetshjälpmedel bör, enligt AMS, även kunna 
lämnas till gravt handikappade, som introduceras vid ett företag utan au 
ett anställningsförhållande finns. Det gäller dem, som behöver ha kvar 
pension eller sjukbidrag under en längre introduktion. 
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Bidrag till arbetsbiträde får normalt inte kombineras med lönebidrag. 
Inom en begränsad ram står dock kombinationsmöjlighcten öppen för 
svårt handikappade, som behöver ständig assistenthjälp. AMS föreslår att 
den särskilda ramen för bidrag i dessa fall tas bort och beräknar merkost
naden till 2 milj. kr. 

Bidrag till molorlordon bör kunna beviljas handikappade ungdomar 
som, utan att vara beviljade utbildningsbidrag, fullföljer en planerad skol
utbildning. Kostnaden skulle rymmas inom nuvarande anslagsnivå. 

Mcdelsbehovet för arbetshjälpmedel skulle därmed uppgå till 169,2 milj. 

kr. 
Näringshjälp. AMS räknar med oförändrat mcdelsbehov för budgetåret 

1987/88. 
A11ställ11ing med lönehidrag. Antalet anställda med lönebidrag ökar med 

mellan I 500 och 2 000 personer årligen. Den medelsnivå som anvisats för 
innevarande budgetår behöver därför, vid oförändrade regler, räknas upp 
med 183,7 milj. kr. till budgetåret 1987/88. I detta belopp ligger också 
omräkning till aktuell lönenivå. 

AMS återkommer med sitt tidigare förslag att utplacering frän Samhälls
företag med hjälp av särskilt löncbidrag inte skall begränsas av någon ram. 
Antalet platser med lönebidrag hos statliga myndigheter har inte ökat 
sedan år 1983. Ytterligare 500 platser behövs för anställning hos statliga 
arbetsgivare. Kostnaden beräknas till 60 milj. kr. 

För att stödja ungdomar med svåra handikapp begär AMS att få lämna 
bidrag med I 00 % av lönekostnaden i kombination med bidrag till arbetsbi
träde samt även bekosta anpassning av arbetsplatsen. Vid en omfattning 
av ca 100 personer skulle kostnaden uppgå till 20 milj. kr. 

AMS hemställer vidare om att under två år få bedriva försök med 
flexibla bidragsnivåer (25-90%) för högst ioo personer. Detta flexibla 
bidrag skulle ersätta samtliga övriga lönebidragsformer samt bidrag till 
arbetsbiträde. Syftet är att undersöka om detta innebär förenklad admini
stration och vilka effekter det har på användningen av lönebidrag. 

Med de föreslagna förändringarna skulle medelsbehovet för anställning 
med löncbidrag uppgå till 3 255,9 milj. kr. 

AMS begär 600000 kr. för information och utbildning i samband med 
anpassningsarbctc. Medelsbehovet är inräknat i AMS ber'cikningar för 
verkets förvaltningsanslag. 

Föredragandens överväganden 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 

Som jag redan har nämnt har AMS redovisat ett projekt rörande teknik
upphandling av datorbaserade hjälpmedel för handikappade. Arbetet med 
alt precisera kraven på sådan utrustning och ta fram underlag för serieupp
handling har redan kommit långt. Som AMS har understrukit innebär 
utvecklingen på hjälpmedclsområdet betydligt ökade möjligheter på ar
betsmarknaden för personer med funktionshinder. Också de som har bety
dande funktionsnedsättningar kan· med hjälp av dessa nya datorbaserade 
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hjälpmedel utföra ett arbete. ·Det är angeläget att möjligheterna ras till 
vara. Jag vill dock understryka att bidragen till datorbaserade hjälpmedel 
bör avse utrustning som behövs för att den handikappade skall kunna 
utföra sitt arbete och således inte bör lämnas, om syftet är att verksamhe
ten därigenom kan bedrivas mer rationellt. 1 min anslagsberäkning har jag 
utgått från att särskilda medel i oförändrad omfattning skall av'sättas till 
avancerade hjälpmedel åt personer med svårare funktionsncdsättningar. 
Vidare bör AMS också fortsättningsvis kunna anlita experthjälp i ärenden 
rörande datorbaserade hjälpmedel. 

Jag är däremot inte beredd att tillstyrka styrelsens förslag att bidrag till 
sådana hjälpmedel skall kunna .lämnas exempelvis, då en person, som 
uppbär förtidspension eller sjukbidrag, introduceras på en arbetsplats utan 
att ett anställningsförhållande föreligger. Enligt min mening bör bidrags
givningen inte vidgas utöver vad som gäller enligt nuvarande Tegelsystem, 
:;om bl. a. ger möjlighet att lämna arbetshjälpmedel till den, som prakti
serar på en arbetsplats i samband med en inskrivning vid arbetsmarknads
institut. 

Arbetsmarknadskungörelsens regler angående bidrag till arbetshjälpme
del och motorfordon åt handikappade anger ingen övre åldersgräns för 
dessa stöd. Flertalet länsarbetsnämnder har dock som praxis att inte lämna 
dessa bidrag åt ålderspensionerade. Ett antal regeringsbeslut i besvärs
ärenden rörande bidrag till ålderspensionerade har. också givit uttryck för 
principen att bidrag inte bör lämnas i dessa fall. Det förekommer dock att · 
man i ett antal län lämnar bidrag till pensionärer, som i viss omfattning har 
inkomst av arbete vid sidan av en ålderspension. 

Jag ser självfallet positivt på att äldre personer, som kan och vill arbeta, 
fortsätter som yrkesverksamma också efter ålders.pensioneringen. Där
emot anser jag det inte motiverat att stödja sysselsättningen i dessa fall 
med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av detta skäl och för au få en 
enhetligare handläggning av ärenden rörande bidrag till arbetshjälpmedel 
och motorfordon förordar jag au en övre åldersgräns om 65 år införs för 
bidragen. Det innebär dessutom att man får sammareglcr för alla slag av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eftersom en övre åldersgräns nu gäller 
för flertalet stödformer. 

Ett villkor för bidrag till motorfordon åt handikappade är, att den handi
kappade personen behöver fordonet för att få sin utkomst av förvärvsarbe
te eller för att förvärva utbildning med yrkesinriktning. AMS har föreslagit 
att bidrag till handikappfordon skall kunna lämnas även till ungdomar, som 
bedriver icke yrkesinriktad utbildning. 

Som jag redan har nämnt har en särskild utredningsman (S 1986: I) 
nyligen avgett förslag om ett utvidgat bilstöd (Ds S I ~86: ll) .. Enligt forsla- . 
get skall även yngre personer, som på grund av ett funktionshinder är 
beroende av bil för sin förflyttning, men som inte är på arbetsmarknaden 
eller i yrkesutbildning, kunna få hidrag ti~l.bil. Den fråga, som AMS har 
tagit upp kommer således att behandlas under den fo~tsatta beredningen av 
utredningsförslagen. Jag är därför inte beredc\ att tilistyrka AMS förslag .. 

För närvarande finns möjlighet. att inom en kostnadsram om 4 milj. kr. 
lämna bidrag till kostnaden för arbetsbiträde åt gravt handikappade, som 
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behöver personlig hjälp på arbetsplatsen och som omfattas av lonebidrag. I 
övrigt kan de båda bidragen inte lämnas samtidigt. AMS vill slopa den 
särskilda mcdelsramen. Jag kan inte tillstyrka styrelsens förslag, men 
förordar att ramen höjs till 4825000 kr. från budgetåret 1987/88. 

Till Arbetshjälpmedel åt handikappade beräknar jag för budgetarct 
1987/88 164 840000 kr. ( + 17 625 000 kr.) vilket också medger en volymök
ning. Denna har finansierats genom omprioritering. 

Näringshjälp 

Stödformen Näringshjälp till handikappade, som börjar verksamhet som 
egna företagare, förändrades i flera avseenden den I juli 1986. För inneva
rande budgetår har anvisats 25,6 milj. kr. till ändamålet. För budgetåret 
1987/88 beräknar jag samma belopp. 

A11stäl/11ing med Wnebidrag 

Reformeringen av lönebidragct från den 1 juli 1984 innebar bl. a. att ett 
introduktionsbidrag infördes vid anställning av arbetshandikappade. Bi
draget får lämnas, när arbetstagaren är i behov av en ingående introduktion 
och särskilda anpassningsåtgärder behöver vidtas på arbetsplatsen. Det 
kan också lämnas för arbetshandikappade, som redan är anställda hos 
arbetsgivaren, om den anställde till följd av en längre tids sjukfrånvaro 
behöver rehabilitering i form av arbetsprövning eller arbetsträning på 
arbetsplatsen. Bidraget lämnas med 90% av lönekostnaden för arbetstaga
ren under högst 960 timmar. 

I en skrivelse den 19 september 1986 har AMS på regeringens uppdrag 
redovisat den verksamhet med introduktionsbidrag, ·som bedrivits under · 
budgetåren 1984/85 och 1985/86. Av redovisningen framgår att 4192 perso
ner, varav 1331 kvinnor, omfattats av sådant bidrag under perioden. Av 
2 035 personer, som omfattades under budgetåret 1984/85 har 1 271 perso
ner eller 62 % fått anställning, med eller utan lönebidrag. Fram till upp
följningstillfället hade 950 av totalt 2157 personer, som omfattades under 
budgetåret 1985/86 fått anställning. 

Vidare har introduktionsbidraget ·lett till att sammantaget 600 personer 
under perioden har fått anställning utan att lönebidrag lämnats för den 
fortsatta anställningen. 

Det oftast förekommande arbetshandikappet ·bland dem, som omfat
tades av introduktionsbidrag, var rörelsehinder. 31 % hade en sådan funk
tionsnedsättning. Socialmedicinska arbetshandikapp fanns hos 22 % och 
olika somatiska arbetshandikapp hos 19%. Enligt AMS har introduktions
bidraget haft synnerligen god verkan för de socialmedicinskt arbetshandi
kappade. 

78 % av bidragen beviljades enskilda arbetsgivare, 11 % till kommuner 
och 6 % till landsting. I övriga fall gick bidragen till allmännyttiga organisa
tioner eller statliga arbetsgivare. 

De mindre företagen dominerar klart bland de arbetsplatser, som fått 
introduktionsbidrag. Något mer än hälften var således arbetsplatser med 

9 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga 12 

Prop. 1986/87: 100 
BiL 12 

129 



fän-e än 15 anställda, drygl en femtedel hade 16 till 50 anställda. Övriga 
bidrag gick till arbetsgivare med Ocr än 50 anställda. 

Enligt AMS har länsarbetsnämnderna ansett att introduktionsbidraget 
haft stor betydelse för handikappades möjligheter till förvärvsarbete. 
Nämnderna har vidare ansett att fler lönebidragsplalscr med hög subven
tionsnivå under lång tid, skulle kunna leda till anställning för fler. 

Jag noterar med tillfredsställelse att introduktionsbidragen har visat sig 
vara ett bra hjälpmedel för att bereda handikappade varaktigt arbete. Det 
är också glädjande att syftet att bereda handikappade arbete inom den 
enskilda och den kommunala sektorn har kunnat uppnås i så hög grad. Av 
AMS redovisning framgår emellertid också att andelen kvinnor, som fått 
arbete med hjälp av introduktionsbidraget är klart lägre än vad som gäller 
för anställning med lönebidrag i övrigt, vilket kan sammanhänga dels med 
au anställningarna främst skett inom näringslivet, dels också med att 
gruppen socialmedicinskt arbetshandikappade har en väsentligt större re
presentation bland dem, som omfattas av introduktionsbidrag än vad som 
gäller för anställning med andra former av lönebidrag. 

AMS har med hänsyn till. den starka kopplingen mellan introduktions
och lönebidrag föreslagit att introduktionsbidragen skall omfattas av den 
översyn av lönebidragen, som jag aviserade i 1986 års budgetproposition. 

AMS redovisning har lämnat värdefull information om det nya bidraget. 
Någon ytterligare översyn, som särskilt gäller detta bidrag, anser jag inte 
behövlig för närvarande. 

Antalet anställda med lönebidrag ökade betydligt under budgetåret 
1985/86. Att exakt fastställa ökningen är emellertid inte möjligt eftersom 
AMS har ändrat vissa rutiner m. m. för den statistiska redovisningen av 
bidragen. Bl. a. innebär förändringen att avgångar får snabbare genomslag . 
i statistiken. Ändringarna av den statistiska redovisningen medför emeller
tid att de siffror, som jag nu skall redovisa inte är helt jämförbara med 
uppgifter från tidigare år. Vid utgången av budgetåret 1985/86 hade 38441 
personer anställning med lönebidrag. Ytterligare 1631 omfattades av sär
skilt lönebidrag och l 103 av introduklionsbidrag. Antalet kvinnor, som 
omfattades av någon form av lönebidrag var 17 604. Antalet anställda hos 
statliga myndigheter uppgick till 6643 och hos allmännyttiga organisatio
ner till 14 754. Kommuner, landsting och affärsdrivande verk hade 8163 
anställda med lönebidrag och enskilda företag 11615. Siffrorna avser såväl 
allmänt och särskilt lönebidrag som introduktionsbidrag. 

Kostnaderna för lönebidrag uppgick budgetåret 1985/86 till 2 709 milj. kr. 
Därav belöpte sig 714 milj. kr. på bidrag till statliga myndigheter m. m., 
som fick full kostnadstäckning. 1263 milj. kr. lämnades som bidrag med . 
90 % av lönekostnaden till allmännyttiga organisationer. Återstoden 732 
milj. kr. utgjordes av bidrag till enskilda och kommunala arbetsgivare samt 
affärsdrivande verk. 

AMS har begärt att antalet platsermed full kostnadstäckning främst hos 
statliga myndigheter skall utökas med 500 .. Jag kan inte biträda förslaget. 
Enligt min mening är det angeläget att ökningen av antalet lönebidrags
platser främst sker inom sektorer med lägre kostnader för bidragen, där 
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möjligheterna att senare övergå till anställning utan särskilt bidrag från 
arbetsmarknadsmyndigheterna dessutom är större. 

Lönebidrag lämnas numera endast vid anställning av arbetshandikap
pade. Tidigare utgjordes en stor del av dessa arbetstagare av personer som 
av andra skäl än arbetshandikapp, t. ex. ålder eller språksvårigheter, hade 
svårt alt få arbete. 1 enlighet med riksdagens beslut (prop. 1983/84: 122, 
AU 19, rskr. 322) gäller dessutom sedan den 1 juli 1984 att lönebidrags
platser, som omfattas av ett kontinuerligt högt bidrag, dvs. hos statliga 
myndigheter och motsvarande samt hos allmännyttiga organisationer, i 
ökad utsträckning skall förbehållas sådana handikappade för vilka anställ
ning förutsätter en hög subventionsnivå under lång tid. Dessa förändringar 
bör ha inneburit all färre sökande är aktuella för placering hos bl. a. statliga 
myndigheter. 

Samtidigt innebär dock den nu pågående avvecklingen av större vårdin
stitutioner för psykiskt utvecklingsstörda och patienter inom mentalvården 
ett ökat behov av arbetstillfällen som är särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov. Lönebidragsanställningar hos myndigheter och organisa
tioner torde som regel inte innebära en lämplig lösning för dessa. För 
många torde i stället gälla som en förutsättning för att de skall kunna 
förvärvsarbeta, att arbetet särskilt anpassas till deras behov och förutsätt
ningar och att arbetsledningen har god erfarenhet av personer med handi
kapp, rehabilitering och anpassningsåtgärder. Möjligheterna att tillgodose 
dessa behov är särskilt goda inom Samhällsföretagsgruppen. För att göra 
del ekonomiskt möjligt att utöka timvolymen för sysselsättning inom Sam- · 
hällsföretagsgruppen föreslår jag att antalet platser med lönebidrag hos 
statliga myndigheter minskas med 300. 

AMS bör successivt genomföra en sådan minskning med målet att anta
let platser med full kostnadstäckning skall uppgå till högst 5 937 vid utgång
en av år 1987. Platser som blir vakanta genom naturlig avgång bör således i 
normalfallet inte återbesättas. Vidare bör eftersträvas att myndigheterna i 
högre grad än för närvarande verkar för au anställda med lönebidrag ges 
goda förutsättningar att övergå till reguljära tjänster hos myndigheten. 
Myndigheterna bör även i övrigt främja sådana övergångar i enlighet med 
de riktlinjer som finns för personal- och verksamhetsutveckling inom den 
statliga sektorn. Dessa frågor har bl. a. tagits upp i anslutning till riksda
gens behandling (prop. 1984/85: 219, AU 1985/86: 6, rskr. 48) av den stat
liga personalpolitiken. 

Jag vill särskilt understryka att minskningen av de statliga lönebidrags
platserna skall avse arbetsplatser utanför kulturområdet med ett stort antal 
lönebidragsanställda samt arbetsplatser där möjligheten att bereda en löne
bidragsanställd en reguljär tjänst bedöms vara för handen. Jag återkommer 
i det följande med förslag om utökning av sysselsättningsmöjligheterna 
inom Samhällsföretag. 

AMS har hemställt om att under två år få bedriva en försöksverksamhet 
med flexibla bidragsnivåer mellan 25 och 90 % för högst 100 personer i 
syfte att bl. a. undersöka om detta innebär en förenklad administration. 

Inom frikommunsförsöken pågår redan viss verksamhet, som bl. a. syf
tar till att förenkla handläggningen av arbetsmarknadspolitiska stöd till 
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kommunala arbetsgivare. Den innebär att man bl. a., med avvikelse från de · Prop. 1986/87: 100 
föreskrifter som gäller om bidragsnivåer m. m., kommer överens om ett Bil. 12 
enhetligt bidrag över försöksperiodcn. Enligt min mening bör etfarcnhetcr-
na av dessa försök avvaktas innan ytlerligare försök med samma syfte 
inleds. 

AMS har vidare föreslagit att löncbidrag med hela lönekostnaden skall få 
Jämnas i kombination med bidrag till arbetsbiträde till arbetsgivare som 
anstälJer ungdomar med svåra handikapp. AMS har beräknat att ca 100 
personer skulle omfattas till en årlig kostnad av 20 milj. kr. Därvid har 
styrelsen beräknat att också kostnader för anpassning av arbetsplatserna 
skall betalas inom den angivna kostnadsramen. Det finns emellertid redan 
inom nuvarande regelsystem möjlighet att lämna omfattande stöd till an
passningsåtgärder efter prövning av behovet i det enskilda fallet. Vad 
sedan gäller förslaget om att bidrag i övrigt skall kunna lämnas med belopp 
som väsentligt överstiger lönekostnaden för den enskilde arbetstagaren, så 
innebär detta enligt min mening en risk för att man eftersätter strävandena 
att bereda den unge handikappade meningsfullt arbete och att hans eller 
hennes arbetsinsats inte tillmäts tillräckligt värde. Mot den bakgrunden är 
jag inte beredd att tillstyrka AMS förslag om höjda bidrag i dessa fall. 

Jag beräknar att antalet platser med lönebidrag hos allmännyttiga organi
sationer kommer att öka med upp till 500 platser även under budgetåret 
1987/88. Vidare räknar jag med en fortsatt ökning av det allmänna lönebi
draget. 

AMS disponerar under innevarande budgetår särskilda medel för utbild
ning av personalen vid arbetsförmedlingar, arbctsmarknadsinstitut m. m. 
med anledning av den delvis förändrade inrikcningen av anpassningsverk
samhcten, som följt av de ändringar i arbetsmiljölagen m. m. som är 
gällande sedan den l januari 1986. Vid ingången till budgetåret 1987/88 har 
ett och ett halvt år förflutit, sedan förändringarna genomfördes. Behovet 
av särskilda utbildningsinsatser bör då vara tillgodosett. Jag förutsätter att 
etforderlig utbildning om anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet ges 
inom ramen för den reguljära vcrksinterna utbildningen och beräknar inte 
medel särskilt för ändamr1let. 

För Anställning med lönebidrag beräknar jag 3 233 254 000 kr. 
(+241075000 kr.). 

Under anslaget beräknade medel för budgetåret 1987/88 uppgår därmed 
till 3423694000 kr.(+ 258700000 kr.). 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om ändrade regler för bidrag till 
Arbetshjälpmedel åt handikappade, 

2. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättlling 
för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3423 694 000 kr. 
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C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 
1985/86 Utgift 2 877 071 999 
1986/87 Anslag 3 052 ooo 000 
1987/88 Förslag 3 216 ooo 000 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag dels för täckan
de av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete, 
dels för investeringar. 

1986/87 

Driftbidrag 2 697 000 ooo 
Bidrag till fastig-

hetsfonden 350 ooo ooo 
Ägartillskott för 

investeringar(!) 5 000 000 
3 052 000 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

... 153 000 000 

.,. 16 ooo ooo· 

5 000 000 
+ 164 000 000 

(1) Anslagsposten tas bort fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Stiftelsen Samhällsföretag 

Samhällsföretagsgruppen omfattar den centrala stiftelsen - Samhällsföre
tag - och 24 regionala stiftelser/företag. Företagsgruppen har för närva
rande 329 egna verkstäder. Därutöver finns tre enskilda och 15 s. k. in
byggda verkstäder. Verksamheten bedrivs således vid 347 produktionsen
heter i 217 kommuner. Arbetsförmedlingen disponerar samtliga platser i 
skyddat arbete på dessa verkstäder och anvisar de personer som är i behov 
av sådant arbete. 

Arbetet med att stärka Samhällsföretagsgruppens affärsmässighet har 
fortsatt hög prioritet. Genom förändrad struktur inom de enskilda företa
gen och fördjupat samarbete mellan dem försUirks företagsgruppens totala 
kompetens. Den traditionella industriella produktionen kompletteras suc
cessivt med nya verksamheter och nya samarbetsformer. Strävan är att 
öka antalet arbetstillfällen utanför tillverkningsindustrin och att utveckla 
samarbetsformer med övrigt näringsliv t. ex. genom inbyggda verkstäder 
och entreprenader. 

Samhällsföretag anser det nödvändigt att öka utnyttjandet av förtags
gruppens kapacitet med hänsyn till behoven av ner arbetstillfällen för de 
arbetshandikappade. Företagsgruppens egentliga sysselsättningskapacitet 
beräknas motsvara 37 miljoner timmar, dvs. 6,7 miljoner fler timmar eller 
6000 fler arbetstillfällen än de som i dag erbjuds. Företagsekonomiska och 
samhällsekonomiska beräkningar visar enligt stiftelsen också att ytterliga
re tillvaratagande av gruppens kapacitet kan· ske till förhållandevis låga 
kostnader för Samhällsföretag och staten. Det skulle dessutom vara sam
hällsekonomiskt lönsamt. Ett bättre utnyttjande skulle också sänka det 
genomsnittliga bidragsbehovet per anställd. 

Mot denna bakgrund föreslår Samhällsföretag en successiv utökning av 
timvolymen för att bättre motsvara de arbetsmarknadspolitiska behov som 
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finns i dag. Den årliga ökningstaktcn måsle givetvis också vara beroende 
av de kommersiella förutsättningarna till ökad orderingång. 

Samhällsföretag föreslår därför, i samråd med AMS, en sysselsättnings
ökning med 1,2 miljoner arbetstimmar till totalt 31,5 miljoner timmar 
budgetåret 1987/88 (inkl. de särskilda uppdragen bl. a. i Malmfälten). 

Antalet övergångar från verkstäderna till den reguljära arbetsmarknaden 
var från företagsgruppens start år 1980 fram t. o. m. budgetåret 1983/84 i 
stort oförändrat - ca 300 eller 1,4 %. Sedan har övergångarna successivt 
ökat för att under budgetåret 1985/86 uppgå till ca 770 eller 2,8 %. Stiftelsen 
har ambitionen att ytterligare öka antalet övergångar med hjälp av de 
insatser som fortlöpande utvecklas inom företagsgruppen och i samverkan 
med arbetsmarknadsverket. Försöken med s. k. arbetskonsulenter som 
har bedrivits i sex län för att motivera och aktivera anställda till ökad 
övergång har fallit väl ut, varför sådana resurser planeras införas succes
sivt vid alla regionala företag. 

Samhällsföretag har fastställt riktlinjer för en vidgad försöksverksamhet 
med inbyggda verkstäder och entreprenader. Verksamheten har ökat un
der budgetåret 1985/86. Antalet inbyggda verkstäder var i juni 198615, med 
en total sysselsättningsvolym motsvarande ca 325 anställda. En fortsatt 
utbyggnad är, enligt stiftelsen, inte helt problemfri. Den hittillsvarande 
verksamheten kommer nu att utvärderas för att ge underlag för beslut i 
framtiden. 

För perioden fram t. o. m. budgetåret 1988/89 är strävan att öka antalet 
inbyggda verkstäder till ca 20, omfattande en total sysslsättningsvolym av 
400-450 arbetshandikappade anställda. Härtill kommer ett antal försök 
med entreprenadverksamhct. 

Medelsbehov 

Samhällsföretag har tidigare, bl. a. i den s. k. effcktivitetsrapporten år 
1984, betonat vikten av att förctagsgruppen ges långsiktiga (treåriga) mål 
och ramar för verksamheten. Stiftelsen anser att detta är nödvändigt för att 
verksamheten i dag och på sikt skall kunna tillgodose högt ställda krav, 
socialt och ekonomiskt. 

Till grund för ett sådant beslut har stiftelsen gjort en bedömning av 
behovet av driftbidrag, fastighets- och investeringsmedel samt bidragsbe
rättigade timmar enligt följande: 

Ans lagspost Budgetår 

1987/88 

Driftbidrag i % av lönekostnaderna 
för arbetshandikappade anställda 112,7 

Bidrag till fastighetsförvaltningen 
(milj. kr.) 372 

Ägartillskott för särskilda 
investeringar (milj. kr.) 65 

Antal arbetstinunar [miljoner limmar) 31, 5 

1988/89 

108,1 

.. 384 

65 
32,8 

1989/90 

104, 5. 

39~ 

65 
34,0· 
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Driftbidrag. Behovet av driftbidrag för budgetåret 1987/88 beräknas såle· 
des till 112,7 % av lönekostnaderna för de arbetshandikappade anställda 
vid 31,5 miljoner arbetstimmar. Om nuvarande volym om 30,3 miljoner 
timmar behålls oförändrad beräknas procentsatsen till 114,2, bl. a. på 
grund av sämre utnyttjande av anläggningstillgångarna. Bidragsbchovet 
vid ett utökat antal timmar utgår från ett rörelseunderskou om 2 890 milj. 
kr. enligt följande specifikation. Jämförelse görs med preliminärt utfall för 
budgetåret 1985/86 och prognosen för budgetåret 1986/87. 

Budgetår (milj. lcr.) 

1985/86 1986/87 1987/88 
(prcl. utfall) [prognos) 

Fakturering 2 150 2 360. 2 635 
~laterialkostnader - .1 025 - 1 080 - 1 155 

Förädlingsvärde 1 125 1 280 1 480 
Lönekostnader för arbetshandikappade - 2 170. - 2 330 - 2 565 
övriga driftkostnader - 1 590 .. l 680 - 1 805 

---
Driftunderskott - 2 635 - 2 730 - 2 890 

Driftunderskott i procent av löne · 
kostnader för arbetshandikappade· 121,4 117, 2 112, 7 
Antal arbetsti1J1J11ar (miljoner) . ao, 1 30,3 31,5 

De senaste årens snabba resultatförbättringar har underlättats av gynn
samma konjunkturförutsättningar. Under budgetåret 1985/86 har en för· 
svagning skett, med en lägre ökningstakt för faktureringen som följd. 
Fr. o. m. budgetåret 1986/87 förutses återigen en konjunkturförbättring. 
Faktureringen beräknas därför kunna öka med 12 % per år under perioden: 

Den beräknade ökningen av fakturering och förädlingsvärde förutses, 
enligt stiftelsen, primärt kunna nås genom ett successivt förbättrat pro
duktsortiment, nya och utvidgade samarbetsavtal för underleveranser till 
sv·ensk industri, fortsatt intern strukturering samt en fortsatt produktions· 
teknisk utveckling för att bättre utnyttja produktionsresurserna. 

Materialkostnaderna steg under företagsgruppens första år i snabbare 
takt än faktureringen. Detta var delvis en följd av de omstruktureringar 
som under dessa år gjordes i många verkstäder från mycket enkel produk
tion till arbeten med industriell karaktär. Materialförbrukningen ökade 
som en följd härav, men den nya produktionen gav bättre förädlingsvärden 
och bättre totalresultat. Efter hand som rationaliseringsinsatser har vidta· 
gits har materialkostnaderna kunnat reduceras. Nya verksamheter och nya 
samverkansformer har också medfört att materialkostnadernas andel av 
faktureringsvärdet ytterligare reducerats. 

Lönekostnaderna för arbetshandikappade beräknas - vid en timvolym
ökning till 31,5 miljoner timmar - budgetåret 1987/88 öka med 395 milj. kr. 
jämfört med preliminärt utfall för budgetåret 1985/86 och med 235 milj. kr. 
jämfört med budgetåret 1986/87. Per år blir ökningen under treårsperioden 
ca 10%. Av detta motsvarar lönekostnadsökningarna på grund av ökad 
sysselsättning ca 4 % per år. 
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Ökningen av de övriga driftkostnaderna beräknas vid samma timvolym 
för budgetåret 1987/88 till 215 milj. kr. jämfört med utfallet för budgetåret 
1985/86. Av dessa kostnader hänförs 95 resp. 55 milj. kr. till ökningarna av 
produktionsvolymen och till antalet arbetshandikappade, samt efter av
drag för positiva effekter av rationaliseringsåtgärder. Här ingår också 
kostnaden på 5 milj. kr. för nyanställning av cll 20-tal arbetskonsulenter 
för att öka övergångarna tiU den reguljära arbetsmarknaden. Resterande 
120 resp. 70 milj. kr. hänförs till prisstegringar. Totalt blir ökningen 7-8 % 
per år under perioden. 

Bidrag till fastighetsfondcn. Samhällsföretags lokaltillgångar i egna fas
tigheter uppgår till ca 825000 kvm lokalyta. Av denna yta är ca 160000 
kvm förråd. Därutöver förhyrs ca 300 000 kvm. 

Samhällsföretag har i denna och tidigare anslagsframställningar beräknat 
avskrivningarna på fastighetsbeståndets återanskaffningsvärdc i enlighet 
med de principer riksdagen har antagit vid företagsgruppens bildande 
(prop. 1978/79: 139). 

Företagsgruppen har dock tilldelats avsevärt lägre belopp än vad som 
motsvarar avskrivningar beräknade på fastigheternas återanskaffnings
värde. Detta innebär, enligt stiftelsen, att företagsgruppen på sikt inte kan 
behålla fastighetsbcståndet vid nuvarande volym och standard. Om av
skrivningarna också fortsättningsvis reduceras på detta sätt blir följden att 
andelen egna fastigheter måste minska till förmån för förhyrda lokaler, 
vilket på sikt kommer att innebära avsevärt högre kostnader för företags
gruppen, med åtföljande ökat bidragsbehov. Stiftelsen betonar därför nöd
vändigheten av att avskrivningarna beräknas på fastigheternas åtcranskaff
ningsvärdc och att medel tilldelas företagsgruppen i enlighet därmed. 

När en föråldrad byggnad ersätts blir erfarenhetsmässigt den nya bygg
naden något större, främst på grund. av de krav som numera finns reglerade 
i Jagar och bestämmelser. Vid en beräkning av återanskaffningsvärdct av 
det egna fastighetsbcståndet bör därför, enligt stiftelsen, hänsyn också tas 
till detta större ytbchov, som lågt räknat är 10 %. Återanskaffningsvärdet, 
beräknat till 4600 kr. per kvm för verkstadsytor och till 2 200 kr. per kvm 
för förrådsytor, blir då 3 750 milj. kr. 

Kostnader och intäkter för fastighetsförvaltningen beräknas för budget
åren l 987 /88-1989/90 enligt följande: 

Budgetår (Milj. kr.) 

1987 /88 1988/89 1989/90 

Avskrivningar 207, 2 216,0 224,0 
övriga kostnader 
(externa hyror, räntor, 
fastighetsskatt m.m.) 234,9 239,7 243,7 
Intäkter 4,0 4,2 4,5 
Nettokostnad '438,1 451,5 463,2 

------

Investeringarna avses lånefinansieras med belopp.motsvarande amorte
ringarna på tidigare upptagna fastighetslån. Amorteringarna har beräknats .. 
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till 80 milj. kr. Låneutrymme, som eventuellt inte tas i anspråk under 
budgetåret, balanseras till efterföljande år för att klara de variationer i de 
årliga investeringarna som av olika skäl uppstår. 

Om statsmakterna även i fortsättningen avser tilldela företagsgruppen 
avskrivningsmedel baserade på anskaffningsvärdet, förordar stiftelsen att 
reduktionen inte tillåts överstiga 15 % av ovan angivna nettokostnadsbe
lopp. För budgetåret 1987/88 skulle då kvarstå 372 milj. kr. 

Ägartillskott för investeringar. I tidigare anslagsframställningar har 
Samhällsföretag begärt ägartillskott för särskilda investeringar utöver de 
investeringsmedcl som ingår i driftbidraget resp. bidraget till fastighets
kostnaderna. Detta har motiverats med behov av omdisponering av arbets
tillfällen inom och mellan länen, omstrukturering av verksamheten samt 
arbetsmiljöåtgärder och åtgärder för teknisk arbetsanpassning som inte har 
kunnat tillgodoses med ordinarie investeringsmedcl. Endast en mindre del 
av begärda ägartillskott har beviljats. 

För att Samhällsföretagsgruppens långsiktiga resultatmål skall kunna 
uppnits krävs, enligt stiftelsen, fortsatta förändringar i företagsgruppens 
produktions- och marknadsstruktur, vilket i sin tur ställer krav på omfat
tande investeringar. Dessa behov kan inte tillgodoses med ordinarie invc
stcringsmedel, särskilt om avskrivningsmedel inte tilldelas företagsgrup
pcn motsvarande avskrivningar på fastigheternas återanskaffningsvärde. 
Genom tidigare års kraftiga nedskärningar av begärda ägartillskott finns 
det nu också ett ackumulerat investcringsbehov. 

Behovet av investeringsmedel förstärks också av att hittillsvarande tim
bcgränsning ställer ökade krav på omdisponering av verkstadsre.surser 
mellan olika län och företag för att nå en jämnare fördelning av arbetstill
fällen. Anställning av fler gravt handikappade kräver också ökade investe
ringar i förbättrad arbetsmiljö och teknisk anpassning. Samhällsföretag 
räknar med ett sammanlagt behov av ägartillskott med 65 milj. kr. per år 
för budgetåren 1987/88-1989/90. 

F öredragandcns överväganden 

De sociala och arbetsmarknadspolitiska målen 

Regeringen uppdrog i februari 1985 åt AMS att,. i samråd med Samhällsfö
retag, studera förctagsgruppens arbetsmarknadspolitiska och sociala mål
uppfyllelse. Uppdraget .avsåg dels den hittillsvarande. utvecklingen, dels· 
förutsättningarna för framtiden .. Bakgrunden .till detta var att det i skilda 
sammanhang framförts farhågor om att de ekonomiska krav som ställs på 
företagsgruppen kan äventyra dess förmåga att uppfylla dessa mål. Upp~ 
draget har redovisats till regeringen i skrivel.ser från AMS resp. Samhälls-. 
företag i juni 1986, där styrelsen bifogat en särskild rapport utarbetad av en 
arbetsgrupp med medarbetare från AMS och-~amhällsföretag. . 

I anslutning till uppdraget genomförde AMS en studie av kvarstående 
sökande med arbetshandikapp i februari 1986. Samhällsföretag lät genom
föra en undersökning av de anställdas attityder till arbetet. Även en sam
hällsekonomisk analys av verksa_mheten har ge.nomförts av en Jorskar
grupp. 
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Ett av syftena med Samhällsföretagsgruppens bildande var att utjämna 
skillnaderna i fråga om tillgången till skyddat arbete över landet. I rappor
ten konstateras att Samhällsföretagsgruppen, till den del den kunnat påver
ka fördelningen av arbetstillfällen över landet, aktivt bidragit till en succes
siv utjämning. Med några få undantag har sysselsättningsökningen skett i 
län med behov av ytterligare arbetsplatser för arbetshandikappade. 

Vid företagsgruppens tillkomst fanns förväntningar om att fler personer 
med grava handikapp skulle kunna beredas lämpligt .arbete. Kritik har 
dock framförts med innebörden att del blivit svårare att placera personer 
med grava handikapp i företagsgruppen. Rapporten visar emellertid att 
kritiken hittills inte varit berättigad för företagsgruppen som helhet: De 
svårast arbetshandikappade har ökat sin andel bland de anställda. Förhål
landena varierar dock mellan olika företag. Jag anser i likhet med utre
darna att det även fortsättningsvis är angeläget alt bevaka utvecklingen. 
Genom ett intensifierat samarbete mellan företagsgruppen och arbets
marknadsvcrkct, bör målet att i än högre grad bereda arbete åt dem som 
har svåra funktionshinder kunna infrias framöver. 

Rapporten visar vidare att förändringar i verkstädernas fördelning över 
landet har skett utan att mer väsentligt påverka möjligheterna att bereda 
arbete på rimligt avstånd från arbetstagarnas bostadsort. Vissa nyetable
ringar och fler arbetsställen i form avs. k. inbyggda verkstäder kommer, 
enligt rapporten, sannolikt att behövas för att framdeles tillgodose kravet 
på att de arbetshandikappade skall få arbeta där de bor. 

Övergångar till den reguljära arbetsmarknaden är angelägna bl. a. för att 
bereda andra arbetshandikappade arbete. I ett läge med begränsad ökning 
av timvolymen blir övergångar än väsentligare för att möjliggöra fler nyan
ställningar. Antalet övergångar har också ökat väsentligt sedan år 1980. 
Bland de faktorer som har betydelse för hur många som kan övergå till 
arbete på den öppna arbetsmarknaden framhålls Samhällsföretags insatser 
för att motivera och stödja arbetstagarna och arbetsförmedlingarnas re
surser för att förmedla lämpliga arbeten. 

Samhällsföretag framhåller för sin del att en fortsatt begränsning av 
antalet produktionsinriktningar på verkstadsnivå och även på företagsnivå 
är en förutsättning för en fortsatt god rcsultatutveckling. Kritiker har 
därvid menat att utbudet av olika slag av arbetstillfällen begränsas till 
väsentligt förfång för den grundläggande uppgiften att bereda handikappa
de lämpligt arbete. Rapporten visar inte, enligt min mening,- att det skett 
sådana förändringar i produktionsinriktningen att utbudet av lämpliga ar
betsuppgifter i nämnvärd utsträckning har påverkats. Begränsningen av 
timvolymen innebär i sig färre nyanställningar än under tidigare år. Detta 
försvårar givetvis möjligheterna att vid varje enskilt tillfälle alltid kunna 
erbjuda en bestämd individ det mest lämpade. Trots detta bedöms ·att 
bredden i utbudet är tillfredsställande. Debatten om utbudet av arbctstill-' 
fällen visar emellertid på behovet av en bättre kommunikation mellan 
verkstäder och arbetsförmedlingar och en ökad ömsesidig förståelse för 
varandras verksamheter. · 

Sammantaget visar rapporten enligt min mening att företagsgrupperis 
utveckling hittills i stort kunnat förenas med en god arbetsmarknadspoli-
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tisk måluppfyllelse~ Förhållandena varierar dock i viss mån inom företags
gruppens olika företag. Detta motiverar, enligt min mening, all AMS och 
Samhällsföretag aktivt bevakar rekryteringen av arbetshandikappade och 
de anspråk som kan ställas på företagsgruppens utbud av arbetstillfällen.· 
Vidare bör AMS och Samhällsföretag verka för en fördjupad kommunika
tion på regional nivå mellan arbetsmarknadsverket och företagsgruppen. 
Härigenom förbättras förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling. 

Till de sociala målen har i uppdraget hänförts förhållanden av betydelse 
för anställda arbetshandikappades upplevelse av arbetet och sin egen 
utveckling. Arbetsmiljö och insatser för personalutveckling är därvid vä
sentliga frågor. 

Bristande självförtroende är vanligt hos arbetshandikappade. Därför är 
företagsgruppens allmänna utveckling väsentlig för de anställdas själv
känsla och anseende. Enligt rapporten har Samhällsföretagsgruppens 
verksamhet fått en alltmer positiv image, samtidigt som deri har blivit mer 
känd hos allmänheten. Lägre bi dragsbehov,· ökad affärsmässighet och 
bättre information om verksamheten har bidragit härtill. Detta har indirekt 
positiva sociala effekter för alla anställda. 

Det finns enligt rapporten inte stöd för den ibland framförda kritiska 
uppfattningen att arbetstakten i verkstäderna generellt sett drivits upp till · 
en nivå som medför utslagning av arbetshandikappade. Vetskapen om 
krav på ytterligare bidragssänkningar i framtiden kan emellertid framkalla 
farhågor hos vissa intressenter, när svårigheter finns att klara nuvarande 
krav. Enligt Samhällsföretags erfarenheter är dock sambandet svagt mel· 
Ian arbetstakt och bidragsbehov på verkstadsnivå. I allt väsentligt förkla· 
ras hittillsvarande resultatskillnader av andra faktorer, t. ex. produktval 
och marknadskompctcns. ' 

Arbetsmiljön i förclagsgruppens verkstäder är i allmänhet god. I likhet· 
med vad som gäller för de flesta verksamheter finns dock alltjämt möjlighe
ter till förbättringar. 

Frånvaro från arbetet är av förklarliga skäl hög. bland vissa grupper 
arbetshandikappade. Frånvaron har dock minskat något från 33 % år 1980 
till knappt 30 % budgetåret 1985/86. Av denna frånvaro är knappt 23 % 
sjukfrånvaro och resten frånvaro på grund av utbildning och tjänstledighe-

. ter. De insatser för att minska frånvaron, som· görs inom företagsgruppcn, 
är enligt min mening av stor betydelse för att verksamheternas rehabilite
rande syfte skall kunna nås i än högre grad. Ett väsentligt inslag i detta är 
att bygga upp arbetsmotivation och engagemang i arbetet. I rapporten -
understryks också de direktanställdas betydelse för de arbetshandikap
pade. De direktanställdas attityder och kompetens är väsentliga för att 
verksamheten skall kunna utvecklas mot uppsatta mål. Inom företagsgrup
pen har betydande insatser gjorts för olika kategorier direktanställda i syfte 
att förstärka kompetensen och utveckla känslan för företagsgruppens spe-· 
ciella uppgift. Frågor som berör rekrytering, vidareutbildning och perso
nalpolitik i övrigt bör även framdeles ha hög prioritet i företagsgruppen. 

I rapporten görs ingen slutlig bedömning av om och när successivt 
sänkta bidrag medför negativa effekter på den arbetsmarknadspolitiska 
resp. sociala måluppfyllelsen. Å ena: sidan framhålls att det alltjämt finns 
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utrymme att förbättra verksamhetens ekonomiska resultat genom ökad 
affärsmässighet. Tillvaratas denna potential på rätt sätt kan ytterligare 
sänkta bidrag väl förenas med en fortsatt hög måluppfyllelse arbetsmark
nadspolitiskt och socialt. Å andra sidan kan en väsentligt förändrad rekry
tering med en högre andel gravt handikappade eller krav på snabba struk
turförändringar i produktion och marknadsföring medföra att man snab
bare når gränsen för när ytterligare bidragsminskningar inte längre är 
möjliga utan att negativt påverka den sociala och arbetsmarknadspolitiska 
måluppfyllelsen. 

Jag konstaterar, i likhet med AMS, att den positiva utvecklingen som 
arbetsgruppen beskrivit har gällt företagsgruppen som helhet men att olik
heter finns mellan regionala företag och verkstäder. 

Det är därför viktigt att icke önskvärda utvccklingstendenser vad gäller 
arbetstakt, rekrytering etc. nu noga följs upp. Generellt gäller det att 
utveckla insatserna för samverkan mellan arbetsmarknadsverket och före
tagsgruppen både centralt och regionalt för att måluppfyllelsen skall kunna 
förbättras ytterligare. Även de ökade satsningarna på arbetsmiljöförbätt
rande åtgärder, företagshälsovård, information och utbildning som redovi
sats bör enligt min mening väsentligt bidra till att de sociala och arbets
marknadspolitiska målen kan uppfyllas. 

Medel för budgetåret 1987188 m. m. 

Stiftelsen Samhällsföretag har i sin anslagsframställning ånyo hemställt om 
. att ett långsiktigt mål fastställs för såväl sysselsättningsnivå som ekonomi 
fram t. o. m. budgetåret 1989/90. Stiftelsens bedömning innebär att man, 
vid ett oförändrat antal arbetstimmar, kommer till 109,0 % i driftbidrag 
budgetåret 1989/90. Till detta behövs ett ägartillskott om 65 milj. kr. per år. 

Jag är inte beredd att förorda utfästelser om de ekonomiska förutsätt
ningarna under en längre period. Stiftelsens anslagsframställning för bud
getåret 1987/88 behandlas dätför.på sedvanligt sätt. 

Stiftelsen har hemställt om att antalet bidragsberättigade arbetstimmar 
skall höjas från 30 ,3 miljoner innevarande år (inkl. de särskilda uppdragen i 
Malmfälten etc.) till 31,5 miljoner budgetåret 1987/88. 

De förslag som jag tidigare har fört fram om en minskning av antalet 
lönebidragsplatser vid vissa statliga myndigheter under budgetåret 1987/88 
ger utrymme för en ökad sysselsättningsvolym inom Samhällsföretags
gruppen. Den föreslagna neddragningen med 300 lönebidragsplatser ger 
möjlighet till en ökning med 500-600 anvisade arbetstagare hos företags
gruppen, motsvarande 600000 bidragsberättigade arbetstimmar. Jag har 
tidigare redovisat varför jag anser att denna omfördelning bör göras. Ge
nom omfördelningen ges Samhällsföretag möjlighet att ge arbete åt flera 
gravt handikappade t. ex. psykiskt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och 
personer med svåra funktionsnedsättningar i orter.där behoven är sij.rskilt 
stora. 

Samhällsföretagsgruppen har sedan starten år 1980 årligen förbättrat sitt 
driftsresultat med i genomsnitt 7,2 %. Denna betydande förbättring av 
driftsresultatet har, som jag nyss ha.r konstaterat, kunnat ske utan au de 
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sociala målen för verksamheten åsidosatts. Resultatförbättringen har möj
liggjo1t en årlig sänkning av statsbidraget med i genomsnitt 3,6 procenten
heter. Samhällsföretagsgruppen har således hittills enligt min mening väl 
förmått förena sociala och ekonomiska mål. Med rådande förutsättningar 
avseende bidragsberättigad volym m. m., bör en reducering av driftbidra
get i samma takt som hittills utgöra planeringsförutsättning för företags
gruppen för den kommande treårsperioden. 

Det bör som hittills ankomma på regeringen att vid behov öka antalet 
arbetstimmar under budgetåret. Regeringen bör inhämta riksdagens be
myndigande hiirtill. 

Drifthidrag. Vid ett oförändrat antal bidragsberättigade arbetstimmar -
30,3 miljoner - har stiftelsen begärt ett driftbidrag om 114,2 % av den 
beräknade lönesumman (inkl. lönebikostnader) för de arbetshandikappade 
anställda. 

Med hänsyn till mitt förslag om ett ökat antal arbetstimmar till 3·0,9 
miljoner bör bidragsprocenten kunna nedbringas till I 13,5 % och 2 850 milj. 
kr. utgå för detta ändamål. 

Bidrag till fastighetsfonde11. Samhällsföretags fastighetsbestånd förval
tas av en central fastighetsfond. Kostnaderna för fonden budgetåret 
1987/88 beräknas av stiftelsen till 438,l milj. kr .. efter avräkning av in
täkter, varav för hyra 121 milj. kr., kalkylmässiga avskrivningar på egna 
fastigheter 207 ,2 milj. kr. samt för ränta 105 milj. kr. Stiftelsen har vid 
denna kalkyl som tidigare år använt det beräknade återanskaffningsvärdet 
av fastighetsbeståndet. 

Om företagsgruppen inte kan få avskrivningsmedel beräknade på återan
skaffningsvärdet förordar stiftelsen en reduktion om lägst 15 % vilket med
för ett redovisat behov om 372 milj. kr. 

För egen del anser jag i likhet med tidigare år att de kalkylmässiga · 
avskrivningarna bör baseras på ett uppskattat anskaffnings värde för fastig
heterna. Detta medför att avskrivningsmedlen reduceras till 134,7 milj. kr. 
Med hänsyn härtill föreslår jag att 366 milj. kr. tas upp som bidrag till 
fastighetsfonden under anslagsposten för budgetåret 1987/88. 

Ägartillskott för investeringar. Samhällsföretagsgruppen har hittills var
je budgetår tilldelats ett särskilt ägartillskott för investeringar. Medlen har 
under senare år främst använts för arbctsmiljöförhättrande åtgärder, an- · 
passning av arbetsplatser till de handikappades behov samt för omdispone
ring av platser inom och mellan länen. 

Vid förctagsgruppens tillkomst förutsattes att sådana särskilda investe
ringsmedel endast skulle utgå ett begränsat antal år. I ett längre tidsper
spektiv skulle reinvesteringar m. m. finansieras med genererade medel i 
form av avskrivningar och kapitalavkastning på driftbidraget samt av ett 
eventuellt rörelseöverskott. 

Jag ar.ser tiden nu mogen för att realisera denna tanke och föreslår att 
anslagsposten tas bort från anslaget fr. o. m. budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen . 
föreslår riksdagen att 
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1. till driften av Samhällsföretagsgruppens verksamhet under bu~
getåret 1987/88 anslå medel motsvarande 113,5 % av lönesumman 
för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till 
högst 30,6 miljoner arbetstimmar - exkl. de särskilda uppdragen i · 
Malmfälten m. m., 

2. medge au regeringen vid behov. får besluta om ökat antal 
bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1987/88, 

3. till Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag för budgetåret 1987/88 
an visa ctl förs lagsanslag av 3 2 I 6 000 000 kr. 

C 6. Statsbidrag till skyddat' arbete hos offentliga 
arbetsgivare 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

98 529 000 
346 000 000 
363 000 000 

Reservation 214 471 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till offentliga arbetsgivare som anordnar 
skyddat arbete för i första hand personer som under lång tid och i flera 
omgångar har varit sysselsatta med beredskapsarbete i kommunal regi. 
Statsbidrag utgår med högst 75 % av lönekostnaderna, inkl. lönebikost
nader, för arbetstagare som har anvisats till den skyddade sysselsättning
en. 

AMS 

Under budgetåret 1986/87 har anvisats 346 milj. kr. Medlen beräknades för 
ca 4 000 platser eller ca 5 OQO sysselsatta personer. Styrelsen anser att det 
finns ett kvarvarande behov av platser som inte kan tillgodoses inom 
nuvarande ram. Verksamhetsvolymcn bör därför utökas så att den kan 
omfatta 6 500 personer, till en kostnad av 104 milj. kr. 

AMS föreslår vidare en utvidgning av verksamheten. Den nuvarande, 
enligt styrelsen, i praktiken gällande avgränsningen till kommuner och 
landsting medför låsningar som innebär att personer med samma förutsätt
ningar i arbetsmarknadspolitiskt hänseende behandlas olika beroende på 
vilken arbetsgivare de tidigare har haft. Styrelsen föreslåi: därför att bidrag 
till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare även skall kunna utgå till 
kommunala stiftelser och statliga myndigheter. 

Föredragandens överväganden , 

Behovet av skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare är stort. Förutsätt
ningarna att i någon väsentlig mån kunna vidga bidragsgivningen är samti
digt starkt begränsade på grund av det statsfinansiella läget. Jag vill därför 
åter peka på möjligheten för länsarbetsnämnder och berörda offentliga 
arbetsgivare att träffa långsiktiga överenskommelser som innebär att fler 
personer kan sysselsättas i verksamheten, men då med lägre statsbidrag än 
75 % av lönekostnaden. 
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AMS hemställer om att denna form av skyddat arbete skall utvidgas att 
gälla även statliga myndigheter och kommunala stiftelser. Statliga myndig
heter kan i dag erhålla bidrag enligt gällande bestämmelser. Jag har tolkat 
AMS framställning så att det i de flesta fall inom det statliga området skulle. 
erlordras ett högre bidrag än de maximala 75 % av lönekostnaden som för 
närvarande kan utgå. Jag är inte beredd att föreslå en sådan höjning av 
statsbidragsproccnten. Jag är heller inte beredd att föreslå att andra än 
offentliga arbetsgivare, t. ex. kommunala stiftelser, .skall kunna erhålla 
bidrag för att anordna denna form av skyddat arbete. 

Mot denna bakgrund kanjag inte biträda AMS förslag om utbyggnad av 
verksamheten. Jag beräknar behovet av medeltill 363 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 
för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 363 000000 
kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

D 1. Statens invandrarverk 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

83 965 000 
66 231 000 
82 558 000 

Statens invandrarvcrk (SIV) är central förvaltningsmyndighet för invan
drar- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan 
myndighet. Verket utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollen enligt 
2 § utlänningslagen samt som central utlänningsmyndighet den kontroll 
som regleras i medborgarskapslagstiftningen eller annan författning. Ver
ket har också huvuda~svaret för överföring och mottagning av flyktingar 
och för mottagning av asylsökande. Verket skall vidare fortlöpande beva
ka hehovet av samt föreslå och samordna åtgärder till förmån för invandra
re och språkliga minoriteter. 

Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek
tör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem byråer. 
Dessa är tiilståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån, infor
mationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet. 

Personal 
Förvaltningskostnader 
tdärav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
E:ngångsanvisning 

Invandrarverket 

1986/87 

295 
61 881 000 

(48 647 0001 
4 350 000 

66 231 000 

Beräknad ändring 1987/88 
------- --- ------

Föredraganden 

+ 44 
+13 495 000 

(+ 8 382 000) 
+ 2 232 000 
+ 600 000 
+16 327 000 

För att i framtiden kunna möta fluktuationer i antalet asylsökande och för 
att kunna hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå, för att kunna 
stabilisera den löpande verksamheten och för att kunna bedriva långsiktigt 
inriktat planerings- och utvecklingsarhete yrkar invandrarverket att den 
resursberäkning för budgetåret 1986/S7, som verket har redovisat till rege
ringen i en framställning den 15 augusti 1986 och i en kompletterande 
framställning den 12 november 1986, får vara utgångspunkt för verkets 
beräkning av resursbehovet för budgetåret 1987188. 

Verket yrkar också undantag från tillämpningen av huvudförslaget. 
Personal. Verket bedömer att ytterligare medel motsvarande 76,5 årsar

betskrafter måste tillföras verket permanent varav 13 årsarbetskrafter för 
nytillkommande arbetsuppgifter. Verket pekar på att medel motsvarande 
ca 30 årsarbctskrafter har anvisats som tillfällig förstärkning under budget
året 1985/86. Därutöver beräknar verket att en tillfällig förstärkning mot
svarande 19 årsarbetskrafter krävs under år 1987 för avarbetning av ba
lanser inom tillståndsverksamhctcn och för andra arbetsuppgifter foran-
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ledda av hög flyktinginvandring. Verket beräknar vidare att ytterligare en 

tjänst krävs för informacionsbyråns verksamhet fr. o. m. budgetåret 
1987/88. Verket beräknar mot denna bakgrund eu ytterligare medclsbehov 
för lönekostnader av 13 milj. kr. 

Övriga fÖn'altningskostnader. Förstärkningen av personalresurserna 
medför behov av ökade medel för bl. a. resor och personalutbildning. 
Kostnaderna för drift av ADB-system, för telefon och telefax kommer att 

stiga till följd av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande. Verket 
beräknar också resurser för anskaffning av ADB-utrustning som ett led i 
effektiviseringen av verksamheten. Sammanlagt beräknar verket ett ytter
ligare medelsbehov för övriga förvaltningskostnadcr av 10 milj. kr. 

Lokaler. Verket beräknar merkostnaden för lokalförsörjning till 2 milj. 

kr. 
Övrigt. Verket hemställer att verkets arbete med utlänningsärenden 

skall få omorganiseras enligt verkets förslag till regeringen den 16 oktober 

1986. 

Föredragandens överväganden 

Det ökade antalet asylsökande under de senaste åren har inneburit en 
mycket stor arbetsbelastning för invandarverket. Sedan verket tog över 
ansvaret för flyktingmottagandet har arbetsvolymen i mycket hög grad 
blivit beroende av hur många utlänningar som söker asyl i Sverige. Tidi
gare var det främst de delar av verket som svarar för tillståndsprövningen 
som påverkades av variationer i antalet asylsökande. Sedan år 1985 berörs 
även verksamheten vid samordningsbyrån, administrativa byrån och infor
mationsbyrån. 

Den I januari 1986 förstärktes invandrarverkets organisation genom 
riksdagens beslut (prop.· 1985/86: 25 bil. 5, SfU 7, rskr. 73) med medel 
motsvarande 18 tjänster till följd av ökad arbetsbelastning. Av denna 
förstärkning avsåg tio tjänster handläggning av tillståndsärenden. Därut
över beviljades verket vissa tillfälliga lönemedel. 

Trots de förstärkningar som invandrarverket har fått, interna rationalise
ringar och elt stort övertidsuttag har handläggningstiderna i tillståndsären
den ökat successivt under år 1986. Balansen av ärenden har också ökat.· 
Längre handläggningstider innebär påfrestningar för dem som väntar på 
beslut och ökade stacliga kostnader för bostad och uppehälle. Åtgärder för 
att minska handläggningstiderna är därför ytterst angelägna. Målsättningen 
bör vara en genomsnittlig handläggningstid vid invandrarverket på ca två 
månader i asylärenden. Enligt min mening behövs en permanent resursför
stärkning för tillståndsprövningen för att handläggningstiderna skall kunna 
nedbringas till denna nivå. 

Även i fråga om flyktingmottagningen behöver invandrarverket få per
manenta resursförstärkningar utöver dem som tillförts .verket fr. o. m. den 
I januari 1986 om verket skall kunna klara nuvarande arbetsvolym. Re
sursbehovet är särskilt stort vid den administrativa byrån. Inom samord
ningsbyrån har skett en viss omfördelning av resurserna från det invan
drarpolitiska arbetet till flyktingmottagningen. Ytterligare omprioritering 

10 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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torde vara svår att genomföra under någon längre tid utan all det får 
menliga konsekvenser för det invandrarpolitiska arbetet. 

Behov av resursförstärkningar till invandrarverket finns redan under 
innevarande budgetår. Jag har därför tidigare denna dag föreslagit rege
ringen att invandrarverket skall beviljas ett överskridande med 17 700 000 
kr. under innevarande budgetår. Av delta överskridande avser 8 050 000 
kr. lönemedel och 9650000· kr. övriga förvaltningskostnader. Förstärk
ningen av lönemedlen möjliggör en tillfällig förstärkning av invandrarver
ket centralt under innevarande budgetår med ca 80 personer. Jag avser att 
senare föreslå regeringen att i tilläggsbudget Il föreslå riksdagen att god
känna denna åtgärd. 

Fr. o. m. budgetåret 1987/88 bör invandrarverket permanent tillföras 
medel motsvarande 44 årsarbetskrafter. Härav bör medel motsvarande två 
årsarbetskrafter tillföras verket för en förbättring av verkets långsiktiga 
planering i enlighet med det förslag som lämnats av statskontoret i rappor
ten "Planering av verksamheten vid statens invandrarvcrk". 

Den föreslagna ökningen av antalet årsarbetskrafler vid invandrarverket 
innebär att det även krävs en förstärkning av medlen för övriga förvalt
ningskostnadcr. Jag har beräknat ett ytterligare medelsbchov för detta 
ändamål av 5,1 milj. kr. Av detta belopp utgör 2 milj. kr. en uppräkning av. 
kostnaderna för drift av ADB-system. Därutöver har jag beräknat medel 
som en engångsanvisning för ersättningsanskaffning av viss kontorstek
nisk utrustning med 600000 kr. 

Jag godtar verkets förslag att verket bör undantagas från tillämpningen 
av huvudförslaget vid beräkningen av mcdelsbehovet. 

Den resursförstärkning för· verket som jag har föreslagit är beräknad 
med utgångspunkt i att antalet asylsökande i genomsnitt är ca 1 000 per 
månad. Vid en asylinvandring på en högre nivå är det nödvändigt att 
snabbt kunna förstärka resurserna för tillståndsprövning i syfte att undvika 
längre handläggningstider och därmed ökade kostnader för mottagande av 
asylsökande. Även andra delar av verket, vars arbetsvolym direkt påver
kas av en uppgång i antalet asylsökande, kan behöva förstärkas snabbt om 
antalet asylsökande ökar kraftigt. För att resurserna inom invandrarverket 
snabbt och smidigt skall kunna anpassas till de ökade krav som ställs om 
antalet asylsökande ökar bör regeringen bemyndigas att besluta om de 
tillfälliga resursförstärkningar som erfordras. Regerfogen bör varje år i 
efterskott kunna anmäla för riksdagen vilka resursförstärkningar som har 
beviljats med stöd av bemyndigandet. 

Antalet asylsökande har under det senaste halvåret legat på en nivå som 
relativt kraftigt överstiger den för vilken verkets organisation är dimensio
nerad. De balanser av asylärenden som för närvarande finns vid polismyn
digheterna och vid invandrarverket är som tidigare nämnts stora. Jag 
bedömer därför att det kommer att bli aktuellt för regeringen att besluta om 
ytterligare resurstillskott för invandrarverkct för åtminstone första delen 
av nästa budgetår såvida det inte sker en markant nedgång av antalet 
asylsökande under första halvåret 1987. Jag avser att återkomma till rege
ringen i denna fråga. 
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Jag är för närvarande inte beredd att ta stå.Ilning till invandrarvcrkets 
förslag beträffande ny organisation för verkets arbete med utlänningsären
den. 

llemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att besluta om de resursförstärkningar 
vid statens invandrarverk som utöver anvisade anslag kan erfordras 
för handläggning av asylärenden och mottagning av flyktingar och 
asylsökande, 

2. till Statens invandrarverk för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 82 558 000 kr. 

D 2. Informationsverksamhet. 
1985/86 
1986/87 
1987/1111 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 772 968 
10 291 000 
10 250 000 

Från anslaget utgår bidrag till den stiftelse som ger ut Invandrartidning
en. Vidare bekostas från anslaget invandrarvcrkets informationsverksam~ 
het beträffande samhällsinformation till invandi"are .och påverkans- o_ch 
samordningsarbete för att öka allmänhetens kunskaper om invandring och 
invandrare. Stiftelsen lnvandrartidningen och invandrarverket har kommit 
in med framställningar om anslag för dessa ändamål under budgetåret 
1987/88. 

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 
-- -

Föredraganden 

L Bidrag till 
stiftelsen In-
vandrartidningen 5 291 000 (1) - 291 000 

2. lnvandrarvcrkets 
informations-
verksa::thet 5 000 000 + 250 000 

10 291 000 - 41 000 

(ll Varav 600 000 kr. utgör engångsanvisning för anskaffning av ett nytt 
ADB-system. 

Stiftelsen Invandrartidningen 

Pris- och löneornräkning 309 000 kr. 
Invandrartidningen ges normalt ut veckovis på sex språk,. nämligen 

finska, serbokroatiska, grekiska, polska, spanska och lätt svenska. Under 
budgetåret 1985/86 har tidningen getts ut försöksvis också på engelska. 
Veckoeditionerna kommer ut med drygt 40 nummer per år. Prcnumera
tionsa vgiften är för närvarande 40-50 kr. per.helår beroende på språk. 
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Invandrartidningen ges också ut i månadseditioner på fem språk, nämli
gen arabiska, turkiska, italienska, franska och tyska. Månadseditionerna 
utkom med tio nummer under budgetåret 1985/86. 

Tidningens mcdelupplaga är ca 49000 exemplar. Utöver den mera ren
odlade tidningsvcrksamheten förekommer visst arbete i projektform, t. ex. 
samhällsinformation till nyanlända flyktingar samt projektverksamhet i 
samverkan med utbildningsradion. 

I sin bidragsansökan pekar stiftelsen på att verksamheten är föremål för 
utredning och att yrkandena därför utgår från oförändrad verksamhet. För 
bidragsåret 1987/88 begär stiftelsen 5 000 000 kr. för verksamheten. 

lnvandrarverket 

lnvandrarverkct redovisar att verkets arbete under de senaste åren med att 
fördjupa och vidga kunskaperna om invandrarfrågor i samhället har varit 
framgångsrikt. Det har bidragit till att få fram talesmän för frågorna inom 
olika samhällsorgan, utbildningsinstanser och folkrörelser. Genom det nya 
systemet för flyktingmottagande har kontaktytorna vidgats ytterligare till 
ett stort antal kommuner. Detta nätverk av engagerade och välinformerade 
personer på olika nivåer i samhället har varit en förutsättning för invand
rarpolitikens framgångar och en garanti" mot invandrarfientliga strömning
ar. Med det stora inslag som invandrarna nu är i befolkningen bedömer 
verket att ett kontinuerligt informationsflöde är nödvändigt även fortsätt
ningsvis. Verket hemställer därför att den plan som verket redovisade 
hösten 1985 för en höjd ambitionsnivå när det gäller relationsbefrämjande 
åtgärder, vilken verket har tilldelats extra medel för budgetåren 1985/86 
och 1986/87, får fullföljas under budgetåret 1987/88. 

Arbetet med att ge nya invandrare introduktion till det svenska samhäl
let har under senare år komplicerats genom mångfalden av språk, kulturer 
och nationaliteter. från att ha arbetat med ett relativt enhetligt utformat 
informationsmaterial har samhällsinformationen utvecklats mot ett brett 
spektrum av medier och metoder. 

Den s. k. Sverigeboken som är en grundläggande samhällsorientering för 
invandrare, har sedan år 1983 sänts ut till nyinvandrade. Boken har utvär
derats under år 1986. Utvärderingen har visat att boken fyller en viktig 
funktion. Boken föråldras dock snabbt varför verket planerar att under de 
kommande två-tre åren avsätta medel i informationsbudgeten för en ny 
skriftlig samhällsinformation för invandrare. 

Verket hemställer att anslags posten beräknas till 5 000 000 kr. jämte 
kompensation för prishöjningar med 250000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Stiftelsen Invandrartid11i11ge11 

Stiftelsen Invandrartidningens uppgifter inom ramen för samhällsinforma
tion till invandrare är för närvarande fÖremäl för utredning. I avvaktan på 
resultatet av denna utredning är jag inte beredd att föreslå några föränd-
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ringar avseende tidningens verksamhet. Jag föreslår därför att kompensa
tion sker för prishöjningar. Med hänsyn till att 600000 kr. av innevarande 
budgetårs anslag utgör engångsanvisning beräknar jag anslaget till 5 milj. 
kr. 

Invandrarverkets informationsverksamlzet 

Invandrarvcrkets arbete med att informera om invandrarfrågor i syfte att 
motverka. främlingsfientlighet och för att lägga grunden för goda etniska 
relationer i det svenska samhället är av största betydelse. Jag delar verkets 
bedömning att kontinuerlig information på detta område är nödvändig även 
fortsättningsvis och har därför beräknat I milj. kr. för extra insatser för 
information även under budgetåret 1987/88. Därutöver har jag beräknat 
250 000 kr. som kompensation för prishöjningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen ~öreslår riksdagen 
att till Informationsverksamlzet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsans!ag av 10250000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

17 291 000 (l) 
11 590 000 
12 18!! 000 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

(1) Under budgetåret 1985/86 utgick från anslaget även bidrag till Stiftelsen 
Invandrartidningen samt medel till invandrarverkcts 
informationsverksamhet. 

Fr. o. m. budgetåret 1986/87 utgår från anslaget bidrag till den centrala 
verksamheten vid de riksorganisationer för invandrare som regeringen 
förklarat berättigade till ·statsbidrag enligt förordningen (1986: 472) om 
statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer. Vidare utgår från anslaget 
bidrag till avgränsade projekt samt till viss publikationsverksamhet som 
sker"inom sammanslutningar bland invandrare. 

1986/87 Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

1. Bidrag till den centrala 
verksamheten vid invandrarnas 
riksorganisationer 9 650 000 + 540 000 

2. Bidrag till vissa avgränsade 
projekt m. m. l 800 000 + 54 000 

3. Viss publikationsverksamhet 140 000 + 5 000 
11 590 000 + 599 000 
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Statens invandrarvcrk 

För de skilda anslagsposterna föreslår SIV följande förändringar. 
Bidrag till den centrala verksamheten vid invandrarnas riksorganisatio

ner. SIV yrkar att anslagsposten skall höjas samt alt dessa medel skall 
anvisas som etl särskilt förslagsanslag. Som det främsta skälet för en 
höjning anför verket all tre riksförbund, vilka för närvarande inte erhåller 
statsbidrag till sin centrala verksamhet, inför bidragsåret 1987/88 sannolikt 
kommer att uppfylla villkoren för statsbidrag. Verket yrkar en uppräkning 
av anslagsposten med 1350000 kr. till 11000000 kr. 

Bidrag till avgränsade projekt. Verket konstaterar att möjligheterna att 
ge bidrag till angelägna projekt inte står i proportion till de många angeläg
na behov som finns. Verket pekar särskilt på de behov som finns alt stödja 
folkrörelsernas arbete i samband med flyktingmottagningen samt på sin 
önskan alt kunna öka bidragen till kvinnoverksamhet. Verket yrkar en 
höjning av anslagsposten med I 000000 kr. till 2800000 kr. 

Viss publikationsl'erksamhet. Verket framhåller att det är angeläget att 
kunna stödja informationsverksamheten bland små invandrargrupper samt 
de nya flyktinggrupper som nästan helt saknar egenspråkig information. 
Mot denna bakgrund yrkar verket en höjning av anslags posten med 60 000 
kr. till 200000 kr. Ett särskilt yrkande avser stöd till en tidning som utges 
av Riksförbundet för finskspråkigt församlingsarbete i Sverige. 

Föredragandens överväganden 

Den omläggning av stödet till invandramas riksorganisationer som beslöts · 
av riksdagen under år 1986 innebär att organisationerna i ökad utsträck
ning själva kan välja arbetsformer och verksamhetsinriktning. Det nya 
stödet lämnas fr. o. m. bidragsåret 1986/87. Jag kommer att nära följa 
utvecklingen. Mot bakgrund av den korta tid som systemet nu har varit i 
kraft finns inte skäl att föreslå någon ändring i anslagskonstruktionen på 
det sätt som invandrarverket har föreslagit. I fråga om anslagspostens 
storlek föreslår jag en höjning för att kompensera viss kostnadsökning för 
organisationernas del. Jag anser det fortfarande nödvändigt att organisatio
nerna med all kraft arbetar vidare i syfte att öka den andel av organisatio-· 
ncrnas intäkter som skapas genom egna insatser. Flera riksförbund för 
invandrare befinner sig för närvarande i en fas av utveckling och konsoli
dering. Jag har, mot denna bakgrund, bedömt att anslagsposten bör beräk
nas så att det blir möjligt att inför bidragsåret 1987/88 uppta någon av dessa 
organisationer som bidragsberättigad. 

I fråga om Bidragen till avgränsade projekt m. m. har jag räknat upp 
anslagsposten endast med ett belopp motsvarande vissa kostnadsökningar 
för bidragsmottagarna. Detta gäller även anslagsposten Viss publikations
verksamhet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

15{} 



Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
reservationsanslag av 12189 000 kr. 

D 4. Översättningsservice 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

400 000 
200 000 
200 000 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk
sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

Utgifter 
Intäkter 

Invandrarverket 

1986/87 

5 050 000 ' 
4 850 000 

200 000 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

Språksektionen har till uppgift att utföra översättnings- och gransknings
uppdrag för i första hand den offentliga sektorn och olika organisationer. 
De externa uppdragen utgör ca 70% av verksamheten. Översättning av 
handlingar i tillståndsärenden svarar för mer än hälften av uppdragen inom 
verket. Utöver översättnings- och granskningsuppdragen utför sektionen 
också visst terminologiskt utvecklingsarbete. 

Översättningsverksamheten finansieras med avgifter enligt fastställd 
taxa medan den del av verksamheten soin inte kan avgiftsbeläggas, finansi
eras via anslaget för översättningsservice. 

Fi;redraganden 

Jag anser att anslaget skall föras upp med oförändrat belopp. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
au till Översättningsservice för budgetåret 1987/88 anyisa ett för

slagsanslag av 200000 kr. 
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D 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m. 
1!l85/B6 
1986/87 
1987 /88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

311 381 266 
180 500 000 
411 000 000 

Från anslaget finansieras organiserad överföring till Sverige av flyktingar, 
mottagnings- och utredningsförläggningar för flyktingar och asylsökande, 
bidrag enligt förordningen (1984: 890) om bidrag till flyktingars resa från 
Sverige för bosättning i annat land samt bidrag enligt förordningen 
(1984: 936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till 
Sverige. 

Invandrarverket skall driva permanenta förläggningar i Alvesta, Mo
heda, Hallstahammar, Flen, Märsta och Landskrona med totalt 900 
platser. Vid behov får verket också anordna och driva tillfälliga förlägg
ningar för flyktingar och asylsökande samt svara för annan temporär 
inkvartering av asylsökande i anslutning till inrcseorterna. Invandrarvcr
ket får också träffa avtal med kommun eller annan om anordnande och 
drift av tillfälliga förläggningar samt om tillfällig inkvartering i andra 
former. För mottagningen av sjuka och handikappade flyktingar förfogar 
invandrarverket över en mottagningsenhet inom regionsjukhuset i Linkö
ping. 

I den mån det erfordras extraordinära statliga insatser utöver invandrar
verkets verksamhet på grund av en onormalt stor flyktinginvandring får de 
också betalas från detta anslag. 

Invandrarverket 

För budgetåret 1987/88 beräknar verket att organiserad överföring av 
flyktingar skall ske i samma utsträckning som under senare år, dvs. med ca 
I 250 personer per år. Kostnaderna för detta beräknas till 6,5 milj. kr. 

Enligt verkets bedömning i anslagsframställningen beräknas antalet 
asylsökande som ej direktavvisas bli i storleksordningen 8000 - 10000 
under budgetåret 1986/87. Verket beräknar att ca 80 % av de asylsökande 
kommer att tas emot på utredningsförläggning. Vidare beräknas samtliga 
kvotflyktingar tas emot på förläggning. I anslagsframställningcn beräknas 
den genomsnittliga vistelsetiden till sex veckor och totalkostnaden för 
förläggningsverksamheten till 165 milj. kr. 

Som komplettering till anslagsframställningen har invandrarverket i en 
skrivelse till regeringen den 12 november 1986 gjort en reviderad beräkning 
av resursbehovet under budgetåren 1986/87 och 1987/88 med hänsyn till 
det ökade antalet asylsökande under hösten 1986 och den utökning av 
verkets förläggningskapacitet som därmed har fått göras. Verket räknar 
med ett behov av i genomsnitt 4 000 förläggningsplatser under budgetåret 
1987/88 och en kostnad på ca 400 milj. kr. 

I en annan skrivelse den 12 november 1986 föreslår verket vidare att den 
permanenta förläggningskapaciteten utökas till 1 500 platser och att för
läggningarna i Kiruna, Oxelösund, Säffle och Timrå permanentas från den 
l juli 1987. Samtidigt avvecklas den permanenta förläggningen i Märsta. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

152 



Verket föreslår att nuvarande förläggningar i Flen, Alvesta, Hallstaham
mar och Landskrona tillsammans med förläggningarna i Säffle och Timrå 
blir huvudförläggningar med visst regionalt ansvar. Vid beräkningen av 
behovet av permanenta förläggningsplatser utgår invandrarverket från en 
två månaders förläggningstid. 

Kostnaderna för bidrag enligt förordningen (1984: 890) om bidrag till 
flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land beräknas av · 
invandrarverket till 3 milj. kr. Verket föreslår att förordningen ändras så 
att bidrag skall kunna utgå även till personer som har fått uppehållstillstånd 
i Sverige som flyktingar eller av politisk-humanitära skäl men som numera 
är svenska medborgare. 

Beträffande anhörigas resor till Sverige föreslår verket en vidgning av 
den personkrets som berörs till att omfatta samtliga anhöriga som får 
uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till den som har fått tillstånd 
att stanna enligt 3 §i utlänningslagen. Verket föreslår också att medel för 
anhörigresor fortsättningsvis anvisas· förslagsvis. Kostnaderna beräknas 
till 2,5 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att insatserna vad avser organiserad överföring av flyktingar till 
Sverige bör vara av ungefär samma omfattning som under senare år. Det 
innebär att beräkningsgrunden för·den organiserade överföringen av flyk
tingar till Sverige under nästa budgetår bör vara ca 1250 personer. Jag 
förutsätter att regeringen liksom 'tidigare därutöver kan besluta om över
föring och övriga åtgärder som bedöms nödvändiga under budgetåret. Jag 
beräknar kostnaderna för överföringen av flyktingar till 6,3 milj. kr. under 
budgetåret 1987/88. 

Antalet asylsökande har ökat kraftigt under hösten 1986. Samtidigt har 
förläggningstiderna ökat till i genomsnitt caJyra månader. lnvandra:rverket 
har därför fått utöka sin förläggningskapacitet väsentligt. Den I december 
1986 fanns 16 tillfälliga utredningsförläggningar och 8 tillfälliga s. k. sluss
förläggningar där de asylsökande inkvarteras under kort tid i avvaktan på 
att de kan beredas plats på en utredningsförläggning. Den utökade förlägg
ningskapaciteten innebär att kostnaderna för innevarande budgetår väsent-' 
ligt kommer att överstiga vad som har beräknats i föregående års budget
proposition. Kostnaderna för förläggningsverksamheten under' budgetåret 
1986/87 kan för närvarande beräknas till ca 450 milj. kr. vilket innebär att . 
det förslagsanslag som riksdagen har anvisat beräknas komma att överskri
das med ca 280 milj. kr. 

För budgetåret 1987/88 räknar jag med ett medelsbehov om 400 milj. kr. 
för verksamheten vid mottagnings- och utredningsförläggningar. Jag har ·• 
vid denna beräkning utgått från att samtliga organiserat överförda flykting
ar och minst 80 procent av alla asylsökande skall kunna beredas plats ·på 
förläggning. Jag räknar också med att förläggningstiderna bör kunna mins-
kas jämfört med innevarande år men bedömer att det även under nästa· 
budgetår kommer att vara svårt att uppnå målet på fyra veckors förlägg" 
ningstid. 

11 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga 12 
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Med hänsyn till erfarenheterna från de senaste åren och en bedömning 
av antalet asylsökande under de närmaste åren bedömer jag att en viss 
ökning av den fasta förläggningskapacitetcn kan komma att behövas. Jag 
är dock inte beredd att förorda en så stor ökning av antalet permanenta 
platser som invandrarvcrket har föreslagit. Jag bedömer för närvarande 
behovet av permanenta platser till högst 1200. Enligt min mening bör det 
ankomma på regeringen att vid behov utöka basorganisationen. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning·till det förslag till ny basorganisation 
med sex permanenta huvudförläggningar som invandrarverkct har lämnat. 
Innan beslut kan fattas om antalet permanenta förläggningar i en basor
ganisation och om dimensionering och lokalisering av dessa är det enligt . 
min mening nödvändigt att invandrarverket närmare redovisar bl. a. vilka 
arbetsuppgifter som kan delegeras från verket centralt till förläggningarna, 
hur verksamheten inom varje region är· avsedd att organiseras samt per
sonalbehovet vid de föreslagna huvudförläggningarna. Jag kommer.senare. 
i dag att föreslå regeringen att uppdra åt invandrarverket att snabbt lämna 
en sådan redovisning. 

Ett beslut om dimensionering av permanenta förläggningar bör inte 
heller tas utan att man samtidigt tar ställning till hur mottagningen och 
utredningsverksamheten i anslutning till Arlanda flygplats skall organi
seras. I Märsta finns fÖr närvarande en· s. k. sluss där asylsökande som 
kommer till Arlanda skall inkvarteras under en kort tid innan de förs över 
till en utredningsförläggning där polisen genomför· fullständig asylutred
ning. Invandrarverket förbereder för närvaram:ie en omstrukturering av 
slussverksamheten i ansh.itning till Arlanda. Förhandlingar pågår om att få 
disponera lokaler vid Carlslunds vårdhem i Upplands-Väsby när detta 
läggs ned. Avsikten är att fullständiga asylutredningar i så stor utsträck
ning som möjligt skall göras redan under vistelsen vid Carlslund och att 
placering sedan skall kunna ske på en förläggning -där det inte behöver 
finnas polisresurser för asylutredningar. Behovet av. permanenta förlägg-. 
ningsplatser i den av invandrarverket föreslagna basorganisatio.nen är be
roende av hur planerna vad gäller Carlslund kan genomföras och av .vilken 
kapacitet denna anläggning kan ges. 

Jag kommer mot denna bakgrund senare i dag att föreslå regeringen att 
uppdra åt invandrarverket och rikspolisstyrelsen att lämna förslag om hur 
den första inkvarteringen av asylsökande som reser in via Arlanda och · 
handläggningen av deras asylärenden skall organiseras. I uppdraget skall 
också ingå bl. a. en uppföljning av de åtgärder som föreslagits av de båda 
myndigheterna i en rapport med förslag till förändringar i organisation och· 
handläggning av asylärenden som överlämnades till regeringen i maj 1986. 

När invandrarverket och rikspolisstyrelsen har redovisat de angivna 
uppdragen bör det ankomma på regeringen att besluta om att inrätta de 
ytterligare permanenta förläggningar som kan behövas. Det bör också 
ankomma på regeringen att fatta· beslut' om dimensionering av de förlägg
ningar som skall ingå i basorganisationen och om resurser för inkvartering 
och asylutredningar i anslutning till Arlanda flygplats. 

Även under nästa budgetår räknar jag med att det kommer att.finnas ett 
behov av förläggningsplatser utöver basorganisationen. En strävan bör 
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vara all så långt möjligt tillgodose detta behov genom att tillfälligt öka 
förläggningskapaciteten på eller i nära anslutning till de permanenta för
läggningarna. För att få en snabb handläggning av asylärenden och för att 
utnyttja polisens utredningsrcsurser effektivt måste invandrarverket - i 
enlighet med det förslag som verket har redovisat tillsammans med rikspo
lisstyrelsen i maj 1986 - eftersträva att placera nyanlända asylsökande, 
vars ärenden inte har utretts i sin helhet redan vid inresan, i någon av de 
förläggningar där polisen har särskilda utredningsresurser för asylärenden. 
Om detta inte är möjligt, bör förläggningsverksamheten ändå organiseras 
på ett sådant sätt att polisens utredningsresurser vid permanenta förlägg
ningar kan utnyttjas för asylutredningarna. Den typ av utredningsannex 
som för närvarande finns i anslutning till förläggningen i Flen borde vid 
behov kunna prövas även vid andra förläggningar. 

För bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land 
beräknar jag 2,6 milj. kr. Invandrarverket har föreslagit en ändring av 
förordningen så att den skulle komma att omfatta även svenska medborga
re som tidigare kommit till Sverige som flyktingar. Jag är inte beredd att 
tillmötesgå detta förslag. 

För bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige bör 
invandrarverket få disponera högst.2,1 milj. kr. Bidrag bör fr. o. m. den 1 
juli 1987, om det föreligger synnerliga skäl, kunna lämnas även för andra 
anhöriga än maka, make och minderåriga barn till den som har fått stanna i 
Sverige med stöd av 3 § utlänningslagen. Sådana synnerliga skäl kan t. ex. 
vara att den anhörige måste ge sig iväg med kort varsel inom tiden för ett 
givet utresetillstånd eller skulle lida nöd om han fick vänta på att resa till 
Sverige tills resan kan betalas på annat sätt. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid behov besluta om. att inrätta 
ytterligare permanenta utredningsförläggningar för asylsökande i 
enlighet med de riktlinjer som jag har förordat, 

2. till Överföri11g och mottagning av flykti11gar m. m. för budget
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 411000000 kr. 

D 6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
m.m. 
1985/86 Utgift 638 175 820 
1986/87 Anslag 620 000 000 
1987/88 Förslag 785 100 000 

Från anslaget finansieras ersättning enligt förordningen (1984: 683) om 
statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar 
(ändrad senast 1986: 1021). 
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Ersättning för ekonomiskt bistånd m. m. enligt 5-9 §§ betalas ut av 
länsstyrelserna kalenderårsvis i efterskott. Ersättning lämnas för ekono
miskt bistånd till den som väntar på beslut i fråga om uppel~ållstillstånd och 
för ekonomiskt bistånd till flyktingar under det år de beviljas uppehållstill
stånd samt ytterligare tre år. För ekonomiskt bistånd till sjuka och handi
kappade flyktingar och flyktingar som är över 60 år då de kommer till 
Sverige kan ersättning lämnas under längre tid än tre år. 

Till kommuner som har träffat överenskommelse med invandrarverket 
om mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar lämnar invand
rarverkct schablonersättningar enligt bestämmelserna i 10-12 §§i nämnda 
förordning. För flyktingar. som har uppehållstillstånd när de tas emot i en 
kommun är schablonersättningen fr. o. m. den 1 januari 1987 fastställd till 
13 400 kr. för dem som har fyllt 16 år och 28 000 kr. dem som är under 16år. 
För asylsökande är ersättningen 6 700 kr. respektive 11200 kr. Om en 
asylsökande beviljas uppehållstillstånd får den mottagande kommunen 
ytterligare 11200 kr. för personer som har fyllt 16 år och 21300 kr. för dem 
som är under 16 år. Utöver schablonersättningen får ·invandrarverket 
enligt 13 § lämna särskilda bidrag till kommuner för speciella insatser eller 
för att täcka vissa speciella kostnader. 

Ersättning lämnas vidare till sjukvärdshuvudmännen för sjukvårdskost
nader och kostnader för hälsoundersökningar enligt bestämmelser i 
nämnda förordning. Vad gäller utlänningar som har sökt uppehållstillstånd 
för bosättning och som inte är kyrkobokförda i riket lämnas ersättning för 
akut- och förlossningsvård samt för vård vid abort. Ersättningen bestäms 
enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård. Ersättning enligt riksavtalet 
lämnas också för vård av flyktingar som på grund av sjukdom eller handi
kapp måste beredas varaktig vård på sjukhus eller annan vårdinstitution. 
Särskilda bidrag kan också lämnas till landstingskommuncr för extraordi
nära vårdinsatser för handikappade flyktingar och andra flyktingar med 
särskilda behov. 

Enligt samma förordning får invandrarverket i särskild ordning utge 
ersättning till kommuner för vård av barn utan egen vårdnadshavare samt 
för kostnader för kollektiva gcnomgångsbostäder för asylsökande. 

Invandrarverkct 

Ersättning för ekonomiskt bistånd enligt nuvarande regler beräknas av 
verket till 450 milj. kr. för budgetåret 1987188. Verket föreslår också att det 
statliga kostnadsansvaret för ekonomiskt bistånd utvidgas till att omfatta 
viss anhöriginvandring, nämligen fö_räldrar till piir bosatta flyktingar samt 
de släktingar som ges rätt till bosättning på grund av en kombination av 
anknytning och humanitära skäl. Motsvarande förslag har lämnats av 
Svenska kommunförbundet i en skrivelse till regeringen. När det gäller 
handikappade flyktingar föreslår invandrarverket att kommunerna inte 
bara skall få kostnadstäckning för utgivna socialbidrag, utan även för hem
och färdtjänst. Kostnaderna för detta beräknas inte överskrida 2 milj. kr. 
per år. Totalt beräknas kostnaderna för de föreslagna förändringarna till 15 
milj. kr. 
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För schablonersättningar till kommuner som träffat överenskommelse 
med invandrarverket om att ta emot flyktingar och asylsökande beräknar 
verket den totala kostnaden till 215 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Ut
gångspunkten för beräkningen är att 1250 kvotflyktingar och 9000 asylsö
kande tas emot av kommunerna. 

För särskilda bidrag till kommuner yrkar verket att få samma anslag som 
innevarande år, 8 milj. kr., jämte prisomräkning. 

Kostnaderna för hä1soundersökningar och akut sjukvård för asylsö
kande som inte är inkvarterade på förläggning och för vård av vissa 
flyktingar med varaktigt vårdbehov beräknas till 35 milj. kr. 

För särskilda bidrag till landstingskommuner yrkar verket 2 milj. kr 
jämte prisomräkning. 

För kollektiva genomgångsbostäder för asylsökande och för vård av 
barn utan egen vårdnadshavare beräknar verket kostnaderna till 25 milj. 
kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

För ersättning till kommunerna för· ekonomiskt bistånd beräknar jag 460 
milj. kr. under budgetåret 1987/88. Jag har därvid utgått från bl. a. de 
kostnader som kommunerna har redovisat för år 1985 och en bedömning 
av antalet asylsökande och flyktingar under åren 1986 och 1987. Jag kan 
inte tillstyrka de förslag som lämnats om au utsträcka det statliga kost
nadsansvaret till att avse socialbidragskostnader för vissa anhöriga. Jag 
vill i detta sammanhang hänvisa till det förslag om ändringar i skatteutjäm
ningssystemet som tidigare i dag har anmälts av chefen för finansdeparte
mentet. Detta förslag innebär att kommunernas kostnader för socialbidrag 
kommer att bli en faktor i skalteutjämningssystemet. Beräkningen av 
dessa kostnader kommer att baseras på antalet bidragshushåll i resp. 
kommun. 

Ersättningen för ekonomisk hjälp utbetalas kalenderårsvis i efterskott. 
Bl. a. länsstyrelsen i Västerbottens län har föreslagit att utbetalningsreg
lerna ändras så att länsstyrelsen kan utbetala större delen av beräknat 
statsbidrag i förskott redan under det år kostnaden uppkommer för kom
munen. Jag är inte beredd att tillstyrka detta förslag eftersom det bl. a. 
skulle medföra ökad administration för berörda kommuner och myndighe
ter. För närvarande svarar länsstyrelserna för utbetalningarna av ersätt
ning för ekonomisk hjälp. lnvandrarvcrket lämnar underlag till länsstyrel
serna när det gäller att avgöra för vilka personer som ersättnng skall 
lämnas. I prop. 1983/84: 124 om mottagandet av flyktingar och asylsökande 
m. m. framhöll föredragande statsrådet att fortsatt uppmärksamhet borde 
ägnas åt att åstadkomma förenklingar av crsättningsadministrationen. I 
syfte att få till stånd en förenklad administration och snabbare utbetalning
ar bör en öveiföring från länsstyrelserna till invandrarverket av utbetal- · 
ningarna av ersättningarna utredas. Jag återkommer till regeringen i denna 
fråga. 

Kostnaderna för schablonersättningar till kommuner som har träffat 
överenskommelse med invandrarverket om mottagande av flyktingar har i 
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förra årets budgetproposition beräknats.till 190 milj. kr. för innevarande 
budgetår. Invandrarverket har till regeringen anmält att de verkliga kostna
derna kommer att bli väsentligt större med hänsyn till det ökade antalet 
asylsökande och flyktingar. 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag kostnaderna för schablonersättning
ar till 250 milj. kr. Jag har härvid räknat med i stort sett samma antal 
flyktingar som under de senaste åren och att andelen barn utgör ca 25 %. 
Schablonbeloppen höjs den 1 januari 1987 generellt med ca 6,5 %. De nya 
beloppen, som skall gälla under .åren 1987 och 1988, har fastställts av 

. regeringen efter överläggningar med Svenska kommunförbundet. 
Vid överläggningarna med Svenska kommunförbundet har också disku

terats ramen för särskilda bidrag till kommuner och de ändamål för vilka 
sådana bidrag kan lämnas. Jag föreslår med utgångspunkt'.i dessa överlägg
ningar att ramen för särskilda bidrag till kommuner ökas med 5 mili. kr. för 
budgetåret 1987/88 och att därmed totalt 13 milj. kr. anslås för sådana 
bidrag. Särskilda bidrag bör under nästa budgetar kunna lämnas till kom
muner vars kostnader för flyktingmottagandet har ökat särskilt påtagligt 
till följd av stor inflyttning från andra kommuner av flyktingar som har 
beviljats uppehållstillstånd. I övrigt bör särskilda bidrag liksom hittills 
kunna lämnas bl. a. för särskilda insatser vid mottagande av en ny flykting
grupp i en kommun och för särskilda insatser för handikappade flyktingar 
eller andra flyktingar som kräver särskilt stöd. Vidare kan särskilda bidrag 
användas för samarbetsprojekt mellan olika kommuner och för kommunalt 
stöd till folkrörelser som lokalt bedriver opinionsbildandc verksamhet i 
flyktingfrågor. 

lnvandrarverkets förslag att kommunerna generellt skall få ersättning 
för de faktiska kostnaderna för färdtjänst och hemhjälp till flyktingar kan. -
jag inte biträda. Den schablonersättning som nu lämnas till kommunerna är 
avsedd att täcka bl. a. kostnader för olika former av social service. Det 
ligger i en schablonersättnings natur att det inte kan bli en fullständig 
rättvisa i varje enskilt fall. Höga faktiska kostnader för vissa flyktingar 
torde dock som regel uppvägas av att de faktiska kostnaderna är lägre för 
andra. Om någon kommun måste göra särskilt- stora insatser i fråga om · 
färdtjänst och social hemhjälp för handikappade flyktingar, har också 
invandrarverkct möjlighet att lämna särskilt bidrag till kommunen för detta 
ändamål inom den medelsram för särskilda bidrag som verket förfogar· 
"över. 

Kostnaderna för ersättning till sjukvårdshuvudmännen för vissa hälso
undersökningar, för akut sjukvård till asylsökande som inte är inskrivna på 
förläggning och för vård av vissa flyktingar med varaktigt vårdbchov ' 
beräknar jag till 35 milj. kr. Kostnader för hälso- och sjukvård för flykting
ar och asylsökande under den tid de vistas på förläggning har beräknats 
under anslaget D 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m. 

För särskilda bidrag till landstingskommuner för speciella vårdinsatscr 
för handikappade flyktingar och andra flyktingar med särskilda behov bör 
invandrarverket få disponera högst 2,1 milj. kr. under budgetåret 1987/88. 

För ersättning i särskild ordning av kostnader för vissa genomgångsbo
städer och vård av barn utan egen vårdnadshavare beräknar jag kostna-
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derna till 35 milj. kr. Jag har därvid utgått från att olika former av genom
gångsbostäder kommer att utnyttjas i högre grad än tidigare för inkvarte
ring av asylsökande. Härigenom kan utflyttningen från förläggning under
lättas. Vidare kan ökat utnyttjande av genomgån~slägenhetcr för asylsö
kande innebära en besparing genom att kostnaderna för ekonomisk hjälp 
till hemutrustning kan minskas. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 785100000 
kr. 

D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. 
1986/87 Anslag 
198i/88 Förslag 

1 653 000 
1 911 000 

Från anslaget betalas kostnader för ombudsmannen mot etnisk diskrimi
nering jämte kansli och för nämnden mot etnisk diskriminering. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(dtirav lönekostnader) 
Nämnden mot etnisk 
diskrimini;ring 

1986/87 

3 

1 62G 000 
(681 000) 

28 000 
l 653 000 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+ 1 

+ 248 000 
{+ 202 000) 

+ 10 000 
+ 258 000 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering understryker att myndigheten 
är nystartad och att det därför är svårt att rätt beräkna kostnaderna för 
verksamheten. Arbetsbelastningen har redan från början blivit mycket stor 
i form av såväl skriftliga anmälningsärenden som telefonförfrågningar. 
Ombudsmannen redovisar därför i en särskild framställning ett behov av 
en förstärkning av personalen med en assistent redan under innevarande 
budgetår. Vidare redovisar ombudsmannen i samma framställning därut
över ett medelsbehov av 100000 kr. för övriga förvaltningskostnader. 

För budgetåret 1987/88 beräknar ombudsmannen ett medelsbehov av 
ytterligare 421 000 kr. med utgångspunkt i de medel som har anvisats av 
riksdagen för innevarande budgetår. I detta belopp ingår en beräknad 
kostnad för resor för nämnden mot etnisk diskriminering med 10000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Det är angeläget att ombudsmannen mot etnisk diskriminering ges goda 
möjligheter att bedriva sin verksamhet.· Den utgör en viktig del av det 
opinionspåverkande arbete som bedrivs på olika plan i syfte att bekämpa 
främlingsfientlighet och för att förbättra de etniska relationerna~ Regering
en har därför tidigare denna dag anvisat extra medel för lönekostnader för 
hl. a. en förstärkning av ombudsmannens kansli med en assistent samt för 
förvaltningskostnader i övrigt. Jag föreslår nu att medel anvisas permanent 
fr. o. m. budgetåret 1987/88 för en assistent samt för en viss förstärkning i 
övrigt av medlen för förvaltriingskostnader. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m. för 

budgetåret 1987188 anvisa ett förslagsanslag av 1911000 kr. 
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Underbilaga 12.l Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

I Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 370) om 
arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäk
ring1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 §2 

Dagpenning utges med lägst 130 
och högst 360 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshcts
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

·Dagpenning utges med lägst 140 
och högst 400 kronor om.inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. · 

Denna lag träder i kraft den l juli 1987. 

1 Lagen omtryckt 1982: 432. 
~ Senaste lydelse 1986: 328. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd 

Härigenom föreskrivs att 18 §lagen (1973: 371) om kontant arbetsmark
nadsstöd1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §2 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med 120 kronor per dag. 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med 140 kronor per dag. 

Till den som söker deltidsarbete eller i annat fall är arbetslös under del 
av vecka utgår arbetsmarknadsstöd med det antal ersättningsdagar per 
vecka som följer av en av regeringen fastställd omräkningstabell. 

Arbete som har utförts enligt lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare skall jämställas med arbete på heltid. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Lagen omtryckt 1982: 433. 
2 Senaste lydelse 1986: 329. 161 



U11derhilaga 12.2 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 §lagen (1962: 381) om allmän försäk
ring1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
2 §2 

Med inkomst av anstiillni11g avses ·den lön i pengar eller naturaförmåner, 
i form av kost, bostad eller bil, som en försäkrad har fått.såsom arbetstaga
re i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst räknas•dock inte från en 
och samme arbetsgivare utgiven lön som under ett år ej uppgått till 1 000 
kronor. I fråga om arbete som har utförts utomlands bortses vid beräkning
en av pensionsgrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av 
ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsätt
ningslandet. Såsom inkomst av anställning anses även 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1976: 380) om arbetsskadeför
säkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning 
eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i 
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild 
tjänst, 

b) föräldrapenning, 
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, i den mån bidraget inte är ersättning för 

merkostnader, 
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, 
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (\973: 371) om kontant ar

betsmarknadsstöd, 
t) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 

rehabilitering i form av dagpenning, 

g) timstudiestöd, inkomstbidrag 
och vuxenstudiebidrag enligt stu
diestödslagcn (1973: 349), 

g) korttidssiudiestöd och vuxen
studiebidrag enligt studiestödslagen 
(1973: 349), 

h) delpension enligt lagarna (1975: 380) och (1979: 84) om delpensionsför-
säkring, . . . 

i) dagpenning till värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga under repeti
tionsutbildning, frivilliga som genomgår utbildning under krigsförbandsöv
ning eller särskild övning inom värnpliktsutbildningen, läkare under förs
varsmcdicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga, .. 

j) utbildningsbidrag för doktorander, 
k) timersättning vid grundutbildning för vuxna (grundvux) och vid 

grundläggande svenskundervisning för invandrare, 
I) livränta enligt 4 kap. lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller 

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag, 

1 Lagen omtryckt 1982: 120. 
2 Senaste lydelse 1986: I 138. 162 



Nuvarande lydelse 

m) från Sveriges författaifond 
och konstnärsnämnden utgående 
bidrag som ej är att hänföra till in
komst av annat förvärvsarbete en
ligt 3 §, i den mån regeringen så 
förordnar. 

Föreslagen lydelse 

m) från Sveriges författarfond 
och konstnärsnämnden utgående 
bidrag som ej är att hänföra till in
komst av annat förvärvsarbete en
ligt 3 §, i den mån regeringen så 
förordnar, 

n) statsbidrag till arbetslösa·som 
tillskott till deras försörjning när de 
startar egen rörelse. 

I fråga om ersättning i pengar eller naturaförmåner som sägs i första 
stycket för arbete som någon utfört för någon annans räkning utan att vara 
anställd i dennes tjänst gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 § 
andra stycket. · 

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller 
annan ersättning, som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som är 
bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall d~ den 
försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 
3 kap. 2 a § eller då han tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt 
handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska 
medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juri
disk person, en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande infly
tande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsver
ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften. 

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande 
makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare, 
som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk 
medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svensk 
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är.bosatt i 
riket, om en utländsk beskickning här i riket enlig~ av riksförsäkringsver-
ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften. · 

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket. skall 
anses såsom arbetsgivare. 

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 11 kap. 2 §första stycket n) den I 
januari 1988, och i övrigt den 1 juli 1987. · 

2. Bestämmelserna i 11 kap. 2 § första stycket n) tillämpas första gången 
när pensionsgrundande inkom::;t bestäms för år 1988. 
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Underbilaga 12.3 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 12 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I §' 
Denna lag innehåller regler om arbete i ungdomslag hos staten, kom

muner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrk
liga samfälligheter för arbetslösa ungdomar som har fyllt antingen arton 
men inte tjugo år eller, om de har fullföljt en minst tvåårig· gymnasial 
utbildning, sjutton men inte tjugo år. 

Reglerna tillämpas också på ung
domar som inte har fyllt tjugofem år 
och som avses i 1 § lagen 
(1985: 568) om särskilda omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda 
m. fl. 

Reglerna tillämpas också på ung
domar som inte har fyllt tjugofem år 
och som 

1. avses i I §lagen (1985: 568) om 
särskilda omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda m. il, eller 

2. fått sin skolgång fördröjd till 
följd av ert varaktigt fysiskt funk
tionshinder. 

Ett ungdomslag är en grupp av ungdomar som deltar som biträden i 
arbete som utförs åt arbetsgivaren och uträttar andra nyttiga sysslor· som 
annars inte skulle ha blivit uträttade. Syft'ct är att ungdomarna skall få en 
meningsfull sysselsättning och praktisk erfarenhet av arbetslivet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Senaste lydelse 1986: 330. 164 



Register 

Sid. 

I Översikt 
6 Arbetsmarknad 

23 Arbetslivsfrågor 
33 !LO-frågor 
34 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
40 Invandring 

A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
51 I. Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsanslag 
51 2. Utredningar m. m., reservationsa11slag 
52 3. Extra utgifter, resen•arionsamlag 
52 4. Internationclll samarbete, förslag sans/ag 
52 5. Arbetsmarknadsråd,jors/agsanslag 
53 6. Jämställdhetsombudsmannen m. m.; förs/agsan-. 

slag 
54 7. Särskilda jämställdhetsåtgärdcr, reservationsan

slag 

B. Arbetsmarknad m. m. 

56 I. Arbetsmarknadsvcrkets förvaltningskostnader, 
ramanslag 

63 2. Arbetsmarknads service, förslag sans/ag 
69 3. Arbetsmarknadsutbildning, reservaiionsimslag 
75 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

utbildningsbidrag, för slagsanslag 
82 5. Sysselsättningsskapande åtgärder, 

reservationsanslag 
93 6. Statsbidrag för ungdomslag, förslagsansl<ig 
95 7. Statsbidrag till inskolningsplatser, 

reservationsanslag 
95 8. Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer, 

förslagsans/ag . 
96 9. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av 

utrustning, reservaiionsanslag 

AMU-gruppen: 
96 10. Uppdrags verksamhet, förslagsanslag 

100 11. Bidrag till vissa driftutgifter, reservationsanslag 
101 12. Investeringar, reser11ationsa11slag 
102 13. Arbetsdomstolen,förslagsans/ag 

Anslag kr. 

29811000 

17 833000 

400000 

13 775000 
4360000 

2450000 

9000000 

77629000 

1817048000 

123 920000 

2350000000 

3 632824000 

2479500000 
1140000000 

250000'000 

*7323 000 

23 500000 

1000 
25 300000 

15 000000 

6213000 
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103 14. Statens förlikningsmannaexpcdition, 
förslagsanslag 

104 15. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
förslagsa11slag 

104 16. Tillfälligt syssclsättningshidrag för textil- och 
konfektionsindustrierna, förs/ ag sans/ag 

105 17. Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar,förs/ags-
anslag 

106 18. Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten, 
reserl'ationsans/ag 

C. Arbetslivsfrågor 
116 l. Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning.förslags-

anslag 
121 .... Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av ... 

vetenskaplig apparatur, re servationsam/ag 
122 3. Yrkesinriktad rehabilitering, reservatio11sa11slag 
125 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning, förs/agsans/ag 
133 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag, 

förslag sans/ag 
142 6. Statsbidrag till skyddat-arbete hos offentliga 

arbetsgivare, resen•ationsanslag 

D. Invandring m. m. 
144 l. Statens invandrarverk, förslagsanslag 
147 2. lnformationsverksamhel,· reservationsanslag 
149 3. Åtgärder för invandr~re, reservationsanslag 
151 4. Översättningsservice,förs/agsa11s/ag 
152 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m., 

förslagsanslag . 
155 6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för 

flyktingar m. m.,f6rslagsanslag 
159 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m., 

förslagsanslag 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 

1402000 

40000 

95000000 

I 000 

22500000 

11 989 572 000 

318849000 

3 305000 
554464000 .. 

3423694000 

3216000000 

363000000 

7879312000 

82558000 
10250000 
12189000 

200000 

411000000 

785 _100000 

1911000 

1303208000 

21 249 721 000 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1987 

Bostadsdepartementet 
(elfte huvudtiteln) 

Översikt 
Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostadsförsörjning, 
markanvändning och bebyggelse, hushållning med naturresurser samt 
byggnads-, fastighetsdata-, lantmäteri- och kartärcnden. Departementet är 
organiserat på tre sakenheter, en för bostadsförsörjningen m.m., en för 
plan- och byggnadsväsendet m. m. samt en för ·fysisk riksplanering m. m. 
Inom bostadsenhcten bereds, förutom ärenden om bostadsväsendet och 
bostads bidrag till barnfamiljer m. m., också ärenden om allmänna sam
lingslokaler och energihushållning i befintlig bebyggelse samt omprövning 
av lån till forskningsinriktat experimentbyggande. Inom plan- och byggen
heten bereds, förutom ärenden om bebyggelseplanering samt om byggande 
och byggnadsforskning, ärenden om förköp och tillstånd till expropriation 
m. m., hyra, förvärv och förvaltning av hyresfastigheter m. m. samt bo
stadsrätt och tomträtt. Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, för
utom ärenden om fysisk riksplanering och hushållning med naturresurser, . 
också ärenden angående industriutbyggnader m.m. enligt 136 a § bygg
nadslagen (1947:385), ärenden om utländska förvärv av fast egendom samt 
fastighetsdata-, lantmäteri- och kartärenden .. 

I det budgetförslag som nu presenteras har hänsyn tagits till kraven på 
att begränså utgifterna på statsbudgeten. 

Bostadsförsörjning m. m. 

Riksdagen har nyligen förelagts förslag om ett antal reformer inom bo
stadspolitiken (prop. 1986/87: 48). Beslut har fattats beträffande flertalet av 
dem (BoU 7, rskr 93). Några är alltjämt föremål för riksdagens prövning. 
Vissa av de anslagsfrågor som nu tas upp föranleds av dessa reformer. 

Riksdagen har vidare förelagts förslag (prop. 1986/87:67) om förlängning 
av det undantag från markvillkoret, som f. n. gäller i fråga om bostadslån 
för säljarbyggda egnahem, till den 1 juli 1988. 

Regeringen avser att senare förelägga riksdagen förslag som syftar till att 
underlätta för bl. a. ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Vissa förändringar föreslås av de garanterade räntesatserna i fråga om 
lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Ändringarna är föranledda bl. a. av 
slopandet av garantibeskattningen för vissa kategorier av fastighetsägare, 
och av behovet att neutralisera effekten av_ höjd fastighetsskatt .den 1 

I Riksdagen 1986187. I samt. Nr 100. Bilaga 13 
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januari 1987 för konventionellt beskattade fastighetsägare som berörts 
också av en extra upptrappning av de garanterade räntorna den I juli 1986. 
Extra upptrappningar av de garanterade. räntorna föreslås också som ett 
led i strävan alt förstärka statsbudgeten. 

För bidrag till förnyelseåtgärder i ··områden med stora sociala problem 
föreslås ramen uppgå till 60 milj. kr., dvs. en lika stor ram som finns 
disponibel för innevarande budgetår. 

Maximibeloppet för bostadsanpassningsbidrag till standardhöjande åt
gärder höjs från 20000 kr. till 30000 kr. Vidare föreslås en kommunal 
delfinansiering av bidragen fr. o. m. kalenderaret 1988. 

Beslutsutrymmet för anordningsbidrag till allmänna samlingslokaler 
ökar från 20 milj. kr. till 28 milj. kr. Lånemöjligheten föreslås upphöra den 
30 juni 1987. Energisparbidragen till vissa lokaler m. m. föreslås samtidigt 
upphöra. En möjlighet öppnas att ge statligt bidrag till handikappanpass
ning av folkparkernas teaterlokaler. 

En arbetsgrupp inom bostadsdepartementet har tillsatts för att ytterliga
re utveckla metoder för beräkning av låne- och räntebidragsunderlag m. m. 
I detta arbete skall även markbelåningen belysas. Gruppen skall också 
studera olika möjligheter att begränsa räntebidragsökningar till" följd av 
ökade produktionskostnader. Gruppens arbete skall vara avslutat den l 
mars 1987. 

En särskild organisationskommitte kommer att tillsättas för arbetet med 
att lägga samman bostadsstyrelsen och statens planverk till en myndighet. 
Den nya myndigheten avses träda i funktion den I juli 1988. 

Den s. k. allmänna placerings plikten för AP-fonden och livförsäkrings
bolagen upphörde den 30 november 1986. Placeringsplikten innebar att ett 
belopp motsvarande 80% av nettoökningen av dessa företags placeringar 
under året skulle avdelas för förvärv av prioriterade stats-, bostads- och 
hypoteksbanksobligationer direkt fräri emittenterna. Ändringen medför att 
några prioriterade obligationer inte längre emitteras på kreditmarknadcn. 
Därmed upphör också den särskilda ränteregleringen av sådana obliga
tioner. Nuvarande subventioner till ny- och ombyggnad av bostäder -
räntebidragssystemet - kvarstår och fångar för de fastigheter som har 
räntebidrag upp de ränteändringar som kan bli följden av avregleringen. 

Regeringen har till riksdagen överlämnat ett förslag till ändringar i hyres
och bostadsrättslagstiftningen (prop. 1986/87: 37). Vissa av förslagen har 
nyligen behandlats av riksdagen (BoU 1986/87: 6, rskr 78) som därvid 
beslutat om införande av försöksverksamhet med s. k. kooperativ hyres
rätt och om förlängning av hyrcslagens bestämmelser om hyresgästernas 
inflytande över reparationer i den egna lägenheten. Förslagen i övrigt, som 
innebär bl. a. ändrade regler om tjänste- och personalbostäder, kommer att 
behandlas senare. 

En särskild utredare (Bo 1986:01) har tillkallats for att se över bostads
rättslagen. 

Plan- och byggfrågor m. m. 
Riksdagen har nyligen beslutat om en ny plan- och bygglag (prop. 
1985/86:1, BoU I, rskr 27), en lag om exploateringssamverkan (prop. 
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1985/86:2, BoU 2, rskr 28) samt en lag om hushållning med naturresurser 
rn. m. (prop. 1985/86:3, BoU 3, rskr-34). Regeringen har förelagt riksdagen 
förslag om de följdändringar i gällande lagstiftning som de nya lagarna 
föranleder (prop. 1985/86:90). 

Förslag till de föreskrifter som behövs till vissa bestämmelser i den nya 
plan- och bygg]agen utarbetas för närvarande av statens planverk. Planver
ket utvecklar också ett system för kunskapsförsörjning som den nya natur
resurslagen förutsätter. 

En särskild arbetsgrupp under bostadsdcpartementets ledning och med 
representanter för planverket, lantmäteriverket och Svenska kommunför
bundet har förberett informations- och utbildningsinsatser med anledning 
av den nya lagstiftningen. 

Omfattning och inriktning av verksamheten vid statens råd för bygg
nadsforskning (BFR) och statens institut för byggnadsforskning kommer 
att behandlas i regeringens kommande forskningspolitiska proposition. 

Lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten 

Förslag läggs fram om att lantmäteriet skall få påbörja ett arbete med att 
framställa en ny svensk nationalatlas. Atlasen, som skall ge en presenta
tion av nationens natur- och kulturförhållanden, befolkning, näringsliv 
m.m. i form av kartor, tabeller, diagram och bilder, skall lagras och hållas 
å jour med hjälp av ADB-teknik. Härigenom byggs en geografisk databas 
upp av stor betydelse inom olika verksamhetsområden. En betydande del 
av arbetet med att producera atlasen skall ske vid lantmäteriets utvcck
lingsenhet i Kiruna. 

Ett utvecklingsråd har bildats för samordning av arbetet med uppbygg
nad av databaser för landskapsinformation. En rad myndigheter och orga
nisationer deltar, bl. a. lantmäteriverket. I budgetpropositio~en föreslås att 
medel avsätts för ett kansli för utvecklingsrådct. 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1985 (prop. 1984/85: 100 bil. 13, 
BoU 10, rskr 177) ökar takten i fastighetsdatareformen me~ 45 % fr. o. m. 
den 1 juli 1987. Det innebär att reformen beräknas vara avslutad i hela 
landet i mitten av 1990-talct. 

Internationella frågor 

FN har proklamerat 1987 som det Internationella året för bostäder åt de 
hemlösa (IYSH). Ett program för de svenska insatserna i samband med 
året har utarbetats inom bostadsdepartementet i samråd med utrikesdepar
tementets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete och SIDA. 
Insatserna kommer att koncentreras - förutom till information och upp
lysning m. m. - till konkreta projekt i u-länder. Bostadsdepartementet har 
tillsammans med SIDA lämnat stöd för att förbättra boendesituationen i ett 
läger för flyktingar från Namibia i Nyango i Zambia. 

Inom ramen för samarbetet inom FN:s Ekonomiska kommission för 
Europa (ECE) och dess kommit te för bostäder, byggande och planering 
kommer Sverige att vara värd för ett seminarium i Gävle under tiden den 
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19-24 januari 1987. Seminariet skall behandla frågor om ny teknik att 
samla och bearbeta markanvändningsdata och utgör en del av ECE:s 
bidrag till det Internationella året. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 
budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

A. Bostadsdepartementet m.m. 
B. Bostadsförsörjning m.m. 

Bostadsförsörjning 
Byggnadsforskning, energihus-

hållning m.m. 
C. Planväsendet 
D. Lantmäteriet 
E. Fastighetsdataverksamheten 

Totalt för bostadsdcpartementet 

Anvisat 
1986/87 

30,0 
17308,8 
17()02,8 

306,0 
38,0 

201,9 
46,4 

17625,1 

Förslag 
1987/88 

30,0 
15428,8 
15072,8 

356,0 
38,S 

212,6 
52,7 

15762,6 

Förändring 

0 
-1880,0 
-1930,0 

+ 50,0 
+ 0,5 
+ 10,7 
+ 6,3 

-1862,S 
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Bostadsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

A. BOSTADSDEPARTEMENTETM.M. 
·' . 

A 1. Bostadsdepartemcntet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

22653462 
22067000 
22844000 

1986/87 ·Beräknad ändring 1987/88 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

94 

22067000 
(19988000) 

+777000 
(+801000) 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 22844000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångs
punkt i en real minskning av utgifterna om 5% på tre år med fördelningen 
1.2 och 2 % för första, andra resp. tredje budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 22844000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

7807021 
6250000 
5500000 

Reservation 779215 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsvcrksamhe
tcn bör anslaget uppgå till 5 500000 kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 5500000 kr. 
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A 3. Extra utgifter 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

490782 
300000 
300000 

Reservation 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

340812 

att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
I 987 /88 Förslag 

828674 
1341000 
1351000 

Reservation 655088 

Från anslaget bestrids kostnader bl.a. för Sveriges bidrag till vissa 
internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella 
samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Jag beräknar ansla
get för nästa budgetår till 1351000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl.a. 
för svenska insatser i samband med FN:s internationella år (1987) för 
bostäder åt de hemlösa. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internatio11ella organisationer m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 1351000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M.M. 
Bostadsförsörjning 

Allmänt 

Samhällets mål för bostadspolitikcn är sedan lång tid lillbaka att alla skall 
ha tillgång till en sund, rymlig, välplanerad och ändamålsenligt utrustad 
bostad till rimligt pris. Detta grundläggande bostadssociala mål ligger fast. 
Målet måste dock ständigt preciseras mot bakgrund av ändrade förulsätt
ningar. Samtidigt behöver de bostadspolitiska medien fortlöpande omprö
vas. 

I Sverige finns i dag ca 3,9 milj. lägenheter. Ungefär två tredjedelar är 
byggda efter år 1950. Bostäderna är till övervägande del av god kvalitet. 
Hushållens utrymmesstandard har förbättrats avsevärt. Endast ett litet 
antal hushåll är trångbodda. Även antalet hushåll som bor i omoderna eller 
halvmoderna lägenheter är litet. 

Enligt SCB:s befolkningsprognos från år 1986 kommer folkmängden i 
riket att öka med knappt 0,2 miljoner till år 2000. Inflyttningen till storstä
derna har ökat de senaste åren, samtidigt som utflyttningen har minskat. 

Folkmängdens förändringar åren 1980 och 1985 i storstäder. Kalla: SCB 

År Inrikes flyttning Utrikes Total1 

flyttnings- folk-
in ut netto netto ökning 

Stor -Stockholm 
1980 23220 
1985 29950 

Stor -Göteborg 
1980 12000 
·1985 1760 

1 inkl. födelsenetto 

27940 
22140 

14390 
12240 

-4720 
+7810 

-2390 
+2520 

+3620 
+3420 

+ 150 
+ 820 

+ 2670 
+15280 

- 900 
+ 4900 

I allt fler regioner och kommuner ökar svårigheterna att erhålla en 
bostad, vilket drabbar främst nybildade och nyinflyttade hushåll. Behovet 
av nyproduktion av bostäder har därför ånyo blivit en viktig bostadspoli
tisk fråga. Andra centrala frågor är de som rör bostädernas fördelning och 
förvaltning samt bostadsområdenas förnyelse. 

I proposition 1986/87:48 om bostadspolitiken har regeringen redovisat 
sina överväganden och förslag med anledning av bl. a. bostadskommittens 
förslag om bostadsfinansicring och bostadsbidrag m. m. Där redovisas 
också en utvärdering av det 10-åriga bostadsförbättringsprogrammets tre 

första år. 

Bostadsmarknaden 

Under de senaste åren har bostadsmarknaden förändrats på ett påtagligt 
sätt i ett stort antal kommuner. År 1984 bröts i många kommuner trenden 
med för varje år ökande bostadsöverskott. 
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I bostadsstyrelsens anslagsframstä11ning för budgetåret 1987/88 redovi
sas hur rikets 284 kommuner bedömde läget i början av år 1986. Allmän 
brist eller brist på vissa typer av bostäder rådde i 109 kommuner (38%). 
Det är 32 fler än år 1985. Antalet kommuner med överskott på bostäder 
hade minskat från 110 år 1985 till 63 år 1986 ... 

Antalet outhyrda lägenheter i flerbostadshus fortsätter att minska. Den 
lseptember 1986 var l,6% eller 12650 lägenheter i det allmännyttiga 
bostadsbcståndet lediga till uthyrning. Jämfört med samma tidpunkt ett år 
tidigare är det en minskning med 5850 lägenheter eller med 32%. Utveck
lingen åren 1981-1986 framgår av följande diagram. 

Till uthyrning lediga bostäder i a/lmä1111yttigaföretag åren 1981-1986. 
Källa: SCB 

Antal lägenheter 
35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 
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Överskott på bostäder har varit och är fortfarande ett problem i vissa 
kommuner. Överskotten finns främst i de industrikommuner, där företag 
har drabbats av vikande sysselsättning. 

Att överskottet på lägenheter har minskat beror på flera faktorer. För
bättrade ekonomiska förhållanden och en ökad framtidstro får många 
ungdomar att bilda eget hushåll tidigare. Dessutom ökar antalet ungdomar 
i hushålls bildande ålder. Den förbättrade ekonomin får många hushåll att 
höja sin utrymmesstandard. Därtill kommer att omfattande åtgärder har 
vidtagits på många håll för att minska utbudet av bostäder och för att göra 
bostadsområdena mer attraktiva. . 

Inom de expansiva regionerna har inflyttning och invandring ökat efter
frågan på främst mindre och medelstora bostäder. Samtidigt söker sig stora 
ungdomsgrupper i dessa regioner ut på bostadsmarknaden och konkurre
rar om samma typer av lägenheter. Många kommuner har fått svårt att 
tillgodose detta nytillkommande bostadsbehov. 

I bl. a. Stor-Stockholm har det skett en snabb förändring. För några år 
sedan hade flera kommuner i regionen ett stort antal outhyrda lägenheter. 8 



Nu råder bostadsbrist i hela regionen. Detta skapar svårigheter främst för 
ungdomar. Även avvecklingen av institutioner inom regionen försvår(!.s av 
bristen på lägenheter. 

En fråga som måste ägnas särskild uppmärksamhet de närmaste åren är 
ungdomarnas situation på bostadsmarknaden. Försöksverksamhet i kom
munerna och bostadsföretagen rörande ungas boende bör därför stimule
ras. En särskild delegation inom bostadsdcpartementet har till uppgift att 
informera om och uppmuntra en sådan verksamhet. 

Jag avser att senare lägga fram ett förslag till regeringen som syftar till 
att underlätta för bl. a. ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Drygt hälften av kommunerna i landet har tiU bostadsstyrelsen uppgett 
att det är svårt att sälja begagnade småhus. Andra kommuner, främst i 
Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, ·uppger att det råder brist på nya 
småhus. 

Hyreshöjningarna var avsevärt lägre under åren 1983-1986 än under de 
första åren på 1980-talct. Följande tabell visar förändringar av hyror inkl. 
bränsle. 

Förändringar av hyran åren 1980--1985 för hyreslägenheter. Källa: SCB 

Ökning av mänadshyran i% år 

1980 
11,4 

1981 
15,3 

1982 
11,6 

1983 
5,2 

1984 
6,4 

1985 
5,9 

Under år 1986 höjdes hyrorna i SABO-företagen med i genomsnitt 5,5%. 
Motsvarande höjning för år 1987 väntas bli ca 5%. 

Bostadsområdenas förnyelse 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1986/87: 48, BoU 7, rskr 93) att 
villkoren för ombyggnadslån skall skärpas. Kravet att husens kvaliteter 
skall tas till vara betonas. Hyresgästernas inflytande över ombyggnaderna 
stärks. Hyresgästorganisations bedömning av frågan om husets kvaliteter 
tas till vara i skälig omfattning får frångås endast om det finns särskilda 
skäl. Med verkan från den 1 januari 1988 blir installation av hiss ett villkor 
för ombyggnadslån, om inte kommunen genom bestämmelser i detaljplan 
eller områdesbestämmclser enligt plan- och bygglagen (PBL) har funnit att 
ombyggnader i området ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper. Vill
koret skall inte heller gälla om byggnadsnämnden med stöd av PBL har 
undantagit huset från hisskravet. Bostadslånets amorteringstid sänks i 
regel från 30 år till 20 år om huset saknar hiss efter ombyggnaden. 

Inemot 200 milj. kr. återstår av den ram för bidrag till installationer av 
hissar m.m. som riksdagen anvisade år 1983 (prop. 1983/84:40 bil.9, BoU 
Il, rskr 63). För att ytterligare främja insättandet av hissar har tillämp
ningsområdet för dessa bidrag vidgats. 

För bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet ökar möjlig
heterna att använda bostadslån för att rätta till olika brister. Dessutom 
kommer ränte- och amorteringsfria tilläggslån att kunna lämnas i vissa fall. 
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Bra och lättillgängliga bostäder och bostadsområden är inte tillräckligt 
för att gamla, handikappade och långvarigt sjuka skall kunna bo i vanliga 
bostäder. Av avgörande betydelse för en självständig livsföring för dessa 
grupper är tillgången på god boendeservice. 

Olika möjligheter måste därför prövas för att bygga ut boendeservicen 
och förbättra den sociala miljön i våra bostadsområden. Detta ställer krav 
på att tjänster i högre grad utformas i samverkan mellan samhällsorgan, 
föreningsliv, bostadsförvaltare och näringslivet. Statligt bidrag lämnas un
der en femårsperiod för en försöksverksamhet med uppbyggnad av inte
grerad boendeservice. Sammanlagt får ca 100 milj. kr. användas för ända

målet. 
En särskild delegation inom bostadsdcpartemcntet arbetar med dessa 

uppgifter. Den bedriver ett utåtriktat arbete i syfte att stimulera utveck
lingsarbetct. Delegationen bereder vidare ansökningar om bidrag inför 
regeringens prövning. 

Investeringar i åtgärder som påverkar energianvändningen i bostäder 
har under bostadsförbättringsprogrammets tid ökat något i sådana bostads
hus som fått ekonomiskt stöd inom ramen för programmet. En redovisning 
av cnergihushållningsverksamheten lämnas i det följande under anslaget 
B 17. 

Bostadsproduktionen i samhällsekonomin 

Den strukturomvandling som har pågått inom bostadssektorn sedan mitten 
av 1970-talet fortsätter. Den innebär att nyproduktionen minskar och er
sätts av ombyggnads- och underhållsvcrksamhet. Nybyggandet svarade 
under år 1985 för knappt 31 % och ombyggnad/underhåll för 69% av 
kostnaderna för byggproduktionen i bostadssektorn. 

Under år 1986 har nybyggandet mätt i antal färdigställda lägenheter 
fortsatt att minska. Antalet färdigställda lägenheter under perioden 1980-
1986 framgår av följande tabell. 

Färdigställda nybyggda lägenheter åren 1980--1986. Källa: SCB 

År Alla Hus typ % 
lägenheter Småhus 

Flerbostadshus Småhus 

1980 51450 15900 35550 69 
1981 51600 17600 34000 66 
1982 45100 18350 26750 59 
1983 43400 20250 23150 53 
1984 35000 17100 17900 51 
1985 32900 17100 15800 48 

1985 
1-3 kv. 23450 12150 11300 48 

1986 
1-3kv1 20850 11100 9750 46 

1 Preliminära uppgifter. 
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Minskningen av nybyggandet har framför allt gällt småhusen. Nybyg
gande utan statliga lån upphörde nästan helt för flera år sedan. 

Prop. 1986/87: 100 
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År 1985 påbörjades nybyggnad av 27500 lägenheter varav ungefär hälf
ten i flerbostadshus. Det är 6600 lägenheter färre än år 1984. Under år 1986 
beräknas påbörjandet bli närmare 30000 lägenheter, vilket innebär att 
trenden med ett sjunkande nybyggande nu tycks ha brutits. 

Förnyelsen av bostäder i flerbostadshus har ökat kraftigt. En viss ned
gång skedde visserligen år 1985 men under är 1986 ökade ombyggnads
verksamheten åter, och igångsättningen detta år torde omfatta drygt 30000 
lägenheter i tlerbostadshus. 

I följande tabell redovisas ombyggnader av flcrbostadshus under åren 
1980-1986, mätt i antal lägenheter i påbörjade projekt. 

Lägenheter i påbö1jade ombyggnader av flerhostadslms åren 1980-1986. 
Kiilla: SCB 

År Antal lägenheter 

före 
ombyggnad 

1980 !2900 
1981 14600 
1982 19500 
!983 22 !50 
1984 29500 
1985 24100 

1985 1-3 kv. 17200 
1986 1-3 kv. 232001 

efler 
ombyggnad 

8900 
10900 
15900 
19250 
27000 
22150 

15850 
218501 

Procentuell 
andel avgångna 
lägenheter 

31,0% 
25,4% 
18,6% 
13,1% 
8,6% 
8,2% 

7,8% 
5,8% 

1 Siffrorna för år 1986 är uppräknade med 6%, vilket motsvarar eftersläpningen i 
rapportering de senaste åren. 

De sammanlagda byggnadsåtgärderna inom bostadssektorn framgår av 
följande figur. 

Investeringar och underhåll i permanenta bostäder åren 1972-1985 i 1980 
clrs priser (milj. kr.). Källa: SCB 

Milj. kr. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att nyproduktionen av bostäder 
minskat kraftigt under det senaste årtiondet. Samtidigt har dock ombygg
nad och underhåll ökat i sådan omfattning att den totala byggproduktionen 
inom bostadsscktorn har ökat något realt sett. 

Pris- och kostnadsutvecklingen · 

Kostnaderna i bostadsbyggandet steg kraftigt under senare delen av 
1970-talet. Ökningstakten kulminerade år 1980 såväl för flerbostadshus 
som för säljarbyggda egnahem. Därefter har ökningstakten i regel varit 
väsentligt lägre. För år 1985 blev kostnadsökningen, jämfört med år 1984, 
lägre för tlerbostadshus i saneringsområdcn, högre i cxploateringsområden 
och väsentligt lägre för säljarbyggda egnahem. Följande tabell visar de 
genomsnittliga byggkostnaderna för flerbostadshus och säljarbyggda egna
hem med preliminärt beslut om bostadslån under åren 1980-1985, kom
pletterade med preliminära uppgifter för första halvåret 1986. 

Genomsnittliga byggkost11ader åren 1980--1986. Källa:SCB 

År Genomsnittlig 
lä~enhetsyta 
m BRAp 

Flerbostadshus i exploateringsområden 

1980 83,3 
1981 81,I 
1982 80,J 
1983 75,8 
1984 74,0 
1985 74,9 
1986jan-jun 72,8 

Flerbostadshus i saneringsområden 

1980 78,4 
1981 76,0 
1982 72,9 
1983 71,9 
1984 71,3 
1985 73,4 
1986 jan-jun 76,0 

Säljarbyggda egnahem 

1980 115,4 
1981 108,2 
1982 107,8 
1983 106,6 
1984 103,9 
1985 100,7 
1986 jan-jun 94,6 

Genomsnittlig byggkostnad 

kr./m2 ökning 
BRAp i% från 
Totalt föregående år 

3114 20,6 
3335 7,1 
3626 8,7 
4194 15,7 
4414 5,2 
4795 8,6 
5053 5,9* 

3465 18,5 
3973 14,7 
4014 1,0 
4339 8,1 
4789 10,4 
5075 6,0 
5416 7,9* 

2781 19,5 
3112. 11,9 
3309 6,3 
3746 13,2 
4143 10,6 
4338 . 4,7 
4676 10,l* 

*Avser ökning i förhållande till första halvåret 1985, dvs. i princip ökning under ett 
helt år. 
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De preliminära uppgifterna för första halvåret 1986 visar att kostnadsök
ningen var lägre för flerbostadshus i exploateringsområden, högre för 
flerbostadshus i sancringsområden och väsentligt högre för säljarbyggda 
egnahem än vad som gällde för hela året 1985. 

Byggnadsprisindex (byggnadsprisernas utveckling i anbudspriser) för 
flcrbostadshus har gått upp med 10,2% från första halvåret 1985 till första 
halvåret 1986. Motsvarande ökning för faktorprisindex (priserna på insats
varor och arbetskraftskostnader inkl. löneglidning och mervärdeskatt 
inom byggindustrin) är 5,7%. Under samma period har konsumentprisin
dex ökat med 4,6%. 

För säljarbyggda egnahem har för samma tid byggnadsprisindex ökat 
med 8,0% och faktorprisindex med 5,9%. 

Det sagda innebär att ökningstakten i .byggriadsprisindex är högre än 
motsvarande ökningstakt för faktorprisindex. För flerbostadshus är skill
naden 4-5 procentenheter och för säljarbyggda småhus ca 2 procentenhe
ter. 

På regeringens förslag har riksdagen beslutat (prop. 1985/86:95, BoU 13, 
rskr 171) att ändra reglerna för räntebidrag till produktionskostnadsbelå-. 
nadc projekt. Enligt de nya reglerna minskar räntebidraget vid höga kost
nader och upphör helt för den andel av produktionskostnaden som, vad 
gäller hyres- och bostadsrättshus, överstiger 125% av pantvärdet. Den 
ändrade ordningen har bl. a. gjort det möjligt att i större utsträckning än 
tidigare beakta särskilda kvaliteter och förhållanden i övrigt som gäller för 
det enskilda byggnadsprojektet. 

Inom bostadsdepartementct pågår ett arbete för att vidareutveckla me
toden för beräkning av låne- och räntcbidragsunderlag m. m. I detta arbete 
kommer även markbelåningen att belysas. Olika möjligheter att begränsa 
räntebidragsökningar till följd av ökade produktionskostnader ·kommer 
också att studeras. 

En begränsning av räntebidragens följsamhet till kostnadsutvecklingen 
bör, utöver att den minskar statens utgifter i form av räntebidrag, leda till 
ett ökat kostnadsmedvetande i bostadsproduktioncn. Genom ett minskat 
subventionsinslag vid ökande byggkostnader förstärks nämligen byggher
rarnas och låntagarnas incitament att på olika sätt begränsa kostnadssteg
ringarna. 

Åtgärder för att öka nyproduktionen av bostäder 

Av det föregående har framgått att nyproduktionen behöver öka i vissa 
regioner, bl.a. i Stor-Stockholm. Byggproduktionen i dessa regioner är 
dock redan hög på grund av en omfattande ombyggnads- och underhålls
verksamhet samt annat byggande än bostäder. Detta har lett till en över
hettning, som märks genom starkt stegrade byggpriser. 

För att öka produkt.ioncn av bostäder krävs dels att det finns tillräcklig 
byggkapacitet ledig, dels att priserna för byggandet på de överhettade 
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orterna normaliseras. I syfte att åstadkomma detta har riksdagen beslutat 
(prop. 1986/87: 48, BoU 7, rskr 93) att medge regeringen att genom be
slutsramar under viss tid och på vissa orter begränsa volymen ombygg
nadslån och räntestöd vid förbättring av bostäder. Därutöver avser rege
ringen att vidta olika åtgärder för att på dessa orter hålla tillbaka annat 
byggande än bostadsbyggandet. För all ytterligare stimulera nybyggandet 
har regeringen genom riksdagsbeslutct fått möjlighet att besluta om statliga 
bidrag vid nybyggnad av hyres- och bostadsrättslägenheter på vissa orter. 

Samhällets stöd till boende 

Bostadskostnaden är en tung post i familjernas ekonomi. Samhällets bos
tadsstöd har därför avgörande betydelse för olika gruppers möjlighet att 
efteifråga en god bostad. Bostadsstödet skall användas så att våra bostä
der kommer till bäst nytta med hänsyn till olika människors behov och 
betalningsförmåga. 

Stödet lämnas i såväl direkta som indirekta former. Direkta stödformer 
är räntebidrag till ny- och ombyggda bostäder samt till underhåll m. m. och 
bostadsbidrag till barnfamiljer och pensionärer. Ett indirekt stöd är skatte
lättnader, i första hand för egnahemsägare. Vid inkomstbeskattningen kan 
de tillgodogöra sig underskottsavdrag till följd av ränteutgifter för lån på 
fastigheten. 

Samhällets stöd till bostadssektorn har stor inverkan på statsbudgeten. 
Det direkta och indirekta bostadsstödet beräknas under år 1986 uppgå till 
ca 35 miljarder kr. Fördelningen på olika stödformer framgår av följande 
tabell, som visar utvecklingen under åren 1980 - 1986 samt den väntade 
utvecklingen för år 1987. Tabellen visar också statens intäkter från bo
stadssektorn i form av den tidigare hyreshusavgiften och den nuvarande 
fastighetsskatten för bostadshus. Samhällets nettostöd till bostadssektom 
blir, om hänsyn tas till dessa intäkter, drygt 30 miljarder kr. år 1986. 
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Bostadssubventioner och intäkter av fastighetsskatt och hyreshusavgift 
åren 1980-1987. Miljarder kr., löpande priser 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Subventioner 
Bostadsbidrag1 

Räntebidrag2 

Skattesubvention till 
egnahemsägare3 

Summa 

Intäkter 

Fastighctsskatt4 

Hyreshusavgifl 

Summa 

6,0 6,0 6,3 6,8 6,9 7, I 7 ,2 
5,0 7,2 8,9 9,9 I0,5 12,3 14,I 

7,9 9,9 I0,3 I0,9 I0,7 ' 13,0 13,5 

18,9 23,1 25,S 27,6 28,1 32,4 34,8 

3,9 
0,7 1,0 

0,7 1,0 3,9 

Netto 18,9 23,1 25,S 27,6 27,4 31,4 30,9 
(subventioner minus 
intäkter) 

7,5 
12,4 

13,2 

33,l 

4,9 

4,9 

28,2 

1 Avser såväl de statliga och statskommunala bostadsbidragen som de kommunala 
bostadstilläggen till folkpension. · 
2 Kalenderåret 1980 motsvarar budgetåret 1980/81 för räntebidragsanslaget osv. Det 
särskilda räntebidrag som betalades ut år 1985 p. g. a. fastighctsskattcns införande 
bokfördes budgetåret 1984/85 men har här förts till år 1985. 
3 Uppgifterna avser inkomstår och är faktiska för åren 1980-1983. Beloppen för 
åren 1984-1987 är beräknade för fastigheter med underskott varvid hänsyn tagits till 
schablonintäkt och extra avdrng samt antagen marginalskatt om 50%. Källa: RR V. 
4 Här visas intäkter från bostäder under det år som skatten bokförs under resp. 
inkomstpost på statsbudgeten. Inbetalningarna av skatten till statsverket sker i 
huvudsak ett år tidigare. Källa: RRV. 

Subventionerna till bostadssektorn ökade kraftigt i slutet av 1970-talet 
och i början av 1980-talet. Riksdagen har vid flera tillfällen beslutat om 
åtgärder för att minska ökningstakten. Detta har, tillsammans med på 
senare år sjunkande räntenivåer· och intäkter i form av fastighetsskatt, 
medfört att trenden med snabbt ·ökande bostadssubventioner nu tycks ha 
brutits. Under år 1987 beräknas utgifterna för räntebidrag minska med ca 
1,7 miljarder kr. vilket jag senare kommer att redovisa (anslaget B 4) och 
de som fastighetsskatt bokförda intäkterna öka med ca l miljard kr. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag redogjort för de 
ekonomiska förutsättningarna för statens stöd till olika samhällssektorer. 
Kraven på åtgärder för att även i forts.ältningen minska belastningen på 
statsbudgeten gäller också bostadsscktorn. Jag återkommer till dessa frå
gor vid min behandling av de olika anslagen. 

Bostadsfinansieringen 

Byggnadskreditgivningen till bostadsbyggandet har fungerat tillfredsstäl
lande under år 1986. 

A vlyften av byggnadskrediter vid bl. a. utbetalning av bottenkrediter har 
skett i ungefär samma omfattning som året innan. Allmän placeringsplikt 
enligt Jagen (1974:922) om kreditpolitikens medel har tillämpats under 
större delen av året i fråga om livförsäkringsbolag och allmänna pensions
fonden, såvitt avser de medel som förvaltas av första, andra och tredje 
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fondstyrelserna. Placeringsplikten innebar att 80% av nettoökningen av 
dessa företags placeringar har avdelats till förvärv av bl. a. prioriterade 
bostadsobligationer direkt från emittenten. Förordnandet om placerings
plikt upphörde vid utgången av november månad. Något nytt förordnande 
för tiden därefter har inle begärts av riksbanksfullmäktige. 

Det sistnämnda innebär att bostadsobligationerna fr. o. m. den l decem
ber 1986 inte längre är prioriterade på kreditmarknadcn. Med anledning 
härav har regeringen vidtagit vissa förändringar i reglerna för bostadslån 
och räntebidrag. Syftet med ändringarna är att skydda strategiskt viktiga 
delar i det statliga systemet för bostadsfinansiering från en del av de 
konsekvenser som avprioriteringen kan få. Ändringarna, som trädde i kraft 
den l december 1986, innebär i huvudsak följande. 

För att markera att fördelningen mellan bottenlån och bostadslån enligt 
principen 70/30 fortfarande gäller ·har reglerna beträffande placeringen av 
inteckningssäkerheten för bostadslånet omformulerats något. Den nya for
muleringen anger uttryckligen att inteckningens nedre gräns· skall ligga vid 
70% av pantvärdet. Undantag görs bara för det fall att bostadslånet är 
fördjupat eller pant värdet är större än låneunderlaget. 

Principen att låntagaren skall kunna påräkna tillräcklig underliggande 
kredit på godtagbara villkor har. förtydligats på två punkter. Dels har det 
slagits fast att bottenlåneräntan skall vara bunden för minst fem år i sänder 
för att bottenlånet skall kunna godtas. Dels har det föreskrivits att botten
lån med amorteringsfrihet för längre tid än två är får godtas endast om det 
finns särskilda skäl. 

I fråga om räntebidrag har den ändringen gjorts att nettoavisering av 
ränta på bottenlånet har föreskrivits som ett villkor för bidrag till ränte
kostnaden för nya bottenlån, dvs. för sådana bottenlån som betalas ut 
fr.o. m. den 1december1986. Äldre prioriterade boU~nlån som omsätts till 
marknadsmässiga villkor efter denna tidpunkt berörs däremot inte av det 
nya villkoret. 

Slutligen har det faststäilts nya utgångspunkter för bestämmande av 
godtagbar marknadsränta vid beräkning av räntebidrag till räntan på bot
tenlån, det s. k. räntebidrci.gstaket. Det kommer i fortsättningen att bestäm
mas med ledning av marknadsräntan på tioåriga statsobligationer med ett 
påslag för räntedifferenser och fond- och förvaltn.ingsbidrag. Påslaget har 
bestämts till högst 0,4 proce~tenheter. 

Införande av av~ifter för bostadsförmedling 

Kommunalförbundet för Stor-Stockholms bostadsförmedling (KSB) har i 
en skrivelse till regeringen hemställt om att 4§ lagen (1947:523) om kom
munala åtgärder till bostadsförsörjningens fräntjande m. m. ses över och 
att den ändras på så sätt att kommunerna ges möjlighet att ta ut avgift för 
vissa delar av bostadsförmedlingens verksamhet. 

För egen del anser jag att bostadsförmedlingens verksamhet är av sådan 
natur att den av princip, liksom hittills, skall vara avgiftsfri. Jag kan därför 
inte biträda förslaget. 
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B 1. Bostadsstyrclsen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

65102568 
50747000 
64102000 

Bostadsstyrelscn är en central förvaltningsmyndighct med uppgift att 
främja bostadsförsörjningen. Styrelsen skall enligt sin instruktion 
(1965: 669, ändrad senast 1986: 773) handha den statliga lån- och bidrags
givningcn inom bostadssektorn. Den är också chefsmyndighet för länsbo
stadsnämnderna. Därutöver åligger det bostadsstyrelsen att handlägga 
ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler m. m. och om stats
bidrag till vissa teaterlokaler m. m. 

Personal 

Utgifter 

Förvahningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Blanketter 
Revisionskontor 
Engångsanvisning 
Summa utgifter 

Inkomster 

Publikationer 

Nettoutgift 

1986/87 

151 

37787000 
24659000 
5489000 
2160000 

345000 
4996000 

50777000 

30000 

50747000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

0 

+ 3102000 
1297000 

+ 120000 
+ 151000 
- 345000 
+103130001 

+13341000 

14000 

+13355000 

1 Till regeringens disposition för det fortsatta arbetet med att införa ett utökat 
datorstöd till verksamheten vid bostadsstyrelsen och länsbostadsnämndema. 

Bostadsstyrelsen 

I sin anslagsframställning anför bostadsstyrelsen bl. a. följande. 
Den interna verksamheten har under de senaste åren i hög grad varit 

inriktad mot administrativt utveeklingsarbete. Således pågår ett omfat
tande arbete med att modernisera nuvarande datasystem för lånehante
ringen, utveckla de administrativa rutinerna och se över organisationen. 
Samtidigt omarbetas styrelsens föreskrifter m. m. för lån- och bidragsgiv
ningen. 

Under rubriken rationaliserings- och utvecklingsinsatser redogör styrel
sen för arbetet med UDS, dvs. ett utökat datorstöd till verksamheten vid 
bostadsstyrclscn och länsbostadsnämnderna. 

På grund av de avsevärda svagheterna i det nuvarande centrala datasy
stemet påskyndas arbetet med ett nytt datasystem för bostadsstyrelscn. 
Parallelldrift beräknas till halvärsaviseringen våren 1987 och produktions
start till den 1 december 1987. 

2 Riksdage111986187. 1 saml. Nr 100. Bilaga 13 
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· Bostadsstyrelsen hemställer att sammanlagt 15309000 kr. anvisas för 
införande av datorstöd vid länsbostadsnämndema och ett nytt datasystem 
vid bostadsstyrelsen. Medlen avser kostnaderna till dess att systemet, 
regionalt och centralt, är i full drift. 

En organisationsöversyn har genomförts inom bostads styrelsen. Bl. a. 
har ett förslag till framtida organisation av styrelsens ADB-verksamhet 
presenterats. För ADB-frågornas hantering föreslås att en ADB-enhet 
inrättas inom den administrativa byrån. Behovet av en väl fungerande 
ADB-enhet är stort. Förutom för arbetet med utveckling, underhåll och 
drift av låneförvaltningssystemet bör det på sikt även finnas utrymme för. 
ökade centrala expertresurser för utbildning, rådgivning, metodstöd och ' 
utvärdering av tekniska komponenter och lösningar. 

Bl. a. mot denna bakgrund föreslår bostadsstyrelsen följande. 
l. Lönekostnadsposten i förvaltningskostnadsanslaget reduceras i enlig

het med personalanpassningsplanen för UDS med 2 % för budgetåret 
1987/88 och med 3 % under vartdera av budgetåren 1988/89 och 1989/90. 
Härvid förutsätts att 2,1 milj. kr. anvisas fr.o.m. budgetåret 1987/88 för 
uppbyggnad av den föreslagna ADB-enheten. 

2. Medlen för övriga förvaltningskostnader beräknas enligt huvudförsla
get med en reducering på 1 % under budgetåret 1987/88 och 2% under 

·vartdera av budgetåren 1988/89 och 1989/90. Detta förutsätter att 1, 1 
milj. kr. anvisas för ökade datadriftkostnader för det gamla centrala syste

met. 
3. Lokalkostnader räknas upp med 120000 kr. 
4. Ytterligare medel för tryckning av blanketter ( + 151 OOOkr.). 
5. Engångsanvisning av medel för det fortsatta arbetet med UDS 

(+ l5309000kr.). Medlen föreslås anvisade rcservationsvis. 
6. Medel som tidigare tilldelats bostadsstyrelsen för information och 

utbildning m. m. under anslaget B 18 överförs delvis till anslaget B 1 för att 
täcka styrelsens behov av basresurser för information ( + 2milj.kr.). 

7. Inkomsterna av publikationer beräknas till 16000kr. (-14000kr.). 

J<"öredragandens överväganden 

I enlighet med förslag i prop. 1986/87: 48 om bostadspolitiken har riksda
gen beslutat (BoU 7, rskr 93) att bostadsstyrelsen och statens· planverk 
skall läggas samman till en myndighet. En särskild kommittc kommer att 
utses för att utforma den nya organisationen. Arbetet skall bedrivas i sådan 
takt att den nya organisationen kan träda i funktion den ljuli 1988. 

Med hänsyn till bl.a. förestående förändringar av bostadsstyrelsens 
organisation förordar jag att undantag görs från huvudförslagets krav på 
nedskärning av kostnaderna: med 2% för budgetåret 1987/88. 

Bostadsstyrelsen har hemställt om 2, I milj. kr., motsvarande 8 tjänster~ 
för att bygga upp en enhet för datafrågor inom den administrativa byrån. 
För närvarande arbetar sex personer med sådana frågor på styrelsen. 

Även jag anser att det är viktigt att ·bostadsstyrelsen till sig knyter 
datakunnig personal för att få tillgång ti~l en ADB-kompetens inom den 
egna organisationen. Införandet av de nya datasystemen kommer att ställa 
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stora krav på att det finns personal som behärskar såväl datatekniken som 
lånesystemen och de speciella förutsättningar i övrigt som gäller för bo
stadsverket. 

Jag kan emellertid inte biträda bostadsstyrelsens förslag om att nu anvi
sa medel för ett anlal nya tjänster till organisationen. Jag anser att det är en 
fråga för organisationskommitten att bedöma vilket behov på detta område 
som den nya myndigheten kan komma att ha. Bostadsstyrelsens behov av 
datautbildad personal måste tillgodoses genom omprioriteringar fram till 
dess att det samlade personalbehovet för den nya myndigheten kan bedö
mas. 

Bostadsstyrelscn har sedan budgetåret 1985/86 redovisat ökade drift
kostnader för datavcrksamheten. Volymen av styrelsens databehandling 
har ökat väsentligt under denna tid, bl. a. till följd av nettoaviseringen samt 
samordningen med Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB). Bo
stadsstyrclscn har också påpekat att man fr.o.m. den ljuli 1987 kommer 
att få betala mervärdeskatt på DAFA:s tjänster. . 

Mot denna bakgrund förordar jag att bostadsstyrelsens anslag för för
valtningskostnader tillförs sammanlagt l, I milj. kr. för ökade datadrift
kostnader .. 

Jag biträder också bostadsstyrelsens förslag om att 15309000kr. anvisas 
för det fortsatta arbetet med att införa ett utvidgat datorstöd. Med hänsyn 
till den förestående organisationsförändringen bör dessa medel fördelas av 
regeringen efter särskild prövning. 

Bostadsstyrelsens förslag om att överföra medel för information och · 
utbildning m. m. från anslaget B 18 till förevarande anslag kan jag inte 
biträda. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 64102000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 förslag 

62341033 
49646000 
57674000 

I flertalet län finns en länsbostadsnämnd. Nämnden är länsmyndighct 
för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörjningen. I Got
lands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen. Den 1 juli 1986 
inordnades även länsbostadsnämnden i Norrbottens län i länsstyrelsen 
som ett led i en treårig försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning. 
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1986/87 

Personal 474 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 80763000 
(därav lönekostnader) 74618000 

Lokalkostnader 13063000 
Engångsanvisning 3300000 

Summa utgifter 97126000 

Inkomster 

Administrationsavgifter 18400000 
Aviseringsavgifter 29080000 
Krav- och påminnelseavgifter 

Summa inkomster 47480000 

Nettoutgift 49646000 

1 500000 kr. för extra resurser vid två länsbostadsnämnder. 
3 700000 kr. ( + 400000 kr.) för registeromläggning för UDS. 

Bostadsstyrelsen 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+1722000 
+1603000 
+ 551000 

+ 9000001 

+3173000 

-5400000 
-1080000 
+1625000 

-4855000 

+8028000 

Arbetssituationen vid länsbostadsnämndema är f. n. mycket pressande för 
de anställda. 

De tekniska ärendena tenderar att öka något i antal. Det har dessutom 
skett en förskjutning mot alltmer komplicerade och tidskrävande ärenden. 
Detta är en följd av att produktionen av flerbostadshus, såväl ny- som 
ombyggnad, numera i huvudsak sker inne i stadskärnorna. 

På den administrativa sidan har en ökning av antalet förvaltningsäremlen 
kunnat noteras. Främst är det förtida inlösen av lån som har ökat kraftigt 
under de senaste åren. 

Övergången till nettoavisering har inneburit stora påfrestningar för läns
bostadsnämnderna. Förfrågningarna har ökat och till följd av brister i det 
nuvarande datasystemet har en del felaktigheter uppstått, något som i sin 
tur bl. a. förorsakat ökad telefonbelastning. 

Sammantaget bedömer bostadsstyrelsen att den totala arbetsvolymen 
för länsbostadsnämndcrna kommer att öka något i förhållande till budget
året 1985/86. Det förekommer dock regionala skillnader. Framförallt i 
storstadslänen förväntas en ökning av antalet ärenden som avser flerbo
stadshus. 

Parallellt med förberedelserna för införandet av datorstöd vid länsbo
stadsnämnderna genomförs en organisationsöversyn vid varje nämnd. Bo
stadsstyrelscn ansvarar för att översynen anpassas till planen för ADB-stö
dets införande. 

Styrelsen pekar på de möjligheter till besparingar som följer av de 
planerade rationaliseringarna. För övrigt finns det, enligt styrelsen, inom 
ramen för tilldelade arbetsuppgifter få möjligheter till besparingar eller 
omprioriteringar. 

När det gäller resurser till länsbostadsnämndernas verksamhet föreslår 
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bostadsstyrelsen bl. a. följande (verksamheten vid bostadsenheten vid 
länsstyrelsen i Norrbottens län omfattas inte av bostadsstyrelsens förslag). 

l. Lönekostnadsposten i förvaltningskostnadsanslaget reduceras i enlig
het med personalanpassningsplanen för UDS efter viss tidsförskjutning 
med l % för budgetåret 1987 /88 och med 3 % under vartdera av budgetåren 
1988/89 och 1989/90. 

2. Länsbostadsnämnderna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län 
får en tillfällig förstärkning på tillsammans 500000 kr. under budgetåret 
1987/88 för att arbeta av ärendebalanser. 

3. Medlen för övriga förvaltningskostnader beräknas enligt huvudförsla
get med en reducering på 1 % under budgetåret 1987/88 och 2% under 
vartdera av budgetåren 1988/89 och 1989/90. 

4. Lokalkostnaderna räknas upp med 551000 kr. 
5. Engångsanvisning av 3,7 milj.kr. för registeromläggning i samband 

med att UDS införs vid .länsbostadsnämndcrna. 
6. Medel som tidigare anvisats länsbostadsnämnderna för information 

och utbildning m.m. under anslaget B 18 överförs till anslaget B2 (+ l,5 
milj.kr.). 

7. Inkomsterna av administrationsavgifter, aviseringsavgifter samt krav
och påminnelseavgifter beräknas till 42625000 kr. (-4855000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att för nästa budgetår medel för länsbostadsnämndernas verk
samhet beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en real minskning av 
utgifterna om 2 %. Jag har i mina beräkningar beaktat även medelsbehovet 
för bostadsenheten vid·länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Därutöver förordar jag att 500 000 kr. anvisas för en tillfällig resursför
stärkning vid länsbostadsnämndcrna i Stockholms samt Göteborgs och 
Bohus län för att arbeta av ärendebalanser. Jag vill i sammanhanget erinra 
om riksdagens nyligen fattade beslut (prop. 1986/87: 48, BÖU 7, rskr 93) om 
åtgärder för att främja produktionen av nya bostäder på vissa orter. 

Utgifterna för arbetet med registeromläggning vid länsbostadsnämn
derna i samband med att UDS införs beräknar jag i likhet med bostadssty
relsen till 3, 7 milj. kr. Dessa medel bör fördelas av regeringen efter särskild 
prövning. 

Bostadsstyrelsens förslag om att överföra medel för information m. m. 
från anslaget B 18 till bostadsstyrelsens förvaltningskostnadsanslag kanjag 
inte bitdida. 

Inkomsterna av administrationsavgiften var under budgetåret 1985/86 ca 
5milj. kr. lägre än vad som hade beräknats i budgeten. Detta är en följd av 
att antalet utbetalningar. och övertaganden av lån har minskat. Fr. o. m. 
den 1 juni 1986 betalas administrationsavgiften enligt en graderad skala och 
varierar mellan 200 och 8000 kr. Bostadsstyrelsen räknar med att detta sätt 
att ta ut avgiften kommer att öka inkomsterna under innevarande budgetår 
med ca 5milj.kr. till ca 13milj.kr., vilket dock innebär ca 5milj.kr. mindre 
än vad som anges i reglerings brevet för budgetåret 1986/87. 

I likhet med bostadsstyrclsen beräknar jag inkomsterna av administra-
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tionsavgiften till 13milj.kr. för budgetåret 1987/88. 
Till följd av minskningar i lånestocken kan även inkomsterna av avise

ringsavgiften förväntas minska under budgetåret 1987/88. Jag beräknar 
inkomsterna till 28 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen kommer i enlighet med 'lagen (l 981: 739) om ersättning 
för inkassokostnader m. m. att ta ut avgifter för betalningspåminnelser 
samt för krav. Påminnelseavgiften kommer att tas ut första gången'för lån 
som har betalats ut efter den 30 juni 1985. Avgiften är 25 kr. och jag 
beräknar inkomsterna till 125 000 kr. Kravavgiften är 95 kr. Den kommer 
att tas ut första gången för krav avseende obetalda lånekostnader för första 
halvåret 1986. Jag beräknar inkomsterna av kravavgiften till 1,5 milj. kr. 

Mot denna bakgrund beräknar jag medclsbehovet till sammanlagt 
57674000 kr. Av detta belopp avser 4539000 kr. bostadsenheten vid 
länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Länsbostadsnämnderna för budgetåret' 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 57674000 kr. 

B 3. Vissa lån till bostadsbyggande 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

44809176 
110000000 
110000000 

Från anslaget utbetalas räntelån, räntebärande förbättringslån, hyresför
Justgarantilån, bostadslån för förvärv som villkorsmässigt är kopplade till 
sådana bostadslån för ny- eller ombyggnad som har betalats ut före den 1 

juli 1985 samt bostadslån för åtgärder mot radon. 
Bestämmelserna om rä11telå11 finns i räntelånekungörclscn _(1967:553, 

omtryckt 1976:790, ändrad senast 1986:283). Räntelån lämnas för bostads
hus som har uppförts eller byggts om med bostadslån beviljat enligt de 
bestämmelser som gällde före den 1 januari 1968, dock inte för hus som. 
färdigställdes före år 1958. Räntelån lämnas dessutom för bostadshus som 
har uppförts ulan statligt lån, men för vilka räntebidrag förut har beviljats 
enligt räntebidragskungörelsen (1962:541). Räntelånen höjer låntagarens 
tidigare låneskuld. En del av låneskuldens höjning avskrivs dock omedel
bart. Denna avskrivning belastar anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

En redogörelse för bestämmelserna om förbättrings/ån enligt förbätt
ringslåneförordningen (1980:261, ändrad senast 1986:281) lämnas under 
anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsvcrksamhet m. m. Efter utgången av 
juni 1987 beviljas inga förbättringslån. 

Bestämmelser om hyresförlustgarantilån finns i förordningen 
(1982: 1286) om statlig hyresförlustgaranti. Lån lämnas till ägare ·av ny, 
byggda statsbelånade hyres- eller bostadsrättshus för vilka statsbidrag 
enligt förordningen (1982: 1285)om statsbidrag till hyresrabatter i bostads-. 
hus (ändrad senast 1983: 1023) kan lämnas. Lån lämnas med upp till 90% 
av hyresförlusterna under en tid av högst tre år räknat från. dagen för 
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husets färdigställande. Lånen är ränte- och amorteringsfria i tre år och 
löper därefter med ränta och amortering. Amorteringstiden är i normalfal
let tio år. 

Före den I juli 1985 utbetalades från detta anslag även sådana lån som 
numera tillhandahålls av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB). 
Riksdagen har medgivit att en statlig garanti uppgåcride till en miljard kr. 
ställs för SBAB:s förpliktelser (prop. 1983/84:90, BoU 28, rskr 303). 

SBAB tillhandahåller fr. o. m. den 1 juli 1985 medel för bostadslån enligt 
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692, ändrad 1986:756), 
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693, ändrad 1986:757) 
samt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946, omtryckt 1980:329, 
ändrad senast 1986:759). Bostadslån lämnas i huvudsak till ny- och om
byggnad av bostadshus. Lånets storlek bestäms så att det utgör en efter 
fastighctsägarkategori varierande. andel av eu fastställt låneunderlag. 
Regler för bestämmande av låneunderlaget finns i förordningen (1978:384) 
om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån (omtryckt 
1980:778, ändrad senast 1986:716). Bostadslån utbetalade av SBAB löper 
med bunden ränta som fastställs med ledning av räntevillkoren för obliga
tionslån utgivna av bolaget. Bostadslån och underliggande lån inom låne
unde.rlaget får räntesubventioner enligt regler som redovisas under ansla
get B 4. Räntebidrag m. m. 

Amortcringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser ett 
egnahem. För nybyggda hyres- och bostadsrättshus börjar amorteringen 
efter fem år. Amortcringstiden är för lån till nybyggnad högst 35 år och för 
lån till ombyggnad högst 30 år, i vissa fall dock högst 20 år. 

SBAB tillhandahåller även medel för särskilda lån för förvärv av vissa. 
bostadsfastigheter, lån för gatukostnadsersättning i vissa fall samt vissa 
s. k. särskilda lokallån. Vidare tillhandahåller bolaget medel för åter
stående utbetalningar av lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus 
samt - övergångsvis - energilån. 

Särskilda lån för förvärv av vissa bostadlfastiglzeter kan lämnas för 
förvärv av dels sådana egnahemsfastighcter som har inlösts enligt 56a § 

arbetsmarknadskungörelscn (1966:368) eller som har avstyckats i sam
band med rationalisering av jordbruk, dels sådana bostadsfastigheter för 
permanent bruk som säljs av en statlig myndighet enligt förordningen 
(1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m.m. och dels 
vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967: 868). 

Bestämmelser om förvärvslån i de två första fallen finns i förordningen 
(1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall (ändrad 
senast 1986:713) resp. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från 
staten av bostadsfastigheter för permanent bruk (ändrad 1985:459). Lånen 
beviljas i dessa fall med viss andel av köpeskillingen. Lånen är inte förena
de med direkta räntesubventioner. Bestämmelser om förvärvslån i det 
tredje fallet finns i förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa 
fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (ändrad 1985:460). Lånen 
lämnas för förvärv av fastigheter för permanent bruk på vilka det finns en
eller tvåbostadshus i områden där efterfrågan på fritidshus är betydande. 
Lånen kan bara lämnas till kommunen eller den som stadigvarande skall 
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bebo fastigheten. Lånet får motsvara högst 25% av för området gällande 
tomt- och grundberedningsbelopp. Dessa lån har räntesubventioner i sam
ma omfattning som bostadslån. 

Lån enligt förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukoslnad.~er
sätlning i vissa fall (ändrad 1986:722) lämnas till ägare av småhusfastighet 
för de kostnader avseende gator och andra allmänna platser som ägaren är 
skyldig att ersätta kommunen för enligt byggnadslagen (1947:385). Tomt
rättsha vare jämställs med ägare i detta fall. 

Lån enligt förordningen (1985: 463) om lån m. m. till särskilda åtgärder i 
bostadsområden med outhyrda lägenheter (ändrad senast 1986: 724) läm
nas till ägare av bostadshus med hyres- eller bostadsrättslägenheter för 
ombyggnad som innebär att utrymmen i huset byggs om till andra lokaler 
än lokaler för boendeservice (särskilda lokallån). 

Lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus (reparationslån) har 
lämnats enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgär
der i bostadshus (ändrad 1985:461). Denna lånemöjlighet upphörde vid 
årsskiftet 1983-1984, med undantag för projekt i Norrbottens län till vilka 

lån kunde lämnas om de påbörjades före årsskiftet 1985-1986. 

Bostadsstyrelsen 

Omfat1ninge11 av beslut om bostadslån 

Vad gäller bostadslån, som numera betalas ut av SBAB, meddelades 
under budgetåret 1985/86 preliminära beslut och beslut i ett-beslutsärenden 
(för låntagarbyggda egnahem) till ett sammanlagt belopp av 7 697 milj. kr., 
varav 4631 milj. kr. avsåg nybyggnad och 3 066 milj. kr. ombyggnad. Jäm
fört med budgetåret 1984/85 innebär detta en minskning med 343 milj. kr. 
Lån till nybyggnad har minskat med 546 milj. kr., medan lån till ombygg
nad har ökat med 203 milj. kr. De slutliga besluten om bostadslån under 
budgetåret 1985/86 omfattade sammanlagt 6243 milj. kr. 
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Beslut om bostadslån bud~etåren 1983184--1985186 

Beslut om Deviljat bostadslån, 
bostadslån, milj. kr. kr./lägcnhet 

Budgetår Dudgetär 

1983/84 1984/85 1985/86 1983/84 1984/85 1985/86 

Preliminära beslut 
Nybyggnad 

Flerbostadshus 2390 2792 2539 144100 169300 174800 
Småhus (säljarbyggda) 1041 954 906 152700 165800 166500 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 1390 2548 2805 60500 71800 82000 

Småhus med ett beslut 
Nybyggnad 1506 1431 1186 144000 156300 160300 
Ombyggnad 308 315 261 50200 54800 53900 

Slutliga besllll 
Nybyggnad 

Flerbostadshus 3115 3331 2929 134500 149800 167100 
Småhus (säljarbyggda) 1351 1374 975 133400 157100 163100 

Ombyggnad 
Flcrbostadshus 1092 1478 2339 51400 62300 78100 

Skillnaden i genomsnitts bel opp mellan olika hustyper beror bl. a. på 
olikheter i lånevillkor, lägenhetsstorlekar och:.... beträffande ombyggnad -
åtgärdernas omfattning. För flerbostadshusen gäller dessutom att den del 
av lånen som avser lokaler har fördelats på bostäderna. 

Fördjupning av bostadslån, dvs. utökning av bostadslån som ersättning 
för uteblivna bottenlån upp till bostadslånets normala undre gräns, före
kommer huvudsakligen i fråga om låntagarbyggda egnahem och ombygg
nad av egnahem. Under budgetåret 1985/86 utgjorde fördjupningen ca 4 
resp. 7% av de totala lånebeloppen för dessa två typer av låneärenden. Det 
är en lika stor fördjupningsandel som under budgetåret 1984/85. 

Bostadslån för miljöförbättrande tltgärder i bostadsomrtlden (miljöbi
dragslån) lämnades med 204,0 milj. kr. under budgetåret 1985/86. Under 
budgetåret 1984/85 beviljades 152,0 milj.kr. och under 1983/84 beviljades 
229,9 milj.kr. Denna Jångivning upphörde den 1juli1986. 

Bostadsltlnför lzandikappanpassning av bostäder (bostadsanpassnings
Iån) beviljades med ett belopp av 8,1 milj.kr. under budgetåret 1985/86. 
Under budgetåret 1984/85 beviljades lån med 9,8 milj.kr. och under bud
getåret 1983/84 med 9 ,5 milj. kr. 

Efterfd'1gan på rä11tebära11de förbättringsltln har fortsatt att minska un
der budgetåret 1985/86. Ytterligare uppgifter redovisas under anslaget B 8. 
Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

Lån för förvärv från staten av bostäder för permanent bruk har under 
budgetåret 1985/86 beviljats med sammanlagt 27 ,6 milj. kr. 
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Beslut om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter budgetåren 

1983184--1985186 
Budgetår Antal lån Antal lägenheter Beviljat belopp, 

milj. kr .. 
totalt i småhus 

1983/84 155 172 151 20,6 
1984/85 162 234 193 30,4 
19115/86 198 215 197 27,6 

S. k. särskilda lokal/ån till åtgärder i områden med en stor andel out
hyrda lägenheter har under budgetåret· 1985/86 lämnats i 12 fall till ett 
sammanlagt belopp av 17 ,3 milj. kr. Det är nästan en halvering jämfört med 
föregående budgetår då medgivandena avsåg 33,5 milj. kr. fördelade på 23 
fall. Det är en sänkning även jämfört med budgetåret 1983/84 då medgivan
dena omfattade 18 fall till ett sammanlagt belopp av 22,0 milj. kr. 

Anslagsberäkning 

Bostadsstyrelsen har beräknat behovet av utbetalningar av sådana lån som 
skall belasta anslaget B 3 under budgetåret 1.987/88 till ca 110 milj. kr. 
netto. 

Beräknade utbetalningar budgetåren 1986187 och 1987188 

Beräknade utbetalningar, milj. kr. 

1986/81 i987/88 

Räntebärande förbättringslån 10 10 
Hyresförlustgarantilän 
Förvärvslån kopplade till äldre 

5 5 

bostadslån 10 JO 
Radonlån 0 0 
Skuldökning räntelån 120 100 
Återbetalning låneförskott -25 -13 

Totalt 120 ca 110 

Äterbetalningar av statliga låti 

Amorteringar och inlösen av lån till bostadsbyggandc uppgick under.bud
getåret 198S/86 till ett belopp av 6266 milj. kr. Att det inbetalda beloppet 
blivit så stort i förhållande till det beräknade (2550 milj. kr.) beror främst 
på regeringens beslut i februari 1986 att erbjuda kommunerna viss rabatt på . 
kvarstående skuld för sådana bostadslån, tomträttslån, markfö~värvslån 
m.m. som löstes in före utgången av budgetåret 1985/86. Utestående 
tomträttslån, som uppgick till nära 2 500 milj. kr., har nästan helt lösts in. 
Vidare har en stor del av ca 1800 milj. kr. i återbetalningar av flerbostads
huslån avsett kommuners inlösen av subventionsfria lån. Småhusägare har 
betalat in ca 1800 milj.kr. varav ca 1400 milj.kr. bedöms vara sedvanliga 
amorteringar och ca 400 milj. kr. lån som lösts in i förtid på grund av 
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övertagande eller av andra skäl. För budgetåren 1986/87 och 1987/88 antas 
att amorteringarna på lån till egnahem kommer att öka med ca I 00 milj. kr. 
per budgetår och således uppgå till ca 1500 milj. kr. 1986/87 och ca 1600 
milj.kr. 1987/88. 

I enlighet med vad som antagits om eftergift av hyresförlustlån (anslaget 
B 5) beräknas en formell inlösen ske av hyresförlustlån på 30 milj. kr. 
under vart och ett av budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Behov av medel från Statens Bostadsftna11sieringsaktiebolag 

Från och med budgetåret 1985/86 tillhandahåller Statens Bostadsfinansie
ringsaktiebolag (SBAB) medel för utbetalning av bostadslån m. m. Bo
stadsstyrelsen redovisar i sin anslagsframställning följande beräkningar av 
bolagets utbetalningar under budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Beräknade utbetalningar av SBAB-medel budgetåren 1986187 och 1987188 

Utbetalningar i milj. kr. 

N ybyggnadslån 
Ombyggnadslån 
delsumma 

Miljöbidragslån 
Bosladsanpassningslån 
Förvärvslån 
Särskilda lokallån 
Gatukostnadslån 

Totalt 

Föredragandens överväganden 

1986187 

4910 
2850 

(7760) 

165 
10 
35 
20 

ca 0 

ca 8000 

Inlösen av små lån krav för ombyggnadslån 

1987188 

5610 
3510 

(9120) 

235 
JO 
35 
20 

ca 0 

ca 9400 

Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1985/86: 100 bil. 13, BoU 13, 
rskr 171) att som villkor för bostadslån till ombyggnad kräva att äldre små 
lån löses in. 

Jag vill för riksdagens kännedom meddela att bostadsstyrelsen har fått i 
uppdrag att utreda effekterna av att sådant villkor ställs. Styrelsen har i en 
skrivelse till regeringen redovisat hur ett eventuellt krav på inlösen av 
äldre lån som en förutsättning för. ombyggnadslån skulle' kunna utformas. 
Styrelsen ifrågasätter dock lämpligheten av att införa ett sådant krav med 
hänsyn dels till att det medför höjda kapitalkostnader för husägaren och 
ökat arbete för Iänsbostadsnämnderna, dels till att endast begränsade' 
belopp kommer att betalas in. 

Enligt min mening är det angeläget att på olika sätt försöka minska 
antalet utestående små lån. Ett sätt att göra detta är att ställa krav på 
inlösen av sådana lån i samband med beviljande av ombyggnadslån. De 
olägenheter som bostadsstyrelsen pekar på är inte av sådan karaktär att de· 
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bör utgöra något hinder mot detta. Av styrelsens redovisning framgår att 
de administrativa konsekvenserna torde bli relativt begränsade. Vidare bör 
beaktas att låntagarens totala kapitalkostnader påverkas i förhållandevis 
liten omfattning, eftersom det är små lånebelopp som skulle beröras av ett 
krav på inlösen. 

Jag anser därför att som villkor för ombyggnadslån bör ställas krav på 
inlösen av små lån. Kravet bör innebära att tidigare beviljade lån skall 
lösas in, om de sammanlagt inte överstiger 15 % av låneunderlaget i 
ombyggnadsärendet. I de fall beloppet för gamla lån överstiger 30000 kr. 
för egnahem och 500000 kr. för hyres- och bostadsrättshus bör dock inte 
ställas något krav på inlösen. Sådant krav bör inte heller ställas i fråga om 
lån för vilket räntebidrag utgår. Jag avser att i annat sammanhang åter
komma till regeringen med ett förslag av den nu angivna innebörden. 

Med ledning av den kartläggning som bostadsstyrelsen gjort av 1985 års 
ombyggnadslån kan inlösen av små lån beräknas uppgå till ca 25 milj. kr. 
per år, varav ca 20 milj. kr. för flerbostadshus. 

Bostadslån för demonterbara daghem 

Göteborgs kommun har i en framställning till regeringen föreslagit att 
bostadslån skall kunna lämnas för demonterbara daghem. Frågan aktuali
serades även genom en motion till 1985/86 års riksmöte (1985/86:208). 

Jag kan nämna att bostadslån till vanliga daghem är subventionsfria. 
Med hänsyn härtill och till de allmänt sett goda möjligheterna att få lån på 
den öppna kreditmarknaden är jag inte beredd att biträda förslaget. 

Medelsanskaffizing för SBAB 

SBAB:s medelsanskaffning har tiJl helt övervägande del skett genom 
utgivning av prioriterade bostadsobligationer. Detta har fungerat tillfreds
ställande. Avprioriteringen av bostadsobligationer från och med den 1 
december 1986 bedöms inte få några allvarliga återverkningar på bolagets 
upplåning. 

Återbetalning av statliga lån 

Riksrevisionsverket (RRV) redovisar att 4900 milj. kr. har bokförts som 
återbetalningar under budgetåret 1985/86 av lån för bostadsbyggande. Yt
terligare 1270 milj. kr. betalades in före den 30 juni 1986 men bokfördes 
under juli och augusti innevarande budgetår. Dessa återbetalningar bok
förs på statsbudgetens inkomstsida. 

Räntan för bostadslån var 13,4% under år 1986 och har av regeringen 
nyligen fastställts till 9.7% för år 1987. 1986 års ränta har varit betydligt 
högre än marknadsräntan. Detta torde inte bli fallet vad gäller år 1987. Den 
kraftiga räntesänkningen i förening med att någon rabatt inte kommer att 
lämnas i fortsättningen vid inlösen av bostadslån torde medföra att förtida 
inlösen kommer att ske i mindre omfattning under innevarande budgetår 
än under budgetåret 1985/86. 
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Anslagsberäkning 

Jag beräknar i likhet med bostadsstyrelsen anslagsbehovet för nästa bud
getår till I IO milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa lån till bostadsbyggande för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett förslagsanslag av 110000000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1985/86 Utgift 11029663 733 . 
1986/87 Anslag 14600000000 
1987/88 Förslag 12400000000 

Från anslaget betalas räntebidrag·enligt 
I. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692, ändrad 

1986:756), 
2. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693, ändrad 

1986:757), 
3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946, omtryckt 1980:329, änd

rad senast 1986:759), 
4. bostadslånekungörelsen (1967:552, omtryckt 1973:534, ändrad senast 

1986:284), 
5. förordningen (1977: 332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder 

i bostadshus m. m. (upphävd 1980: 334), 
6. förordningen (1983:40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall, 
7. 4§ förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i 

bostadshus (ändrad senast 1985:461), 
8. förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i 

vissa fall (ändrad 1986:722), 
9. bestämmelser meddelade den 24 april 1975 för vissa lån som har bevil

jats för att anordna studentbostäder samt 
10. förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bo

stadshus (ändrad senast 1986:718). 
Dessutom belastas anslaget av eftergifter av räntelån m. m. enligt ränte

lånekungörelsen (1967: 553, omtryckt 1976: 790, ändrad senast 1986: 283). 
Vidare betalas från anslaget ut statsbidrag enligt förordningen (1982: 1285) 
om hyresrabatter i bostadshus (ändrad senast 1983: 1023). 

Medel från anslaget används också för utbetalning av ersättning till 
kommunerna enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537, upphävd 
1967:552) samt vissa bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel 
outhyrda lägenheter som regeringen har beviljat under förutsättning att 
kommunen avstår från sin rätt till sådan ersättning. 

Räntebidrag enligt nybyggnadslåne-, ombyggnadslåne- resp. bostadsfi
nansieringsförordningen lämnas med belopp som motsvarar skillnaden 
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mellan verklig räntekostnad för bottenlån och bostadslån inom låneunder
laget för bostäder och en garanterad. ränta för dessa lån. För vissa låntagar
kategorier lämnas räntebidrag dessutom för en beräknad årlig räntekost
nad med ett belopp som motsvarar 3% av låneunderlaget för bostäder. Vid 
ombyggnad av flerbostadshus kan räntebidrag lämnas för markkostnader, 
även om de inte ingår i låneunderlaget. Den garanterade räntesatsen för det 
första året av lånetiden varierar mellan 2,15 och 4,8% beroende på lånta
garkategori. Den garanterade räntan höjs årligen på visst sätt. 

Räntebidrag lämnas även för flerbostadshus som har uppförts eller 
byggts om med stöd av lån enligt 1967 års bostadslånckungörclse eller 
motsvarande äldre bestämmelser, om huset har blivit färdigt efter år 1957 
och låntagaren inte erhåller räntelån. 

Den som erhåller räntelån f'ar en motsvarande subvention genom att den 
del av räntelånet som avser ränta på bostadslån och underliggande kredit 
omedelbart efterges. 

Räntebidrag enligt förordningen om räntebidrag för underhållslån i vissa 
fall lämnas till allmännyttiga bostadsföretag och studentbostadsföretag, 
som rör år 1983 beviljades lån på den allmänna lånemarknaden till underhåll 
av bostadshus. Räntebidraget lämnas med ett belopp som motsvarar skill
naden ·mellan räntekostnaden för lånet, beräknad på aktuell låneskuld och 
en särskild garanterad ränta. Denna garanterade ränta skall vara 7 ,5 % för. 
det första året av lånetiden, och höjs för varje följande år med 0,5 procent
enheter. 

Räntebidrag enligt 4 § förordningen om lån för byggnadstekniska åtgär
der i bostadshus lämnas enligt samma principer som räntebidragen för de 
nyssnämnda underhållslånen. 

Räntebidrag lämnas även för vissa tidigare beslutade lån till energibespa
rande åtgärder. Bidrag i dessa fall beräknas efter gnmder liknande dem 
som gäller för räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

För vissa lån till studentbostäder betalas räntebidrag med belopp som 
motsvamr skillnaden mellan fastställda annuiteter och den verkliga ränte
kostnaden. 

Statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus lämnas under vissa förutsätt
ningar till ägare av bostadshus med hyres- eller .bostadsrättslägenheter. 
Villkoren är att huset har uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt 
bostadsfinansieringsförordningeil, och att byggnadsarbetena har påbörjats 
under senare delen av år 1982 eller under åren 1983 eller 1984. Maximalt 
bidrag under det första året av bidragstiden är 60 kr. per m2 för hus där 
byggnadsarbetena påbörjades under åren l982-1983 och 45 kr. per m2 för 
hus där byggnadsarbetena påbörjades under år 1984. Bidraget minskar med 
en femtedel per år. För ombyggnad av hus i Norrbottens län gäller särskil
da regler. 

Det statliga räntestödet vid förbättring av bostadshus utgörs av ett årligt 
räntebidrag. Det lämnas för vissa underhålls-, reparations- och energispar
åtgärder i hus med hyres- eller bostadsrättslägenheter. Bidraget beräknas 
utifrån en schablonmässigt bestämd kostnad för utförda åtgärder. För 
schablonbeskattade fastighetsägare beräknas bidraget utgående från hälf
ten av en räntesats som är 1,5 procentenheter högre än statslåneräntan. 
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För övriga fastighetsägare beräknas. bidraget utgående från en räntesats 
som är två procentenheter lägre än den nyss uträknade. Bidragstidcns 
längd beror på åtgärdernas beräknade livslängd. 

Bostadsstyrelscn 

Bidragsgiv11i11gens omfattning 

Utgifterna för räntebidrag m. m. under anslaget för budgetåret 1985/86 
uppgick till 10922 milj. kr., vilket är 946 milj. kr. mindre än urider budget
året 1984/85. Om man från utgifterna under budgctaret 1984/85 räknar bort 
den engångsutbetalning· av räntebidrag till ägare av hyres- och bostads
rättshus som genomfördes i anslutning till att fastighetsskatten infördes - · 
1363 milj. kr. - har utgifterna ökat med 417 milj. kr. En stor del av 
ökningen avser statens bidrag till hyresrabatter. 

Utgifter i milj. kr. under budgetåret 

1983/84 

Räntebidrng . 9351 
Eftergift av räntelån 422 
Räntebidrag för underhållslån 
Räntestöd för förbättring 

av bostadshus 
Statsbidrag till hyresrabatter 
Ersättning till kommuner 

för förvaltningsförluster 84 

Totalt 9858 

1984/85 1985/86 

11414 10270 
224 130 

26 33 

7 79 
38 185 

159 225 

11868 10922 

Tidigare avsåg en del av räntebidragen räntor för tiden mellan husets 
färdigställande och utbetalningen av det statliga lånet. Detta s. k. retroakti
va räntebidrag upphörde i princip den I januari 1984 och ersattes av ett 
räntetillägg i låneunderlaget. Under budgetåret 1985/86 utgick drygt 300 
milj. kr. i retroaktiva bidrag för ärenden som inte avslutats förrän under 
det gångna budgetåret. 

Räntesubventionernas andel av bruttoräntorna för ärenden med lån en
ligt bostadsfinansieringsförordningen var 68% för hyres- och bostadsrätts
hus och 36% för egnahem. 

Antalet lägenheter med räntesubventioner uppgick till ca 1480000 under 
andra halvåret 1985. Då ingår inte sådana lägenheter för vilka enbart 
energis parlån har lämnats. Av det totala antalet lägenheter utgjorde hyres
och bostadsrättslägenheterna 83%. 

Anslagsberäkning 

Bostadsstyrelsen beräknar utgifterna under budgetåret 1986/87 till 13900 
milj. kr. för räntesubventioner och till ca 375 milj. kr. för ersättning för 
förvaltningsförluster och bidrag till hyresrabatter, dvs. sammanlagt 14275 
milj. kr. 
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För budgetåret I987i88 beräknar bostadsstyrelsen utgifterna till 12200 
milj. kr. 

Bostadsstyrelsens beräkningar för budgetåret 1987/88 utgår från en bun
den ränta om 9,2%, en obunden ränta om 10,5% och en ränta om 10,5% 
för bostadslån utbetalade före den I juli 1985 och 9,25% för bostadslån 
utbetalade därefter. 

F öredragandcns överväganden 

Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag redogjort för de 
ekonomiska förutsättningarna för statens stöd till olika samhällssektorer. 
Kraven på åtgärder för att minska belastningen på statsbudgeten gäller 
som jag i det föregående har sagt även bostadssektorn. 

Sänkt garanterad ränta till följd av höjd fastiglzetsskatt för vissa 
privatägda hyreshus 

Riksdagen har vid sin behandling av prop. 1986/87: 48 om bostadspolitiken 
beslutat (BoU 7, rskr 93) att år 1987 höja fastighetsskatten med 0,5 pro
centenheter för konventionellt beskattade hyreshusenheter. En del av 
ägarna till sådana enheter har även fått kostnadsökningar till följd av den 
extra upptrappning av den garanterade räntan som enligt riksdagens beslut 
(prop. 1985/86: 100 bil. 13, BoU 13, rskr 171) genomfördes den 1juli1986 
för bl. a. flerbostadshus färdigställda åren 1958-1978. Riksdagen har vid 
sin behandling av den bostadspolitiska propositionen gett regeringen till
känna (SkU 1986/87: 16, rskr 94) att kompensatoriska åtgärder inom ränte
bidragssystemet bör ske för de fastigheter som kommer att träffas av höjd 
fastighetsskatt och som år 1986 blivit föremål för en extra upptrappning av 
de garanterade räntorna. Bostadsutskottet uttalade i sitt yttrande till skat
teutskottet (BoU 1986/87: ly) att nyssnämnda fastighetsägare bör kompen
seras för den höjda fastighetsskatten i huvudsak i enlighet med de regler 
som förordades i den proposition (prop. 1984/85: 85) som låg till grund för 
fastighetsskattens införande. 

Enligt min mening bör kompensation för den höjda fastighetsskatten 
lämnas genom att den garanterade räntan för konventionellt beskattade 
hyreshus sänks i den omfattning som framgår av följande tablå. Sänkning
en är beräknad så att de hus som fick en extra upptrappning den 1 juli 1986 
får en kostnadsminskning som genomsnittligt sett motsvarar de ökade 
kostnaderna till följd av höjd fastighetsskatt. 
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Färdigställda 
år 

-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1978 

. Koslnadsökning 
p. g. a. höjd fas
tighetsskatt 
kr/m2 

3:75-4:50 
4:60-5:25 
5:40-6:00 
6:25-7:50 
8:00-9:00 

Motsvarande sänkning av de 
garanterade räntorna 

procentenheter kr/m2 

0,95 
0,75 
0,70 
0,60 
0,45 

3:35- 4:75 
4:50- 5:40 
5:55- 6:70 
5:75- 8:65 
7:35-10:75 

En sänkning i enlighet med vad jag nyss sagt beräknas medföra att 
statens utgifter för räntebidrag ökar med ca 25 milj. kr. per år. Dessutom 
senareläggs i viss mån amorteringar till staten av bostadslån. 

Höjd garanterad ränta till följd av slopad garantiskatt för hyreshus ägda 
av fysiska personer och för egnahem 

Riksdagen har beslutat (prop. 1985/86: 150, SkU 50, rskr 360) att garanti
beskattningen av fysiska personers fastigheter skall slopas den 1 januari 
1987. Genom lagstiftning hösten 1984 (prop. 1984/85: 70, SkU 23, rskr 110, 
SFS 1984: 1060) slopades garantibeskattningen av juridiska personers fas
tigheter den 1 januari 1985. Den skattelättnad som härigenom uppstod för 
juridiska personer beaktades när de garanterade räntorna justerades i 
samband med att fastighetsskatten infördes (prop. 1984/85:.85 bil. l, BoU 
9, rskr 91). Detta är förklaringen till rådande skill~ader i de garanterade 
räntorna för hyreshus som ägs av konventionellt beskattade juridiska resp. 
fysiska personer. 

När garantibeskattningen nu helt tas bort finns det inte längre några skäl 
att ha kvar dessa skillnader. Jag anser därför att de garanterade räntorna . 
för hyreshus ägda av fysiska personer bör höjas till den nivå som kommer 
att gälla för konventionellt beskattade juridiska personer. Med beaktande 
av de sänkningar av de garanterade räntorna som jag nyss redovisade, blir 
de sammanlagda förändringarna av de garanterade räntorna för hyreshus 
ägda av fysiska personer följande. 

Pärdigställda 
är 

-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1978 
1979-1980 
1981-1983 
1984-

Sänkning 
p.g.a. höjd 
fastighets-
skatt 

procent-
enheter 
-0,95 
-0,75 
-0,70 
-0,60 
-0,45 

0 
0 
0 

Höjning 
till nivån 
för juri-
diska per-
soner 

procent· 
enheter 
+0,85 
+0,65 
+0,65 
+0,60 
+0,40 
+0,4 
+0,25 
+0,20 

3 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 

Nettoändring 

procent- kr./m 2 

enheter 
-0,10 - 0:35- 0:50 
-0,10 - 0:60- 0:70 
-0,05 - 0:40- 0:50 

0 0 
0 0 

+0,40 + 11 :60-·12:80 
+0,25 +10:10-12:50 
+0,20 +12:30-
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Räntebidragen beräknas minska med ca 50 milj. kr. till följd av den 
nyssnämnda justeringen av de garanterade räntorna för hyreshus ägda av 
fysiska personer. Dessutom sker en viss tidigareläggning av amorteringar 
av bostadslån. Nettoeffekten, när juste1ingen med hänsyn till den höjda 
fastighetsskatten beaktas, blir knappt 45 milj. kr. i minskade räntebidrag 
för denna grupp av fastighetsägare. 

Jag föreslår sammanfattningsvis således att följande ändringar av de 
garanterade räntorna för hyreshus ägda av konventionellt beskattade juri
diska respektive fysiska personer görs den I juli 1987. 

Färdigställda 
år 

-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1978 
1979-1980 
1981-1983 
1984-

Ändring av de garanterade räntorna för 
hyreshus ägda av konventionellt beskattade 

juridiska personer 

procentenheter 

-0,95 
-0,75 
-0,70 
-0,60 
-0,45 

0 
0 
0 

fysiska personer 

procentenheter 

-0,10 
-0,10 
-0,05. 

0 
0 

+0,40 
+0,25 
+0,20 

De föreslagna ändringarna av de garanterade räntorna avser räntebidrag 
enligt bostadsfinansieringsförordningen, nybyggnadslåneförordningen, 
ombyggnadslåncförordningen eller förordningen om statligt stöd till ener
gibesparande åtgärder i bostadshus m. m. Motsvarande ändringar skall 
göras i fråga om basannuiteterna enligt bostadslånekungörelsen samt bas
räntorna enligt räntelånekungörelsen. Ändringarna av de garanterade rän
torna skall gälla i fråga om ärenden med bostadslån som har betalats ut före 
den I juli 1987. För ärenden med bostadslån som betalas ut fr. o. m. den 1 

juli 1987 skall den garanterade räntan för hyreshus ägda av fysiska perso
ner höjas från 2, 15 till 2,35 procentenheter för det första året. 

Jag övergår nu till egnahemmen. Garantiskattens borttagande för egna
hem har kombinerats med att det extra avdraget som ägare av egnahem nu 
kan göra i sin deklaration slopats. Nettoresultatet av detta blir i regel en 
skattelättnad även för dessa fastighetsägare. För egnahem med räntebidrag 
torde regelmässigt uppkomma en skattelättnad, eftersom de har höga 
underskott, vilka medför full garantiskatt. Den slopade garantiskatten är 
enligt min mening ett motiv för att höja den garanterade räntan även för 
egnahemsägare. Jag redovisar i följande tablå en beräkning av den genom
snittliga skattelättnaden och den höjning av de garanterade räntorna som 
schablonmässigt svarar mot skattelättnaden. Jag vill framhålla att egna
hemsägarna i regel skattemässigt kan utnyttja en 50-procentig avdragsrätt 
för de ökade räntekostnader som upptrappningen medför. 

Även den garanterade räntan för nya egnahem bör höjas och bestämmas 
till 4,9 procentenheter för det första året efter bostadslånets utbetalning. 

En upptrappning enligt nyssnämnd skala och höjningen av den garante
rade räntan för det första året medför att utgifterna för räntebidrag minskar 
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Färdigställda 
år 

-1979 
1980-1981 
1982-1983 
1984 
1985-1986 
1987-

Skattelättnad p. g. a. 
slopad garantiskatt 
och extra avdrag 
kr. per m1 

4:30 
4:30-4:40 
4:40-5:00 
5:10 
5:40 
5:40 

Motsvarande höjning 
av den garanterade räntan 

procent
enheter 

0,4 
0,3 
0,25 
0,2 
0,2 
0,1 

kr. per m1 

6:30- 9:50 
8:20- 9:40 
8:90-10:40 
9:10 
9:10-10:10 

10:50 

med ca 210 milj. kr. för det första helåret som ändringen får budgeteffekt. 
Besparingen ökar årligen till följd av att utgifterna minskar för nytillkom-
mande årgångar. · 

Ytterligare extra upptrappning 

Av statsfinansiella skäl bör räntebidragen minskas ytterligare genom föl
jande extra upptrappningar av de garanterade räntorna för egnahem. Upp
trappningen minskar anslaget för räntebidrag med ytterligare 120 milj. kr. 
Den extra upptrappningen är så fördelad att föreslagna höjningar tillsam
maris med de årliga upptrappningarna ger en något lägre kostnadsökning 
för egnahem byggda före år 1985 än för egnahem byggda åren 1986-1986. 
Eftersom de sistnämnda årgångarna har jämförelsevis höga kostnadsök
ningar till följd av de årliga upptrappningarna bör de undantas från extra 

upptrappningar. 

Färdigställda 
år 

-1979 
1980 
1981 
1982 
1984 

Extra upptrappning 

procentenheter 

0,3 
0,4 
0,15 
0,2 
0,05 

kr. per m2 

3:20-7:10 
10:90 
4:70 
7:10 
2:30 

Den sammanlagda höjningen till följd av nyssnämnda ändringar av de 
garanterade räntorna framgår av följande tablå. 

Färdig· Höjd garanterad ränta p. g. a. Totalt 
ställda 
år slopad extra procentenheter kr. per m~ 

garantiskatt upptrappning 

procentenheter procentenheter 

-1979 0,4 0,3 0,7 7:60-16:70 
1980 0,3 0,4 0,7 19:10 
1981 0,3 0,15 0,45 14:10 
1982 0,25 0,20 0,45 16:00 
1983 0,25 0.25 t0:40 
1984 0,2 0,05 0,25 11:40 
1985-1986 0,2 0,2 10: 10-10:50 
1987- 0,1 0,1 5:50 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 

35 



Jag föreslår sammanfattningsvis således att följande extra upptrappning
ar av de garanterade räntesatserna för egnahem görs den I juli 1987. 

Färdigställda 
år 

-1980 
1981-1982 
1983-1984 
1985-1986 
1987-

Höjd garanterad ränta 
procentenheter 

0,70 
0,45 
0,25 
0,20 
0.10 

Höjningarna av de garanterade räntorna skall avse ärenden med bo
stadslån eller energisparlån vilka har betalats ut före den 1 juli 1987. För 
ärenden med bostadslån till egnahem som betalas utfr. o. m. den I juli 1987 

·skall den garanterade räntan för det första året höjas från 4,8 till 4,9 

procentenheter. . 
Den sammanlagda upptrappningen för egnahemmen minskar statens 

utgifter för räntebidrag med 330 milj. ki. Egnahemsägarnas avdragsrätt för 
räntchöjningen beräkn~s medföra ett skattebortfall av drygt 65 milj. kr. för 
staten och ca 100 milj. kr. för kommuner och landsting. Avdragsrätten 
innebär också att de i tabellen angivna kostnad~ökningarna för cg~ahems
ägare i flertalet fall får halv effekt på berörda hushålls ekonomi. Jag vill 
dessutom ånyo erinra om den utgiftsminskning som kommer egnahems
ägarcn till del till följd av att garantibeskattningen upphör den 1 januari 
1987. 

Avgift för kommunal insyn i vissa bostadsriittsföreningar 

Stockholms stad har i en framställning till regeringe~ begärt att kommuner
na genom lagändring ges möjlighet att ta ut en avgift för den insyn som de 
är skyldiga att utöva i vissa bostadsrättsföreningar enligt 2§ Jagen 
(1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningslagens främ
jande m.m. 

Enligt 28 § nybyggnadslåneförordningcn för bostäder och 26 § ombygg
nadslåncförordningen för bostäder lämnas bostadslån till bostadsrättsföre
ningar med 29 % av låneunderlaget. Det förutsätts därvid bl. a. att minst en 
av kommunen utsedd representant, och suppleant för denne, ingår i för
eningens styrelse under en viss tid, som regel från föreningens bildande till 
dess att fem år har förflutit från utbetalningen av lånet. Vidare krävs att 
kommunen under denna tid utser minst en revisor och suppleant för denne. 

Riksdagen beslutade vid 1985/86 års riksmöte (prop. 1985/86: 100 bil. 13, 
BoU 13, rskr 171) att minska tiden för den kommunala insynen i de bo
stadsrättsföreningar som får 29% låneandel från tio till fem år från bostads
lånets utbetalning. Genom denna ändring torde kommunernas kos1nader 
för insynen ha minskat. 

Enligt inin mening bör det ligga i° kommunernas eget intresse att ha insyn 
i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Jag är därför inte beredd att förorda 
en lagändring av det slag som Stockholms stad har begärt. 
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Anslags beräkning 

Anslagsbclastningen för budgetåren 1986/87 och 1987/88 beräknas uppgå 
till de belopp som framgår av följande tabell. Beräkningarna för budgetåret 
1987/88 bygger på au bostadslåneräntan för år 1987 blir 9,7% för bostads
lån utbetalda före den I· juli 1985. I övrigt har följande kalkylantaganden 
om genomsnittsräntor under år 1987 använts. Nytillkommande bostadslån 
antas få en ränta om 10%. Räntan för nytillkommande och ränteändrade 
bottenlån antas bli 10,2%. Hänsyn har därvid tagits till att prioriteringen 
av krediter till bostadssektorn upphörde den I december 1986. Vidare har 
statslåneräntan antagits: bli 9,8 % och kreditiv räntan 11,3%. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 

Beräkning a11 anslagsbelasmingenför budgetåren 1986187 och 1987188 

Läneform :Milj. kr. 1986/87 Milj. kr. 1987/88 

Anslagspåverkande 
faktorer 

·Hyres- och Egna-
bost.rätt hem 

Räntebidrag till hus med bostadslå11 
- utgift föregående bud-

ge tår 6920 3200 
- ny år~ång 1600 500 
- normal upptrappning -460 -220 
- extra upptrappningar 

19861 -250 -60 
- extra upptrappningar 

19872 

- ändring p. g. a. 
fast. skatt3 +880 +700 

- ändring p. g. a. 
garantiskatt4 

- ränteändring bostadslån +680 +400 
- ränteändring bottenlån -90 -180 

delsumma 9280 43411 

Rämestöd för förbättring av 
bostadshus 
- utgift föregående bud-

getär ' 80 
- ny årgång +200 
- nedräkning och 

ränteändring '-30 

delsumma 250 

Övrigt 
- vissa underhållsllin 30 
- bidrag t hyresrabatter . 150 
- ersättning för förvalt-

ningsförluster 70 

Total anslagsbelastning 9780 4340 

Totalt Hyres- och Egna-
bost.rätt hem 

10120 '9280 4340 
2ioo 1480 320 
-680 -450 -250 

-310 -250 -60 

-60 

+1580 +10 

-30 -100 
+1080 -1300 -800 
-270 -120 -220 

13620 ·8620 3170 

80 250 
+200' +190 

-30 -20 

250 420 

30 30 
150 120 

70 40 

14120 9230 3170 

1 Extra upptrappningar den I juli 1986 för hyres- och bostadsrätter samt egnahem .. 

Totalt 

13620 
1800 
-700 

-3.10 

-60 

+10 

-130 
- 2100 

-340 

11790 

250 
+190 

-20 

420 

30 
120 

40 

12400 

2 Extra upptrappningar den I juli 1987 för egnahem. · 
3 Sänkt garantiränta den I januari 1986 för alla, och sänkt garantiränta för konventionellt beskattade hyreshus 
den 1 juli 1987. 
4 Höjd garantiränta den I juli 1987 p.g.a. slopad garantiskatt för egnahem och hyreshus ägda av fysiska 
personer. 
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Jag beräknar således utgifterna på anslaget B 4 för budgetåret 1986/87 till 
14120 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag om 14600 milj. kr. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1987/88 beräknar jag till 12400 milj. kr. 
Jag beräknar att ca 75% av de totala räntesubventionerna under budget

året 1987/88 kommer att lämnas till hus med hyres- eller bostadsrättslägen
heter. 

Anslagsbelastningen minskar jämfört med budgetåret 1986/87 främst 
beroende på att räntorna har sjunkit. Det minskar räntebidragen till såväl 
redan utbetalda som nytillkommande lån. Dessutom minskar den non:.nala 
årliga upptrappningen av de garanterade räntorna anslaget med ca 700 milj. 
kr. Mitt förslag om extra upptrappningar och andra justeringar av de 
garanterade räntorna minskar belastningen med ca 175 milj. kr. netto 
under budgetåret 1987/88. De av mig i det föregående redovisade nettobe
sparingarna om 355 milj. kr. får endast halv effekt under det första budget
året, eftersom räntebidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Denna typ av 
fördröjd effekt medför även att den extra upptrappningen den I juli 1986 
minskar anslagsbelastningen under budgetåret 1987 /88 med ca 310 milj. kr. 

Med hänsyn bl. a. till att antalet outhyrda lägenheter minskar torde 
utgifterna för ersättning till förvaltningsförluster under budgetåret 1987/88 
bli avsevärt lägre än vad bostadsstyrelsen bedömt. Jag uppskattar ersätt
ningarna till 40 milj. kr. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1986/87: 48, BoU 7, rskr 93) om 
dels en försöksverksamhet med bidrag till bostadskostnader efter ombygg
nad, dels ett bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder. Medel för dessa 
ändamål bör anvisas under anslaget B 4. 

Under en försöksperiod om tre år fr. o. m. den 1 januari 1987 lämnas ett 
bidrag (kvarboendegaranti) för att dämpa höjningarna av bostadskostna
derna för de hyresgäster och bostadsrättshavare som bor kvar efter en 
ombyggnad. Utgifterna för bidragel har beräknats till 130 milj. kr. för 
treårsperioden. Bidraget betalas ut ett år efter det att huset blivit färdig
ställt och hinner därmed inte påverka anslaget nämnvärt under budgetåret 
1987/88. Jag räknar med att de medel som kommer att erfordras för 
ändamålet under budgetåret 1987/88 ryms inom det nyss angivna anslags
beloppcl på 12 400 milj. kr. 

Bidrag vid nybyggnader av hyres- och bostadsrättshus på vissa orter 
lämnas om preliminärt lånebeslut eller dispens för påbörjande meddelats 
efter den 4 november 1986 och byggnadsarbetena påbörjas före utgången 
av år 1988. Bidragen skall vara 60 kr/m2 under det första året och 30 kr/m2 

under det andra året efter husets färdigställande. Bidragen lämnas till 
nybyggnader på bl.a. de orter där begränsningar har. lagts i. fråga om 
igångsättning av ombyggnader. Om hänsyn tas till de härigenom minskade 
utgifterna för räntebidrag till ombyggnader kan bidragen till nybyggnader 
beräknas ·medföra en nettoökning av utgifterna med knappt 70 milj. kr. 
fördelade på tre år. Bidragen torde endast hinna få en mycket liten anslags
effekt under budgetåret 1987/88. 

Riksdagen har även i den nyssnämnda propositionen förelagts ett förslag 
om stöd till förvärv av äldre egnahem. Stödet skall lämnas i form av lån 
med räntesubventioner till vissa barnfamiljer. Riksdagen har ännu inte 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 
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beslutat i frågan. Om förslaget antas, beräknar jag att medelsbehovet i 
form av räntebidrag för ändamålet kommer att uppgå till endast ett margi
nellt belopp under budgetåret 1987/88. Det bör därför kunna rymmas inom 
det beräknade anslagsbehovet på 12400 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. medge att de garanterade räntorna ändras i enlighet med vad 

jag har förordat, 
2. till Räntebidra{? m. m. för budgetåret 1987/f~ anvisa ett för

slagsans!ag av 12400000000 kr. 

B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 
lägenheter m. m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

60285202 
105000000 
198000000 

Från anslaget bekostas utgifter för eftergift av hyresförlustlån enligt 
förordningen (1976:260) om hyresförlustlån (ändrad senast 1982:540). An
sökningar om eftergift m. m. prövas av länsbostadsnärnnden. Regeringen 
beslutar i de fall då låntagaren gör anspråk på avvikelser från normalvill
koren. I vissa fall kan vidare regeringen, efter ansökan av kommunen, 
medge att det lånebelopp som inte efterges får övertas av kommunen som 
ett särskilt hyresförlustlån. 

Vidare tas anslaget i anspråk för utbetalning av bidrag till åtgärder i 
bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Regeringen har i 
varje särskilt fall beslutat om bidrag. Bidrag har beviljats inom en ram för 
stödverksamheten som har fastställts av riksdagen. Ilidragsformen har 
upphört den I juli 1986. 

Fr. o. m. budgetåret 1986/87 disponeras ansiaget även för bidrag enligt 
förordningen (1986: 286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bo
stadsområden (förnyelsebidrag). Det nya bidraget ersätter dels de bidrag 
somt. o. m. den 30 juni 1986 kunde lämnas för åtgärder i syfte att förbättra 
boendemiljön och som utbetalas från anslaget B 9, dels de nyssnämnda 
bidragen till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägen
heter. Förnyelsebidrag lämnas till kostnader för sådana åtgärder som syf
tar till att minska antalet outhyrda lagenheter och förbättra den sociala 
miljön i områden med stora uthyrningssvårighcler eller stora sociala pro
blem. Bidragsberättigade är endast allmännyttiga bostadsföretag för åtgär
der i områden med flerbostadshus. Som förutsättnin'g för bidrag gäller att 
bostadsföretaget och kommunen tillsammans har utarbetat ett åtgärdspro
gram för området, att kommunen lämnar ett bidrag som minst motsvarar 
hälften av statens bidrag samt att avtal har träffats om boinflytande och 
decentraliserad förvaltning. 

Prop. 1986/87: 100 
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Bostadsstyrelscn 

Under budgetåren 1984/85 och 1985/86 beviljades eftergift av hyresförlust
lån till ett belopp av 25 resp. 34 milj. kr. Totalt har intill utgången av 
budgetåret 1985/86 eftergifter beviljats med 726 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1985/86 utestod hyresförlustlån till ett be
lopp av 287 milj. kr. Av detta belopp utgör närmare 213 milj. kr. s. k. 
särskilda hyresförlustlån. 

Beräkningen av kommande utgifter för eftergifter är osäker. Det är svårt 
att bedöma i vilken utsträckning låntagarna kommer att föredra räntec och 
amorteringsfrihet, eftersom eftergift i regel är förknippad med villkoret att 
resten av lånet löses in. 

Styrelsen uppskattar utgifterna för eftergift till 30 milj. kr. för vart och 
ett av budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Erfarenheter saknas ännu för att bedöma åtgången av medel för förnyel
sebidrag. Om man antar att hela ramen utnyttjas för innevarande budgetår 
och att tiden mellan beslut och utbetalning kommer att uppgå till ett år, blir 
följden att inget betalas ut under budgetåret 1986/87 medan 60 milj. kr. 
betalas ut under budgetåret 1987/88. 

Vad gäller frågan om beslutsramcns storlek saknas underlag för en 
bedömning av behovet av en ändring. Styrelsen föreslår därför att ramen 
för budgetåret 1987/88 fastställs till oförändrat 60 milj. kr. 

Totalt beräknar således bostadsstyrelsen utgifterna till 30 milj.kr. bud
getåret 1986/87 och till 90 milj. kr. budgetåret 1987 /88. 

Föredragandens överväganden 

Ramar m.m. 

Bostadsstyrelsen föreslår att ramen för förnyelsebidrag fastställs till. oför
ändrat 60 milj. kr. Styrelsen anför att bidragsverksamheten an nu inte nått 
en sådan omfattning att underlag finns för någon säker bedömning av 
beloppets rimlighet. Jag delar styrelsens uppfattning och förordar att ra
men för beslut om förnyelsebidrag under budgetåret 1987/88 fastställs ~ill 
60 milj.kr. 

Anslagsberiikning 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100 bil. 16, CU 22, rskr 240) 
upphörde långivningen till hyresförluster i och med utgången av år 1980. 
Bestämmelserna om eftergift av hyresförlustlån gäller emellertid fortfaran
de. Medel för eftergifter kommer därför att behövas under ytterligare 
några år. Jag beräknar medelsbehovet till 40 milj. kr. 

Jag beräknar vidare ett medclsbehov om 60 milj. kr. för förnyelsebidrag. 
Medel kommer också att behövas för utbetalningar av sådana bidrag till 

åtgärder i bostadsområden ·med stor andel outhyrda lägenheter som har 
beviljats under tidigare budgetår. Samtliga återstående redan beviljade 
bidrag till sådana åtgärder förväntas bli utbetalade under budgetåret 

Prop. 1986/87: 100 
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1987/88. Jag beräknar au 98 milj. kr. kommer att tas i anspråk för dessa 
utbetalningar. 

Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1987/88 beräknar jag 
således till 198 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att beslut om förnyelsebidrag under budgetåret 1987/88 

meddelas inom en ram av 60000000 kr., 
2. till Ätgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägen

lzeter m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
198 000000 kr. 

B 6. Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

89663800 
87000000 

100000000 

Från anslaget betalas ut lån enligt bestämmelserna i kungörelsen 
(1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (om
tryckt 1982: 428) samt i förordningen (1983: 1021) om tilläggslån för om
byggnad av bostadshus m. m. (ändrad senast 1986: 719). 

Tilläggslån beviljas för ombyggnad av hus som har förklarats för eller 
kan förklaras för byggnadsminne samt för åtgärder som avser att avhjälpa 
byggskador och byggfel, åtgärder mot radon samt för ändrad lägenhcls
sammansättning i vissa fall och grundförstärkning av kulturhistoriskt vär
defulla hus m. m. 

För ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan låneunder
laget förhöjas. Fr.o.m. budgetåret 1985/86 sker kreditanskaffningen för 
bostadslån med förhöjt låneunderlag via Statens Bostadsfinansieringsak
tiebolag (SBAB). 

Tilläggslånet är ett statligt ränte- och amorteringsfritt lån som beviljas 
med ett belopp som motsva~r skillnaden mellan godkänd ornbyggnads
kostnad och den kostnad som kan förräntas av fastigheten på normala 
villkor. Ränte- och amorteringsfriheten för ett tilläggslån omprövas efter 
fem eller tio år. · 

Riksdagen fastställer årligen en gemensam ram för riksantikvarieämbe
tets tillstyrkanden av ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyggel
se som bör komma i fråga för förhöjt låneunderlag och/eller tilläggslån. 
Ramen för första halvåret 1986 har fastställts till 40 milj. kr. För budgetåret 
1986/87 har fastställts en ram om 80 milj. kr. 

Riksdagen fastställer årligen även en ram som bostadsstyrelsen fördelar 
på tilläggslån som avser byggskador och byggfel, ändrad lägenhetssam
mansättning, grundförstärkning av kulturhistoriskt värdefulla hus m. m. 
Ramen för första halvåret 1986 har fastställts till 20 milj. kr. För budgetåret 
1986/87 har fastställts en ram om 40 milj. kr. 
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För tilläggslån till åtgärder mol radon gäller ingen rambegränsning. 
Regeringen har riksdagens bemyndigande att överskrida ramarna om det 

behövs av sysselsättningsskäl. 

Bostadsstyrelsen 

Långivningens omfattning 

Före år 1986 fastställdes kalendcrårsvisa ramar för tilläggslån till ombygg
nad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Med anledning av en allmän 
övergång till budgetårsvisa ramar har en ram på 40 milj. kr. fastställts för 
första halvåret 1986. Denna ram har helt förbrukats. Förhöjt låneunderlag 
har tillstyrkts för 12 milj. kr. och lilläggslån för 28 milj. kr. 

Också den på samma sätt fastställda ramen för tilläggslån för andra 
åtgärder för första halvåret 1986 - uppgående till 20 milj. kr. - har helt 
förbrukats. Av de avräknade medlen svarar reparationer för 9%, ändrad 
lägenhetssammansättning för 49% och grundförstärkning för 42%. Från 
den 1 januari 1986 lämnas inte längre tilläggslån för avhjälpande av fukt
och mögelskador i egnahem. 

Rambehov 

Bostadsstyrelsen konstaterar att riksantikvarieämbetet gör bedömningen 
att behovet av medel för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse klart över
stiger fastställd ram. Mot bakgrund av vad ämbetet har _anfört föreslår 
bostadsstyrelsen en tillstyrkanderam för budgetåret 1987/88 om 170 
milj.kr. 

Bostadsstyrelscn anför vidare att behovet av medel för tilläggslån till 
andra åtgärder hittills någorlunda rymts inom gällande ramar. Enligt läns
bostadsnämndemas bedömning uppgår emellertid behovet för budgetåret 
1987/88 till ca 85 milj. kr., varav närmare hälften avser grundförstärknings
åtgärder, ca 30% ändrad lägcnhetssammansältning och ca 20% repara
tionsåtgärder. För budgetåret 1987/88 föreslås en ram om 60 milj.kr. 

A11slagsberäk11i11g 

Bostadsstyrelsen bedömer att utbetalningarna totalt kommer att bli närma
re 100 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1986/87 och 1987/88. -

Föredragandens överväganden 

Ramar 

Bostadsstyrelsen föreslår att tillstyrkanderamen för förhöjt låneunderlag 
och tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse fastställs till 170 
milj. kr. för budgetåret 1987/88, vilket är en ökning med 90 milj. kr. 

Jag har inte funnit tillräckliga skäl att föreslå en ökning av tillstyrkandc
ramen för budgetåret 1987/88. Jag viil ånyo i:ncd hänsyn till det statsfinan
siella läget betona vad jag senast anförde vid min anmälan till budgetpropo~ 
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sitioncn 1986 (prop. 1985/86: 100 bil."13) om nödvändigheten av en sträng 
prioritering av de objekt som bör komma i fråga för statligt stöd i form av 
förhöjt låneunderlag och tilläggslån. 

Arkeologiutredningen avlämnade i maj 1985 betänkandet (SOU 1985: 13) 

Fornlämningar och exploatering. Betänkandet behandlar bl. a. frågor om 
finansieringen av sådana arkeologiska undersökningar som föranleds av 
bostadsbyggande. Utredningens förslag innebär bl. a. att tilläggslån enligt 
förordningen (1983: 1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus 
m. m. bör kunna lämnas för att underlätta finansieringen av bostadsbyg
gande som åsamkas kostnader för arkeologiska undersökningar. Utred
ningen har beräknat behovet av lån till 5 milj. kr. årligen. 

Jag har efter samråd med statsrådet Göransson funnit det angeläget att 
åtgärder vidtas för att komma tillrätta med de aktuella finansieringsproblc
men som i vissa fall kan vara betydande. Utredningsförslaget är enligt min 
bedömning väl ägnat att ligga till grund för sådana åtgärder. Jag förordar 
därför att en möjlighet öppnas att medge tilläggslån för vissa kostnader för 
arkeologiska undersökningar. 

Utredningen har föreslagit att möjligheten att få tilläggslån skall avse 
bostadsbyggande såväl i de äldre stadskärnorna som vid råmarksexploa
tering. I det senare fallet är emellertid inte problemen av samma generella 
natur som i det förra. Dessutom finns ofta möjligheter att anpassa det 
planerade byggandets detaljlokalisering utifrån förekomsten av fornläm
ningar. 

Med hänsyn härtill bör enligt min mening tilläggslån inte lämnas gene
rellt till arkeologiska undersökningskostnader vid bostadsbyggande. Jag 
förordar att långivningen begränsas till sådana fall inom områden med 
samlad äldre bebyggelse (saneringsområden), däribland förtätningsområ
den, där dels allmänintresset av att byggandet kommer till stånd är störst, 
dels möjligheter saknas att anpassa exploateringen så att fornlämningar 
inte berörs och dels de arkeologiska undersökningskostnaderna är relativt 
sett höga. 

Låneberättigade kostnader bör vara, såsom arkeologiutredningen före
slagit, kostnader för arkeologiska undersökningar exklusive maskintimmar 
och grovarbetskraft. 

Prioriteringen av vilka byggnadsprojekt som skall stödjas med tiJläggslån 
bör ske av riksantikvarieämbetet utifrån de grunder' som jag nyss ·har 
angett. Det bör vidare ankomma på regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att lämna de närmare föreskrifter som föranleds av 
förslaget. 

Jag beräknar att en långivning med dessa prioriteringar bör rymmas 
inom en årlig ram av 2,5 milj. kr. Utrymmet för en sådan långivning bör 
skapas genom en omprioritering inom ramen för lån till ombyggnad av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Jag förordar med hänsyn till vad jag nyss har sagt att tillstyrkanderamen 
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse fastställs till 80 milj. kr. för bud
getåret 1987/88, dvs. till samma belopp som för innevarande budgetår. 
Inom denna ram får högst 2,5 milj. kr. disponeras för lån till arkeologiska 
undersökningskostnader. 
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Jag förordar vidare att regeringen begär riksdagens bemyndigande att få 
vidga tillstyrkanderamen om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Bostadsstyrclsen föreslår att ramen för tilläggslån för byggskador och 
byggfel, ändrad lägenhetssammansättning och grundförstärkning av kul
turhistoriskt värdefulla hus m. m. fastställs till 60 milj. kr. för budgetåret 
1987/88, dvs. en ökning med 20 milj. kr. i förhållande till innevarande 
budgetår. En sådan ökning av beslutsramen kan jag inte biträda. Jag 
förordar att ramen för budgetåret 1987 /88 bestäms till 40 milj. kr. Som skäl 
för mitt förslag vill jag anföra nödvändigheten av en hård prioritering också 
av de projekt som kan komma i fråga för denna fonn av statligt stöd. 

Jag förordar vidare att regeringen begär riksdagens bemyndigande att få 
överskrida ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Jag vill slutligen i detta sammanhang erinra om att riksdagen nyligen har 
beslutat att utvidga tillämpningsområdet för tilläggslån till att avse även 
ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus som är yngre än 30 år 
(prop. 1986/87:48, BoU 7, rskr 93). Utvidgningen är kopplad till en ökad 
möjlighet att erhålla bostadslån för ombyggnad av bebyggelse som upp· 
fördes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. Tilläggslån får 
genom riksdagens beslut beviljas intill ett belopp av 50 milj. kr. under tiden 
den l januari 1987-den 30 juni 1987 och 100 milj. kr. under budgetåret 
1987/88. 

Anslagsberäk11i11g 

Jag beräknar i likhet med bostadsstyrelsen behovet av medel för utbetal
ningar under budgetåret 1987/88 till'IOO milj. kr. Något behov av medel för 
utbetalningar av tilläggslån till hus som är yngre än 30 år torde inte 
uppkomma under budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyr

kanden av sådana ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse som bör komma i fråga för förhöjt låneunderlag och tilläggslån 
bestäms till 80000000 kr. för budgetåret 1987/88, 

2. medge att av denna ram högst 2500000 kr. får disponeras för 
tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med 
bostadsbyggande i enlighet med vad jag har förordat,. 

3. medge att beslut om tilläggslån som av~er åtgärder för att 
avhjälpa byggskador och byggfel, ändrad lägenhetssammansättning 
eller grundförstärkning får meddelas inom en ram av 40000000 kr. 
för budgetåret 1987/88, 

4. medge att de under l. och 3. angivna ramarna får överskridas 
om det behövs av sysselsättningsskäl, 

5. till Tilläggs/ån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 100000000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 13 

44 



B 7. Bostads bidrag m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

748789089 
1457000000 
I 573000000 

Från anslaget bekostas statliga bostadsbidrag till barnfamiljer samt stats
bidrag till statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer och vissa hushåll 
utan barn. 

Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1976:263) om statliga bo
stadsbidrag till barnfamiljer (omtryckt 1986: 139) och förordningen 
(1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. (om
tryckt 1986: 138, ändrad senast 1986:417). 

Bostadsbidragcn till barnfamiljer består av en statlig del, som lämnas 
med ett visst belopp per barn, och en statskommunal del, som är beroende 
på hur stor bostadskostnaden är. Det statskommunala bostadsbidraget 
lämnas under bidragsåret 1987 med 80% av bostadskostnadcn mellan 800 
kr./mån. och en övre hyresgräns, som är anpassad till bostadsbehovet hos 
olika stora hushåll. För 1- och 2-barnsfamiljer är gränsen 2075 kr./mån., 
för 3- och 4-barnsfamiljer 2600 kr./mån. och för familjer med 5 eller flera 
barn 3125 kr./mån. 

Bostadsbidragct är inkomstprövat och minskas med en viss del av den 
bidragsgrundande inkomsten. Bidraget reduceras med 15% av inkomsten 
mellan en nedre inkomstgräns, som är 41000kr. för ensamstående med 
barn och 53000 kr. för makar med barn, och en övre inkomstgräns, som är 
75000 kr. Över denna gräns reduceras bidraget med 22% av inkomsten. 

Statskommunalt bostadsbidrag till hush.åll utan barn upphörde att bevil
jas vid utgången av år 1985 (prop. 1984/85: 100 bil. 13, BoU 13, rskr 230). 
Statskommunalt bidrag kan dock lämnas till ensamstående och makar med 
s. k. umgängesrättsbarn. För dessa hushåll är den nedre inkomstgränsen 
30000 kr. för ensamstående och 33000 kr. för makar. 

Statsbidragsandelen för statskornrnunala bostadsbidrag är 43 %. Staten 
ersätter numera kommunerna kalenderårsvis i efterskott för utbetalningar 
av bostads bidrag. Utgifterna under budgetåret 1987/88, kommer därför att 
avse kostnaderna för de bostadsbidrag som lämnas under år 1987. . 

Bostadsstyrelsen 

Bidragsgivningens omfattning 

Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag uppgick i maj 1986 till 
263000. Som framgår av följande tablå var antalet ensamstående med barn · 
i bidragssystemet i stort sett oförändrat sedan maj 1985, medan gruppen 
makar med barn hade minskat. 
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Hushåll med bostadsbidrag 
för maj månad 

1984 1985 1986 

Makar med barn 182000 161000 125000 
Ensamstående med barn 133000 135000 132000 
Hushåll utan barn (för år 
1986 endast hushåll med umgänge!';-

rättsbarn) 30000 26000 6000 

Samtliga 344000 322000 263000 

Förslag till ändringar 

Bostadsstyrclsen har som utgångspunkt för sina förslag förutsatt att de av 
bostadskommitten föreslagna reglerna för bostadsbidrag införs den Ijanu
ari 1988. Styrelsen föreslår att inkomstgränserna i det nya systemet höjs i 
förhållande till vad soin gäller idag. Vidare föreslår styrelsen att den övre 
hyresgränscn fastställs till högre belopp än vad kommitten har föreslagit. 

Bostadsstyrelsen beräknar utgifterna för budgetåret 1987/88 till 1750 
milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade under I 985/86 års riksmöte att reglerna för bostads
bidrag skulle ändras vid två tillfällen - dels den 1 juli 1986, dels den 1 
januari 1987 (prop. 1985/86: 100 bil. 13, BoU 12, rskr 132). 

Regeringen har vidare i prop. 1986/87:48 föreslagit att en omläggning av 
bostadsbidragssystemet skall göras den l januari 1988. Riksdagen har ännu 
inte beslutat i frågan. 

Kostnaderna för bostadsbidragen påverkas starkt av inkomst- och hy
rcsutvecklingen. Om 1987 års regler skulle gälla oförändrade även under år 
1988, skulle bidragen till följd av hushållens nominellt ökade inkomster 
uppskattningsvis minska med ca 260 milj.kr. Endast ca 80 milj.kr. av 
denna minskning hänför sig till ökade realinkomster. Omvänt skulle bidra
gen öka med drygt 60 milj.kr. till följd av ökade bostadskostnader för 
sådana hushåll som har hyror inom 1987 års hyresgränser. Sammanlagt 
skulle således bidragen vid oförändrade regler minska med ca 200 milj.kr. 
mellan åren 1987 och 1988. 

I prop. 1986/87:48 har jag redovisat förslag om genomgripande föränd
ringar både av de regler som rör inkomstprövningen av bostadsbidragen 
och av de bostadskostnadsgränser inom vilka stöd lämnas. 

Vidare föreslås att det statliga bostadsbidraget fr. o. m. det fjärde barnet 
avvecklas. I propositionen nämns att statsrådet Lindqvist avser att åter
komma med ett förslag om ökat flerbarnstillägg som kompenserar bortfal
let av det statliga bostadsbidraget. Regeringen har tidigare denna dag 
beslutat att föreslå riksdagen att flerbarnstillägget höjs i enlighet med vad 
som förutsätts i den nyssnämnda propositionen.· 
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Slutligen föreslås förenklingar i fråga om hanteringen av bidragsärenden, 
bl. a. genom atl omprövningen av redan fastställda bostadsbidrag begrän
sas. 

De förändringar som har redovisats i prop. 1986/87:48 får följande 
effekter för det stöd som lämnas under år 1988. 

De familjer som har bostadskostnader över 1987 års övre hyrcsgränser 
får sitt stöd ökat med ca 140 milj. kr. Samtidigt minskas stödet till hushåll 
med lägre bostadskostnader med ca 75 milj. kr. 

De ändrade avtrappningsreglerna medför att stödet minskar med ca 85 
milj. kr. Effekterna av övriga förändringar är svårare att beräkna. Det 
gäller särskilt de förslag som rör vad som skall räknas in i hushållets 
bidragsgrundande inkomst. Jag uppskattar emellertid att dessa förändring
ar minskar bidragen med ca 45 milj. kr. Inom denna ram ökar stödet till 
flerbarnsfamiljerna med ca 15 milj. kr. genom omläggningen till flerbarns
tillägg. 

Effekterna av de olika regeländringarna för enskilda hushåll har jag 
belyst i prop. 1986/87:48. 

Sammanlagt minskar stödet med ca 65 milj. kr., vilket således är något 
mindre än vad som motiveras av ökningen av hushållens realinkomster. 
Ökningen av dessa beräknas, som jag nyss har sagt, uppgå till ca 80 milj. 
kr. 

Förslagen i prop. 1986/87: 48 får inga budgeteffekter under detta anslag 
under budgetåret 1987/88. Som statsrådet Lindqvist har redovisat tidigare 
denna dag kommer dock förslaget om en partiell avveckling av de nuvaran
de statliga bostadsbidragen till hushåll med fyra eller flera barn att påverka 
utgifterna för flerbarnstilläggen redan från den l januari 1988. 

Bostadsbidragen består i dag av två delar - statliga bostadsbidrag och 
statskommunala bostadsbidrag. Kostnaderna för de statliga bostadsbidra
gen bärs helt av staten. Till kostnaderna för de statskommunala bostadsbi
dragen får kommunerna bidrag av staten med för närvarande 43%. Bidra
gen regleras i skilda författningar. 

Det finns enligt min mening inga bärkraftiga motiv för att hänföra kost
nadsansvaret för olika delar av ett i praktiken sammanhållet hidragssystem 
till skilda huvudmän. Systemet bör i stället ses som en helhet. 

Jag förordar därför att bostadshidraget i sin helhet omvandlas till ett 
kommunalt bidrag. Vidare förordar jag att statsbidrag utgår till kommuner
na och att statens och kommunernas andelar av kostnaderna för det 
sammanlagda stödet förblir desamma som idag. En förutsättning för att 
statsbidrag skall lämnas bör, liksom nu, vara att kommunerna vid sin 
bidragsgivning följer de av riksdagen och regeringen fastställda reglerna. 
Kommunerna är givetvis oförhindrade alt liksom hittills på egen bekostnad 
besluta om högre bidragsbelopp än som följer av dessa regler. Mot bak
grund av vad jag nu har sagt förordar jag, att statsbidraget till kommunerna 
för de bostadsbidrag som utbetalas enligt dessa regler, fastställs till 50%. 

Det som jag nu har anfört innebär att det inte heller finns anledning att 
upprätthålla den nuvarande formella skillnaden mellan ett statligt och ett 
statskommunalt bostadsbidrag. Stödet behöver då inte längre regleras av 
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två skilda författningar, vilket innebär en administrativ förenkling. Jag 
avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga. 

När det gäller den framtida administrationen av bostadsbidragen vill jag 
nämna att frågan är föremål för beredning inom regeringskansliet. Inom 
ramen för detta arbete ingår bl. a. överläggningar med Kommunförbundet. 

Riksdagen gav under riksmötet 1985/86 regeringen till känna (BoU 12, · 
rskr 132) att bostadsbidrag till hushåll utan barn borde återinföras. Ytterli
gare överväganden om bidragets närmare utformning borde emellertid 
göras inom ramen för beredningen av bostadskommittens betänkande. Det 
förutsattes att riksdagen skulle föreläggas förslag i frågan: 

Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga senare under 
innevarande riksmöte. 

A11slagsberäkni11g 

Utgifterna under budgetåret 1987/88 kommer, som jag tidigare har nämnt, 
att avse kostnaderna för bostadsbidrag som betalas ut under kalenderåret 
1987. 

Jag beräknar medelsbeltovet under budgetåret 1987 /88 till 1573 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna att statsbidrag lämnas till kommunernas kostnader 

för bostadsbidrag i enlighet med vad jag har förordat, 
2. till Bostadshidrag m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 1573000000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsvcrksamhet m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

352035561 
329000000 
345000000 . 

Från anslaget bekostas utgifter för förbättringslån i den mån de är ränte
och amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag, statsbidrag för att åter
ställa handikappanpassade bostäder, temporära bidrag till ombyggnad av 
flerbostadshus samt bidrag för installation av hissar m. m. Vidare· dispone
ras anslaget av statens råd för byggnadsforskning för.bidrag till samupp
handling och teknikutveckling avseende hissinstallationer. Slutligen tas 
anslaget i anspråk - efter beslut av regeringen i varje särskilt fall - för 
bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartcrsmark samt bidrag 
för försöksverksamhet med uppbyggnad av integrerad boendeservice. 

Bestämmelserna omförbättri11gslån finns i förbättringslåneförordningcn 
(1980:261, ändrad senast 1986:281). Lånen är behovsprövade och lämnas 
för förbättringar av sådana småhus som bebos av personer som har folk-
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pension, som har fyllt 60 år eller som är handikappade. Lånen får vara 
räntefria och stående intill ett belopp av 20000 kr. per lägenhet. Långiv
ningen kommer att upphöra vid utgången av budgetåret 1986/87. 

Bostadsa11pass11i11gsbidrag beviljas enligt förordningen (1982: 639) om 
bostadsanpassningsbidrag (ändrad senast 1986: 717). Bidrag lämnas för 
sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet 
som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den 
handikappade. Till standardhöjande anpassningsåtgärder lämnas bidrag 
upp till 20000 kr. och för kostnader därutöver bostadslån med räntebidrag, 
s. k. bostadsanpassningslån. 

Statsbidrag för att återställa bostadsanpassningsåtgärder som har vid
tagits i flcrbostadshus och i småhus som upplåts med hyresrätt beviljas 
enligt förordningen ( 1985: 489) om statsbidrag för att återställa handikapp
anpassade bostäder m. m. 

Bidrag till ombyggnad av jlerbostadshus har lämnats enligt två förord
ningar - (1981 :474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostads
hus (ändrad senast 1982:643) samt (1982:642) med samma namn. Bidrags
givningen, som var begränsad till ombyggnader under viss tid, har numera 
upphört. 

Bidra[? till installatio11 av hiss m. m. enligt förordningen (1983: 1025) om 
statsbidrag för hissinstallationer i bostoi.dshus m. m. lämnas i första hand 
till installation av hissar och andra lyftanordningar och i andra hand för 
andra tillgänglighetsskapande åtgärder. Bidrag lämnas med högst 30% av 
den av kommunen godkända kostnaden under förutsättning att kommunen 
bidrar med minst :20%. Bidrag lämnas endast efter ansökan av kommunen. 
En total ram om 294 milj, kr. har fastställts för bidragsgivningen. Frågan 
om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. 

Bidrag till samupplza11d/i11g och teknikutveckling avseende hissinstalla
tioner lämnas efter beslut av statens råd för byggnadsforskning. Beslut om 
bidrag för detta ändamål fick meddelas intill ett sammanlagt belopp av 6 
milj. kr. under åren 1985 oehl986. 

Bidrag för att förbättra tillgängligheten i den yttre miljön för personer 
vilkas rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder, sjuk
dom eller handikapp beviljas enligt förordningen (1985:780) om statsbidrag 
för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark. Beslut om 
bidrag meddelas av regeringen inom en ram av 10 milj.kr. årligen. 

Bidrag för att stimulera utvecklingen av nya former för att tillhandahål
la sådan service till de boende som förbättrar möjligheterna för äldre, 
handikappade och långvarigt sjuka att bo i vanliga bostäder lämnas enligt 
förordningen (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga 
om boendeservice. Bidragsformen kommer att finnas under fem år, 
fr.o.m. budgetåret 1985/86 l.o.m. budgetåret 1989/90. En ram om 10 milj. 
kr. årligen har fastställts för ändamålet. Beslut om bidrag meddelas av 
regeringen. Outnyttjade delar av ramen vid ett budgetårs utgång får dispo
neras påföljande budgetår, dock längst t.o.m. budgetåret 1989/90. För
utom ramen på 10 milj. kr. kan bidrag för verksamheten erhållas från de 
särskilda projektmedel som har anvisats under socialdepartementets an
slag G 1. Bidrag till social hemhjälp för utveckling och förnyelse av 
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hemhjälpen. I vissa fall kan regeringen även bevilja medel ur allmänna Prop.19~6/87: 100 
·arvsfonden. Bil. 13 

Bostadsstyrelsen 

F örbättringslån 

Förbiittringslångivningen har minskat under en följd av år. Så har skett 
även under budgetåret 1985/86. Det genomsnittliga lånebeloppet per lägen
het har dock ökat något. 

Beslut om förbättrings/ån under budgetåren 1983184--1985186 

Genomsnittligt Antal Antal Beviljat belopp, 
lånebelopp per beslut lägen- milj. kr. 
lägenhet, kr. heter 

Totalt varav Totalt varav 
ränte- ränte-
fritt lån fritt lån 

1983/84 528 529 21,4 7,4 40460 14021 
1984/85 478 479 19,3 6,9 40388 14463 
1985/86 388 390 16,0 5,9 41096 15192 

Bostadsanpassningsbidrag 

Under budgetåret 1985/86 beviljades bostadsanpassningsbidrag i betydligt 
större omfattning än under närmast föregående budgetår. Genomsnittsbe
loppet per lägenhet ökade med 22 %. 

Beslut om bostad.rnnpassningsbidrag under budgetåren 1983/84--1985186 

Budgetår 

1983/84 
1984/85 
1985/86 

Antal 
lägenheter 

14044 
18297 
21049 

Beviljat 
belopp, 
milj.kr. 

164,7 
219,9 
308,5 

Genomsnittligt 
bidragsbelopp 
per lägenhet, kr. 

11725 
12019 
14658 

Fr. o. m. den I januari 1983 har som komplettering .till bostadsanpass
ningsbidragen i vissa fall kunnat beviljas bostadsanpassningslån. Denna 
långivning har haft följande omfattning. 

50 



Beslut om bos radsanpassning slån under budgetåren 1983184 - 1985186 

Budgetår 

1983/84 
1984/85 
1985/86 

Antal 
lägenheter 

182 
176 
105 

Beviljat 
lånebelopp, 
milj.kr. 

9,5 
9,8 
8,1 

Genomsnittligt 
lånebelopp per 
lägenhet, kr. 

52020 
55635 
77458 

I den utvärdering av kommunala beslut om bostadsanpassningsbidrag 
som redovisats i Bo-rapport nr 1986:4 har bl.a. vissa brister påtalats när 
det gäller systemet med bidrag och lån för standardhöjande åtgärder. Bl. a. 
medför den nuvarande begränsningen av bidraget för standardhöjande 
åtgärder till 20000 kr. en väsentlig inskränkning av möjligheterna att stödja 
anpassningsåtgärder i den äldre bebyggelsen. Beloppsgränsen 20000 kr. 
fastställdes när de nya reglerna om bidrag till standardhöjande åtgärder 
infördes den l januari 1983. Nivån fastställdes med utgång'spunkl i det 
normala maximibelopp för bidrag som gällde före derina tidpunkt. Detta 
belopp hade då varit oförändrat sedan den 1 juli 1979. Enligt bostadsstyrel
sens mening motiverar kostnadsutvecklingen en kraftig höjning av maximi
beloppet för bidrag till standardhöjande åtgärder. Styrcl§en föreslår ·att 
beloppet höjs till 30000 kr. Detta skulle innebära en ökning av kostnaderna 
för det totala bostadsanpassningsbidraget med ca 2 milj. kr. per budgetår. 
Bostadsanpassningslånen torde därvid minska i motsvarande mån. Vidare 
minskar belastningen på räntebidragsanslaget. 

Bidrag till ombyggnad av f/erbostadshus 

Under budgetåren 1983/84 - 1985/86 har beslut om bidrag till ombyggnad 
av tlerbostadshus meddelats i följande omfattning. 

Beslut om bidrag till ombyggnad a11 f/erbostadslzus under budgetåren 
1983184-1985186 

Budgetår Antal Beviljat belopp Genomsnittligt 
lägenheter milj.kr. bidrag per 

lägenhet, kr. 

1983/84 9106 146,4 16080 
1984/85 3750 59,2 15786 
1985/86 208 3,8 18322 

Dessa bidrag har kunnat beviljas till ombyggnadsföretag, som i huvud
sak avslutades senast den 30juni 1983. Först i samband med slutligt beslut 
om bostadslån behöver beslut om bidrag fattas och först då kan konstate
ras om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda. I och med utgången av 
budgetåret 1985/86 torde alla företag som är berättigade till bidrag ha fått 
beslut om detta. 
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Hissinstaiiät!on'er _·_ 

Be.~lut om statsbidrag för hissinstallationerfr. o. m. den 1januari1984 
t. o. m. den 30 juni 1986 

År Antal Antal Beviljat bidrag, 
hissar berörda milj. kr. 

lägenheter 

1984, l:a halvåret 6 56 0,9 
2:a halvåret 59 570 7,1 

1985, l:a haiväret 87 768 11,5 
2:a halvåret 100 1125 17,1 

1986, l:a haiväret 130 I 196 18,6 

Totalt 382 3715 55,2 

Vid utgången av budgetåret 1985/86 fanns beslut om förhandsbesked om 
bidrag avseende ett sammanlagt bidragsbelopp på 2,96 milj. kr. för ca 20 

hissar. Det sökta bidragsbeloppet avseende inneliggande ansökningar upp
gick samtidigt till drygt 18,9 milj. kr. 

Verksamheten väntas öka kraftigt andra halvåret 1986. Under andra 
kvartalet 1986 inkom 49 ansökningar om bidrag till styrelsen, vilket kan 
jämföras med 32 ansökningar under samma tidsperiod 1985. 

Anslagsbehov 

Nettobelastningen av räntefria förbättringslån beräknas till 0 kr. under 
budgetåren 1986/87 och 1987/88. 

Utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag kommer enligt länsbostads
nämndernas beräkningar att under budgetåret 1986/87 uppgå till ca 280 . 
milj. kr. och under budgetåret 1987/88 till ca 300 milj. kr. Återställningsbi
drag antas bli utbetalat med 5 m_ilj. kr. under vartdera budgetåret. 

Utbetalningarna av ombyggnadsbidrag antas ha avslutats under budget
året 1985/86. 

Statsbidrag till hissinstallationer m. m. utbetalas till vederbörande kom
mun i samband med bidragsbcslutet. Med hänsyn till den ökande efterfrå
gan på bidrag under budgetåret 1985/86 och till den förväntade kraftiga 
ökningen under andra halvåret 1986 bedöms medelsbehovet budgetåret 
1986187 uppgå ti\l 50 milj.kr. 

Här redovisade antaganden innebär ett beräknat mcdelsbehov på sam
manlagt 335 milj.kr. under budgetåret 1986/87 och 305 milj.kr. under 

budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Bostadsanpassningsbidrag 

I prop. (1984/85: 142) om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handi
kappade och långvarigt sjuka uttalade jag bl. a. (s. 31) att det är viktigt att 
åtgärder för anpassning av boendemiljön sätts in tidigt så att eget boende 
och kvarboende underlättas. Jag fann det önskvärt att bostadsanpassnings-
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bidrag kan lämnas för att anpassa bostäder för boende med begynnande 
funktionsnedsättningar som på sikt kan leda till bestående handikapp. Jag 
menade att en vidgning av tillämpningsområdet för bostadsanpassningsbi
draget borde övervägas. 

Regeringen uppdrog därefter åt bostadsstyrelsen att se över r~glerna för 
bostadsanpassningsbidraget i syfte att förbättra förutsättningarna för kvar
boende samt lämna förslag till erforderliga rcgeländringar och beräkna 
deras kostnadskonsekvenser. Resultatet av översynen har nu redovisats. 
Enligt styrelsens uppfattriing är de uttalade intentionerna i princip redan 
uppfyllda i och med den nuvarande tolkningen av begreppet "handikapp". 
Någon ändring av nu gällande regler behövs därför inte. Styrelsen avser 
dock att ändra tillämpningsförcskrifterna till förordningen så att det klart 
framgår att möjlighet till bidrag finns även vid begynnande funktionsned
sättningar som på sikt kan bli bestående. 

Riksdagens beslut (CU 29, rskr 305) med anledning av förslag i prop. 
1981/82: 126 om vissa ändringar i reglerna om stöd för individuell handi
kappanpassning av bostäder m.m. innebar dels generösare bidragsreglcr, 
dels att beslut om bidrag numera fattas av kommunerna, under förutsätt
ning att bidraget inte är kombinerat med stöd enligt bostadsfinansierings
förordningen (1974:946) eller förbättringslåneförordningen (1980:261) eller 
att kommunen inte själv är sökande. I dessa fall prövas frågan om bidrag 
fortfarande av länsbostadsnämnden. 

I nämnda proposition uttalades att effekten av de ändrade stödreglerna 
och av decentraliseringen borde utvärderas, bl. a. för att ge underlag för en 
bedömning av om kommuner och landsting borde svara för en viss del av 
kostnaderna för stödet. 

Bostadsstyrelsen presenterade i februari 1986, Bo-rapport nr 1986:4, en 
sådan utvärdering. Av rapporten framgår att decentraliseringen bl. a. har 
medfört snabbare beslut och en anpassning av bidragsgivningen till de 
lokala förhållandena. Ett gott samarbete har etablerats med andra lokala 
myndigheter som deltar i handläggningen. Styrelsen anser inte att kommu
nernas sätt att sköta bidragsverksamheten talar för en kommunal delfinan
siering av stödet. 

Utvärderingen visar vidare att de generösare bidragsreglema har med
fört att bidrag har kunnat lämnas till allt fler anpassningsåtgärder. Statisti
ken bekräftar också att antalet anpassade lägenheter på senare år har ökat 
markant. Jag finner denna utveckling positiv. Den v:isar att stödet fyller sin 
funktion att underlätta för äldre och handikappade att leva ett självständigt 
liv i vanliga bostäder. Härigenom besparas samhället dryga vårdkostnader. 

Vad gäller frågan om en kommunal delfinansiering av bostadsanpass
ningsbidragen vill jag erinra om vad en arbetsgrupp inom regeringskansliet 
anförde i betänkandet (SOU 1984:78) Bo på egna villkor. Gruppen ansåg 
det lämpligt med kommunal beslutanderätt i fråga om stöd.till bostadsan
passning, eftersom kommunerna har de bästa möjligheterna att göra hel
hetsbedömningar av handikappade personers förhållanden. Enligt grup
pens mening är det emellertid då också rimligt att kommunerna har ett 
ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas. Jag delar denna uppfattning 
och förordar att som förutsättning för statligt bidrag till bostadsanpassning 
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skall gälla att kommunen lämnar bidrag med 40% av den godkända kostna
den för anpassningsåtgärden till den del den finansieras med bidrag. Stat
ligt bidrag skall alltså lämnas till 60% av kostnaden. En kommunal delfi
nansiering av nyssnämnda omfattning bör vara en förutsättning för bo
stadsanpassningsbidrag även i sådana ärenden i vilka länsbostadsnämnden 
fattar beslut. 

Den nya ordningen bör införas den I januari 1988 och gälla i ärenden i 
vilka beslut meddelas fr. o. m. denna dag. Mitt förslag innebär ingen änd
ring i den ordning som gäller för rätt att anföra besvär. För riksdagens 
information vill jag vidare anmäla att jag avser att i annat sammanhang 
föreslå regeringen att bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna ges 
möjlighet att utöva tillsyn över förmedlingsorganens bidragsvcrksamhct. 

Mitt förslag torde leda till en utgiftsökning för kommunerna på ungefär 
120 milj. kr. per år och en motsvarande minskning för staten. För budget
året 1987 /88 beräknar jag att statens kostnader minskar med 30 milj. kr. 

Regeringen uppdrog i december 1973 åt bostadsstyrelsen att anordna en 
försöksverksamhel i fraga om återanvändning av lyftanordningar och and
ra kostsamma anordningar. Bostadsstyrelsen redovisar i utvärderingen en 
intervjuundersökning angående kommt:ncrnas erfarenhet av verksamhe
ten. Flertalet kommuner anser att möjligheten till återanvändning bör 
finnas kvar. Styrelsen delar denna uppfattning, men anser att det bör 
ankomma på respektive kommun att dels avgöra om återanvändning kan 
anses lönsam med hänsyn till de lokala förhållandena, dels bestämma 
formerna för verksamheten. Styrelsen anser att ett nyttjandcrättsavtal bör 
träffas med den som får en större anordning installerad. I annat fall bör 
anordningen bli sökandens egendom. Jag biträder uppfattningen att verk
samheten bör permanentas.· Det bör ankomma på regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att utfärda erforderliga föreskrifter 
för verksamhetens inriktning. 

Bostadsstyrelsen har med hänvisning till kostnadsutvecklingen föresla
git att maximibeloppet för bostadsanpassningsbidrag till standardhöjånde 
åtgärder höjs från 20000 kr. till 30000 kr. Jag biträder styrelsens för.slag 
och förordar att maximibeloppet höjs till 30000 kr. Ändringen bör göras 
den l juli 1987 och gälla i ärenden i vilka beslut fattas fr. o. m. denna ·dag. 
Kostnadsökningcn till följd av ändringen beräknar jag till ·2 milj. kr. Om 
mitt förslag om kommunal delfinansiering vinner bifall kommer kostnads
ökningen att till 40% bäras av kommunerna och till 60% av staten. 

Bidrag för tillgäng/ighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark 

Enligt riksdagens beslut (BoU 1984/85:24, rskr 347) med anledning,av 
prop. 1984/85: 142 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handi
kappade och långvarigt sjuka har. ett statligt bidrag införts för tillgänglig
hetsfrämjande åtgärder på kvartersmark. Beslut om bidrag meddelas av · 
regeringen. En medelsram om 10 milj. kr. har fastställts för ändamålet för 
vart och ett av budgetåren 1985/86 och 1986/87. Jag förordar att ramen fÖr 
bidrag bestäms till 10 milj.kr. också för budgetåret 1987/88. För riksdagens 
information vill jag meddela att jag avser att i annat sammanhang föreslå 
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regeringen att bostadsstyrelsen ges rätt att besluta i ärenden om dessa 
bidrag. 

Anslagsbehov 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 345 milj. kr. Därav 
avser 50 milj. kr. hissbidrag m. m. Jag vill i detta sammanhang erinra om 
riksdagens beslut om fortsatt bidragsgivning till hissinstallationcr m. m. 
(prop. 1986/87: 48, BoU 7, rskr 93). Statens utgifter för bostadsanpass
ningsbidrag beräknar jag till 270 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Bidragen 
för återställning beräknar jag till 5 milj. kr. Slutligen tillkommer 10 milj. kr. 
för bidrag till tillgänglighetsfrämjandc åtgärder på kvartersmark samt 10 
milj. kr. för bidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice. 

I prop. 1986/87:48 har riksdagen förelagts ett förslag om bidrag till 
konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Förslaget är alltjämt föremål 
för riksdagens prövning. Om riksdagen beslutar att införa ett sådant bidrag 
bör medel för ändamålet hämtas från anslaget B 8. Enligt min bedömning 
kan det dock bli fråga om mycket små utbetalningar under budgetåret 
1987/88, varför erforderliga medel torde rymmas inom det föreslagna an
slaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om kommunal delfinan

siering som förutsättning för bostadsanpassningsbidrag, 
2. godkänna vad jag har förordat i fråga om höjning av maximibe

loppet för bostadsanpassningsbidrag till standardhöjande åtgärder, 
3. medge att beslut om tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvar

tersmark får beviljas intill ett belopp av 10000000 kr. under budget
året 1987/88, 

4. till Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. för budgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 345000000 kr. 

B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

100591223. 
60000000 
70000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till förbättring av boendemiljön enligt 
förordningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boen~ 
demiljöer (upphävd 1986:291). Vidare får anslaget tas i anspråk för bidrag 
till tävlingar och annat utvecklingsarbete avseende boendekvaliteter efter 
beslut av regeringen i varje särskilt fall. 

Fr.o. m. den l juli 1986 har boendcmiljöbidragen under detta anslag och 
de särskilda bidragen till åtgärder i bostadsområden med stor andel out-

Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 

55 



hyrda lägenheter under anslaget B 5 ersatls av ett nytt bidrag för att främja 
åtgärder som syftar till att minska antalet outhyrda lägenheter och förbätt
ra den sociala miljön i områden med stora uthymingssvårigheter eller stora 
sociala problem. Den nya bidragsformcn har redovisats under anslaget B 
5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m. m. 

Bostadsstyrelscn 

Cnder budgetåret 1985/86 lämnades bidrag till förbättring av boendemiljön 
i 70 områden med sammanlagt 22600 lägenheter. 

Vid ingången av budgetåret 1985/86 fanns en balans av ansökningar 
avseende ett belopp om ca 160 milj.kr. För ca 60 milj.kr. av dessa fanns 
förhandsbesked om bidrag. 

För budgetåret 1985/86 blev den slutliga ramen för beslut om bidrag 70 
milj.kr., vilka medel helt tagits i anspråk. 

Samtliga vid utgången av budgetåret 1985/86 resterande ansökningar, 
uppgående till sammanlagt omkring 100 milj. kr., har avslagits på grund av 
brist på medel. 

Under de tio år detta bidrag förekommit (1975-1986) har miljön i om- . 
kring 1800 bostadsområden med sammanlagt en halv miljon lägenheter 
rustats upp. Totalt har bidrag givits med omkring 730 miij. kr. Budgetåret 
1975/76 uppgick bidragsbeloppet per lägenhet till omkring 330 kr. och 
1985/86 till omkring 3100 kr. 

Under budgetåret 1986/87 återstår att utbetala 6 milj. kr. av bidragsbe
slut fattade under budgetåret 1983/84 och 52 miij. kr. av bidragsbeslut 
fattade under budgetåret 1984/85. Beräknad utgift för budgetåret 1986/87 
blir alltså i storleksordningen 60 milj. kr. under förutsättning att i stort sett 
inga bidrag beviljade under budgetåret 1985/86 begärs utbetalda. 

Under budgetåret 1987/88 kan beräknas utbetalningar på samtliga bi
dragsbeslut fattade under budgetåret 1985/86 - 70 milj. kr. För budgetåret 
1988/89 skulle då inte återstå något. Om alla ansökningar om utbetalningar 
inte hinner in skulle ett visst slutligt anslag komma alt behövas också 
under budgetåret 1988/89. 

Föredragandens överväganden 

Bidragsgivningen till förbättring av boendemiljön upphörde den I juli 1986. 
Anslagsbehovet för utbetalningar av bidrag beviljade under tidigare bud
getår beräknar jag i likhet med bostadsstyrelsen till 70 milj. kr. för budget
året 1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 70000000 kr. 
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B 10. Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m. 

1985/86 Utgift1 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

160808287 
130000000 
140000000 

1 Anslagen Anordnings bidrag m. m. till allmänna samlingslokaler och Upprustnings
bidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m. 

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag, upprust
ningsbidrag samt medel för s.k. särskild eftergift och energisparbidrag till 

allmänna samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973:400) 
om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976:794, ändrad 

senast 1986:714), dels bidrag till riksorganisationema för samlingslokaler. 
Från anslaget får även betalas ut bidrag enligt förordningen (1984:703) om 
statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. och enligt förordningen (1982: ~64) 
om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m. m. som tillhör 
vissa organisationer och stiftelser (ändrad senast 1985: 166). För anord
nande av allmänna samlingslokaler utbetalas även lån från anslaget B 11. 
Lån till allmänna samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för allmänna samlingslo
kaler innebär i korthet att bidrag och lån kan lämnas till aktiebolag, 
föreningar eller stiftelser som är fristående i förhållande till kommunen och 
kommunala företag. Bidrag och lån lämnas för nybyggnad, ombyggnad 
eller köp av byggnader i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlings
lokaler. Första året av lånetiden är amorteringsfritt. Anordningsbidrag 
lämnas med högst 30 % eller, när särskilda skäl föreligger, med högst 35 % 
av låneunderlaget. Lån lämnas med högst det belopp som tillsammans med 
anordningsbidraget motsvarar 50 % av låneunderlaget. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag kan läm
nas för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebi
drag kan medges med högst 10 % av låneunderlaget till den del detta inte 
överstiger 500000kr. och med 5 % av det överskjutande beloppet. Bidra
get får dock inte överstiga 400000 kr. 

Bestämmelserna om upprustningsbidrag och s. k. särskild eftergift inne
bär i korthet att bidrag lämnas med högst 50 % av kostnaderna för upprust
ning av allmänna samlingslokaler, inkl. utbyten eller kompletteringar· av 
inventarier i sådana lokaler, och betalning av skulder. I fråga om samlings
lokaler som har färdigställts efter den 30 juni 1973 lämnas bidrag endast för 
sådan lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser att tillgodose 
de handikappades särskilda behov. För detta ändamål lämnas upprust
ningsbidrag med ett belopp som motsvarar utgiften för åtgärderna intill i 
regel 100000 kr. För överskjutande utgifter medges bidrag med högst 
50 %. Enligt kungörelsen kan vidare statligt lån enligt äldre bestämmelser 
under vissa förutsättningar efterges, s. k. särskild eftergift. 

Bestämmelserna om encrgisparbidrag för vissa lokaler m. m. är i huvud
sak följande. Ilidrag lämnas med högst 35 % av kostnaderna för energibe
sparande åtgärder i byggnader m. m. som tillhör organisationer eller stif
telser som inte bedriver näringsverksamhet och som inte har landstings
kommun, kommun eller svenska kyrkan som huvudman. Bidrag lämnas 
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inte för åtgärder till vilka statligt stöd kan lämnas i annan ordning, t. ex. om 
stöd kan lämnas enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna 
samlingslokaler. 

För varje budgetår fastställer riksdagen ramar för beslut om stöd. Upp
rnstningsbidrag för handikappanpassning lämnas dock utan rambegräns
ning. 

Bestämmelserna om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. innebär att 
bidrag under vissa förutsättningar kan lämnas för nybyggnad, ombyggnad 
eller upprustning av teater-, konsert- och museilokaler som tillhör någon 
annan än staten. En sådan förutsättning är att projektet är angeläget frän 
sysselsättningssynpunkt. Anordnings bidrag till teaterlokaler m. m. kan 
lämnas med högst 30 % eller, när särskilda skäl föreligger, med 35 % av 
kostnaden för anordnande av sådana lokaler. Bidrag till upprustning läm
nas på samma villkor som gäller för upprustningsbidrag till allmänna sam
lingslokaler. 

Ärenden om bidrag, särskilda eftergifter och lån handläggs inom bo
stadsstyrelsen av en samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Anordningsbidrag m. m. 

För beslut om anordningsbidrag och län fastställer riksdagen för varje 
budgetår en gemensam ram, av vilken en viss angiven del får tas i anspråk 
för bidrag. Ramen för budgetåret 1985/86 fastställdes till 30milj. kr., varav 
högst 20milj. kr. för bidrag. Också ramen för budgetåret 1986/87 har 
fastställts till 30milj. kr., varav högst 20milj. kr. för bidrag. 

Samlingslokaldelegationen hade den t juli 1986 ansökningar om anord
ningsbidrag och lån på sammanlagt 147milj. kr. Dessutom har delegatio
nen förhandsgranskat och lämnat positiva besked för projekt för vilka 
bidrag och lån har sökts med ca 72,7milj. kr. 

Bostadsstyrelsen föreslår i enlighet med yttrande från samlingslokalde
legationen att ramen för \ån ochanordningsbidrag för budgetåret 1987/88 
utökas till 60milj. kr., varav högst 45milj. kr. för bidrag. 

Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 
under budgetåret 1986/87 till lOOmi!j. kr. Även utbetalningarna av bidrag 
under budgetåret 1987/88 beräknas till lOOmilj. kf. ' 

1 fråga om bidraget till riksorganisationerna föreslår styrelsen i enlighet 
med förslag från samlingslokaldelegationen att det räknas upp till 
3,1 milj. kr. Av detta belopp bör 300000kr: avse sådant tekniskt/ekono
miskt utrednings- och projckteringsarbete som bedrivs inom riksorganisa
tionema. 

Upprustningsbidrag m. m. · 

Ramen för beslut om upprustnings bidrag m. m .. under budgetåret 1986/87 
fastställdes av riksdagen tiU 24milj. kr. För beslut om energisparbidrag till 
vissa lokaler m. m. fastställdes ramen till 4,2milj. kr. 
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Samlingslokaldelegationen hade den 1 juli 1986 ansökningar om upprust
ningsbidrag på 77milj. kr. Bostadsstyrelsen föreslår i enlighet med yttran
de från samlingslokaldelegationen att ramen för upprustningsbidrag ökas 
till 30milj. kr. för budgetåret 1987/88. Vidare föreslår styrelsen att ramen 
för energisparbidrag till vissa lokaler m. m. fastställs till 4,2milj. kr. för 
nästa budgetår. 

Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 
under budgetåret 1986/87 till 40milj. kr. Styrelsen beräknar att det behöver 
anvisas ett anslag på 40milj. kr. för utbetalningar också under budgetåret 
1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Redan i 1985 års budgetproposition aviserades en översyn av det statliga 
stödet till allmänna samlingslokaler. 

I mitt anförande till föregående års budgetproposition (prop. 
1985/86: 100 bil. 13) redovisade jag emellertid att Folketshusföreningarnas 
riksorganisation bedrev ett visst utrednings- och ulveeklingsarbete röran
de samlingslokaler. Jag fann då skäl att avvakta resultatet av detta arbete 
innanjag tog ställning till inriktningen av ett översynsarbete. Arbetet inom 
riksorganisationen pågår alltjämt och jag anser fortfarande att resultatet av 
detta arbete bör avvaktas. 

Ramar m.m. 

Bostadsstyrelsen redovisar en fortsatt stor efterfrågan på statligt stöd till 
såväl ny- och ombyggnad som upprustning av samlingslokaler. Mot den 
bakgrunden har styrelsen föreslagit en fördubbling av den gemensamma 
ramen för beslut om bidrag och lån för anordnande av allmänna samlings
lokaler från 30 till 60 milj. kr. för budgetåret I 987/88. Styrelsen nämner 
som ett alternativ att stödet skulle kunna förbättras inom ramen för nuva-· 
rande resurser om lånedelen slopades och ramen för bidrag utvidgades i . 
motsvarande mån. Styrelsen anför att många samlingslokalägare numera ... 
avstår från att söka det statliga lånet, eftersom möjlighet finns att få lån på 
minst lika goda. villkor på den allmänna kapitalmarknaden. I fråga om 
upprustnings bidrag m. m. har styrelsen föreslagit att ramen höjs till 30 milj. 
kr. under budgetåret 1987/88. 

Samlingslokalorganisationernas Samarbetskommitte har i en framställ
ning till regeringen uppgett att det nu krävs ett statligt stöd till de allmänna 
samlingslokalerna på 190 milj. kr. · 

Även om antalet inneliggande ansökningar i och för sig skulle motivera 
en vidgning av ramarna, kan jag i nuvarande statsfinansiella läge inte 
biträda bostadsstyrelsens förslag att fördubbla ramen. Jag delar emellertid 
styrelsens uppfattning att stödet skulle kunna förbättras om långivningen 
till allmänna samlingslokaler slopas i utbyte mot en ökning av bidragen. 
Jag förordar därför att lånemöjligheten avvecklas vid utgången av inneva
rande budgetår. Jag förordar vidare att ramen för beslut om anordningsbi
drag m. m. under budgetåret 1987/88 fastställs till 28 milj. kr. ( + 8 milj. kr.) 
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och ramen för beslut om uppruslningsbidrag m. m. till oförändrat 24 milj. 
kr. De ordinarie ramarna bör liksom tidigare kunna frångås om sysselsätt
ningsläget på byggarbetsmarknaden föranleder särskilda åtgärder. Rege
ringen bör därför begära riksdagens bemyndigande att få överskrida ra
marna för anordnings- och upprustningsbidrag, om det behövs av syssel
sättningsskäl. 

Bidrag till handikappanpassning av allmänna samlingslokaler bör liksom 
tidigare budgetår få medges utan rambegränsning. 

Folkparkernas Centralorganisation har i en framställning till regeringen 
hemställt att åtgärder vidtas dels för att upprusta folkparkstcatrarna, dels 
för att underlätta en handikappanpassning av dessa t. ex. genom stöd efter 
samma regler som gäller för handikappanpassning av allmänna samlingslo
kaler. 

Jag delar organisationens uppfattning att det är önskvärt att en upprust
ning sker av teaterlokalerna. I första hand är det angeläget att vidta 
åtgärder som gör lokalerna tillgängliga för besökare med handikapp av 
olika slag. Jag förordar därför att ett nytt bidrag införs avseende handi
kappanpassning av folkparksteatrarna. Bidraget bör lämnas enligt samma 
regler som gäller för bidrag till handikappanpassning av allmänna samlings
lokaler. 

Jag förordar att en ram om 1,2 milj. kr. fastställs för den nya stödformen. 
I fråga om energisparbidrag till vissa lokaler m. m. vill jag anföra föl

jande. Energisparåtgärder måste anses så lönsamma i sig att det inte 
behövs någon ytterligare stimulans i form av bidrag. Tillgången på krediter 
är dessutom tillfredsställande. Jag förordar därför att de nu berörda energi
sparbidragcn avvecklas vid utgången av innevarande budgetår. 

Anslagsberiikning 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 140 milj. kr. Jag har 
därvid beräknat medel även för bidrag till riksorganisationerna för sam
lingslokaler med sammanlagt 2920000 kr. Av beloppet bör 200000 kr. fä 
användas för sådant tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projekteringsar
bete som utförs av riksorganisationerna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att beslut om anordningsbidrag m. m. till allmänna sam

lingslokaler under budgetåret 1987/88 meddelas inom en ram av 
28000000kr., 

2. medge att beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna 
samlingslokaler under budgetåret 1987/88 meddelas inom en ram av 
24000000kr., 

3. medge att de under 1. och 2. angivna ramarna får överskridas 
om det behövs av sysselsättningsskäl, 

4. godkänna att statligt bidrag lämnas till handikappanpassning av 
folkparksteatrarna, 
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5. medge att beslut om sådana bidrag meddelas inom en ram av 
1200000 kr. under budgetåret 1987/88, 

6. godkänna vad jag har förordat i fråga om avveckling av energi
sparbidrag till vissa lokaler m. m., 

7. till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 140000000 kr. 

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

18956600 
25000000 
15000000 

Från anslaget betalas ut lån till nybyggnad, ombyggnad eller köp av 
samlingslokaler enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna 
samlingslokaler (omtryckt 1976:794, ändrad senast 1986:714). En redogö
relse för lånebestämmelserna har lämnats under anslaget B 10. Bidrag till 
allmänna samlingslokaler m.m. 

Bostadsstyrelsen 

Under budgetåren 1984/85 och 1985/86 beviljades lån med 20,5milj. kr. 
resp. 10 milj. kr. Utbetalningarna för budgetåret 1987/88 kan beräknas till 
ca 15milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min anmälan av anslaget B 10. Bidrag till allmänna samlingslo
kaler m. m. förordat att lånen till allmänna samlingslokaler avvecklas vid 
utgången av innevarande budgetår och därvid redovisat skälen för mitt 
förslag. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 15 milj. kr. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om avveckling av lån till 
allmänna samlingslokaler, 

2. till Lån till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 15000000 kr. 

Byggnadsforskning, energihushållning m. m. 

B 12. Byggnadsforskning 

B 13. Lån till experimentbyggande 

B 14. Statens institut för byggnadsforskning 
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B 15. Bidrag till statens institut för byggnadsforskning 

B 16. Statens institµt för byggnadsforskning: Utrustning 

I regeringen bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den 
framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposi
tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande 
anslag förs upp med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på sär
skild proposition i ämnet, 

1. till Byggnadsforskning för budgetåret 1987/88 beräkna ett rescr
vationsanslag av 162 000 000 kr., 

2. till Lån till experimentbyggande för budgetåret 1987/88 beräkna 
ett reservationsanslag av 37000000 kr., 

3. till Statens institut för byggnad:;forskning för budgetåret 1987/ 
88 beräkna ett förslagsanslag av 1 000 kr., 

4. till Bidrag till statens institut för bygg11adsforsk11i11g för budget
året 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 35550000kr., 

5. till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för bud
getåret 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av I OOOOOOkr. 

B 17. Bidrag till energibesparande åtgärder inom 
bostadsbcståndet m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

248887745 
1000 
1000 

Reservation 423214388 

Från anslaget betalas utgifter för statens ekonomiska stöd till energibe
sparande åtgärder i bostadshus. 

Anslaget belastas under innevarande budgetår även med utbetalningar 
som avser tidigare beslutade lån och bidrag till kommunala och landstings
kommunala byggnader. 

Bestämmelserna om statligt ekonomiskt stöd till energibesparande 
åtgärder i bostadshus, s. k. encrgisparbidrag, finns i förordningen 
(1983: 1112), om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus, 
(ändrad senast 1986: 721). Bestämmelserna innebär att' ett riktat bidrag 
lämnas under budgetåret 1986/87 till byggnadstekniskt inriktade åtgärder 
med i genomsnitt 10 % av den godkända kostnaden för åtgärder i hyres
och bostadsrättshus. 

Lån för att finansiera åtgärderna tas upp på den oprioriterade kredit
marknaden. Kommunen fqrutsätts lämna en kompletterande borgen i form 
av fyllnadsborgen i de fall som säkerhet inte kan lämnas inom 85 % av 
pantvärdet. Detta gäller även för motsvarande åtgärder i egnahem. 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd 
vid förbättring av bostadshus (ändrad senast 1986:718) lämnas räntestöd 
till kapitalkostnaderna för åtgärder i bostadshus upplåtna med hyres- och 
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bostadsrätt. En redogörelse för dessa bestämmelser har lämnats i det 
föregående under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Föredragandens överväganden 

Energihushåll11i11gsåtgärder 

Bostadsstyrelsen följer kontinuerligt bl.a. energisparstödet. Uppföljning
en avser ansökningar till vilka staten lämnar ekonomiskt stöd och omfattar 
vartannat beslut om stöd. Av materialet för tiden den I juli 1984-den 31 
december 1985 kan följande läsas ut. 

Det är främst de allmännyttiga bostadsföretagen och i viss utsträckning 
bostadsrättsföreningar som utnyttjar energisparbidrag och räntestöd. De 
privata fastighetsägarna har utnyttjat stödet. i förhållandevis liten utsträck
ning. 

De åtgärder som betingar de högsta kostnaderna avser ytterväggar och 
fönster samt åtgärder avseende husens värmeanläggningar. 

Den totala godkända kostnaden för fönsteråtgärder (tredje nita, isolering 
av fönster och fönsterbyte) uppgick under perioden till 591 milj. kr., varav 
fönsterbyten 442 milj. kr. 

Andra isoleringsåtgärder (isolering av bjälklag och yttervägg m.m.) upp
gick tiU 544 milj. kr., varav isolering av yttervägg 185 milj. kr. Det bör 
noteras att i detta belopp ingår även kostnaden för fasadskiktet. Erfaren
hetsmässigt utgör ca 50 % av denna kostnad själva isoleringsåtgärden. 

Isolering av väggar har framför allt utförts i hus byggda före_år 1960, 
medan isoleringsåtgärder på bjälklag främst har utförts i hus byggda mellan 
åren 1946 och 1975. Hus byggda under perioden 1961-1975 dominerar helt 
då det gäller förbättring av fönstrens energistatus. 

Fr.o.m. år 1984 till och med första halvåret 1986 har enligt bostadssty
relsen ca 6900 milj. kr. (= godk~nd kostnad) investerats i underhålls-, 
energi- och reparationsåtgärder. Ungefär hälften av detta belopp, ca 
3300milj. kr., är att hänföra till energihushållande åtgärder. Den godkända 
kostnaden för energiåtgärder har följande fördelning på olika typer av 
åtgärder. 

Byggnadstekniska åtgärder 
Åtgärder i fråga om befintligt värmesystem 
Åtgärder i fråga om befintlig ventilationsanläggning 
Underhåll av befintlig fjärrvärme och utbyte av 
vänneproducerande anläggning 
Anslutning till fjärrvärme, installation av elpanna samt 
installation av värmepump 

50% 
10% 
10% 

5%. 

25 % 

Fördelningen på åtgärdsgrupper är i stort sett oförändrad jämfört med 
förhållandena före bostadsförbättringsprogrammet. 

Den godkända kostnaden för riktat statligt energistöd (särskilda lån och 
bidrag) uppgick under ett och ett halvt år före de nya bostadsförbättrings
bestämr.1elserna för flerbostadshus till totalt ca 2040 milj. kr. Motsvarande 
uppgift för de första ett och ett halvt åren av bostadsförbättringsprogram
met är ca 2420 milj. kr. i löpande priser. Investeringar i energihushåll-
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ningsåtgärder i flerbostadshus vidtagna med statligt ekonomiskt stöd har 
alltså ökat något. 

Därutöver vidtas energisparande oc.:h energihushållande åtgärder i sam
band med ombyggnader. Erfarenhetsmässigt bmkar sådana åtgärder i sam
band med ombyggnad som kan sägas påverka energianvändningen uppgå 
till 15-20 % av låneunderlaget. Utvecklingen av volymen ombyggnad med 
statliga bostadslån har varit följande, i· milj. kr (preliminära beslut) .. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985186 

Uppskattad ombyggnadsvolyrn mätt 
som låneunderlag 3700 4600 8500 9350 

Varav encrgiinvesteringar 550 700 1300 1400 
Antal lägenheter 21000 23000 35500 34200 

Som framgår av sammanställningen kan man på relativt goda gmnder 
dra slutsatsen att investeringarna i energiåtgärder vid ombyggnad av fler
bostadshus har ökat. 

Bostadslån för underhålls- och reparationsåtgärder i samband med om
byggnad Jämnas enligt gällande bestämmelser endast om skäliga energi
sparåtgärder utförs samtidigt (6§ ombyggnadslåneförordningen för bostä- · 
der, det s.k. samordningskravet). Motsvarande villkor gäller också för 
räntestöd till underhålls- och reparationsåtgärder. Enligt uppgift från bo
stadsstyrelsen vilken endast avser det sistnämnda villkoret anser en stor 
majoritet av landets kommuner att samordningen är tillfredsställande. Jag 
vill här liksom i prop. 1986/87:48 understryka den viktiga roll som kommu
nerna har när det gäller tillämpningen av samordningskravet. 

Vad gäller energianvändningen i bostäder visar uppgifter från statistiska 
centralbyrån att denna fortsätter att minska. 

I mitt anförande till prop. 1986/87;48 om bostadspolitikcn redovisade jag 
uppfattningen att det stöd till energihushållning som lämnas inom ramen 
för bostadsförbättringsprogrammet f. n. kan anses vara tillräckligt för att 
energihushållningsåtgärder i samband med förnyelsen av bostadsbeståndet 
skall komma till stånd i önskad omfattning. Bl. a. mot denna bakgrund 
bedömde jag att energibidrag inte skulle behöva lämnas under budgetåren 
1987/88 och 1988/89. Jag beräknar att belastningen på budgeten därmed 
minskar med sammanlagt 240 milj. kr. under budgetåren 1988/89 och 
1989/90. Detta ställningstagande innefattar dock inte en bedömning av vad 
avvecklingen av kärnkraften kan komma att kräva .. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i skrivelse till regeringen den 28 april 
1986 föreslagit bl. a. att särskilda bidrag bör lämnas till uppvärmningssys
tem i byggnader som klassificerats som kulturhistoriskt särskilt värdefulla. 
Bidraget skulle avse värmeanläggningar där t. ex. jord värme eller sjövärme 
tas i anspråk för uppvärmning av byggnader som av hänsyn till sitt kultur
historiska värde inte bör tilläggsisoleras. 

Som jag nyss har sagt kommer riktade energisparhidrag överhuvudtaget 
inte att lämnas till något ändamål under budgetåren 1987/88 och 1988/89. 
Jag kan därför inte biträda länsstyrelsens förslag. 
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Anslagsberäkning 

Under budgetåret 1985/86 lämnades riktade energisparbidrag till ett belopp 
av 202 milj. kr. Utbetalningarna under budgetåret 1986/87 bedöms uppgå 
till 207 milj. kr., inkl. 5 milj. kr. till tidigare beslutat stöd till kommunala 
och landstingskommunala byggnader. Reservationen på anslaget per den 1 
juli 1987 kan bedörnas uppgå till (423-207 =) 216-milj. kr. Förhållandet att 
riktat energibidrag inte lämnas under budgetåret 1987/88 påverkar inte 
behovet av medel för utbetalning under budgetåret. Detta behov uppskat- · 
tar jag till 175 milj. kr. Anslaget för budgetåret 1987/88 bör därför föras upp 
med endast ett formellt belopp av 1000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbestån

det m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 
lOOOkr. 

B 18. Information och utbildning m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

98165635 
20500000 
20500000 

Reservation 62999151 

Från detta anslag betalas utgifter för information och utbildning m. m. 
som rör bl. a. genomförandet av bostadsförbättringsprogrammet och ener
gisparprogrammet inom bostadsdepartementets ansvarsområde. Informa
tions- och utbildningsverksamhet bedrivs bl. a. av bostadsstyrelscn och 
statens planverk. Vidare betalas utgifter för sådant utredningsarbete avse
ende bebyggelsefrågor som inte är inordnat i verksamhet för vilken medel 
anvisas i annan ordning, exempelvis för informationsförsörjningen för den 
fysiska planeringen m.m. samt för att utveckla tjänsteexporten inom bo
stadsdepartementets ansvarsområde. Slutligen betalas också utgifter för 
vissa speciella utbildningsinsatser, bl. a. i samband med introduktionen av 
den nya plan- och bygglagen m.fl. lagar. 

Anshlgsframställningar m. m. 

Under budgetåret 1986/87 disponerar bostadsstyrelsen5 milj. kr. för infor
mation och utbildning. För nästa budgetår beräknar styrelsen medels beho
vet till samma belopp. 

Statens planverk disponerar under innevarande budgetår 2,5 milj. kr. 
för stöd till utbildning. Planverket beräknar behovet av. medel till denna 
verksamhet under budgetåret 1987/88 till 3 milj. kr. Verket framhåller 
också behovet av stöd till tjänsteexportverksamheten och bedömer beho
vet av medel till denna verksamhet till 0,5 milj. kr. under nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar att under budgetåret 1987/88 sammanlagt 20,5 milj. kr. behö
ver disponeras för sådana särskilda informations- och utbildningsinsatser 

5 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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m. m. inom bostadsdcpartementets verksamhetsområde för vilka anslaget 
hittills har använts. 

Under en följd av år har bostadsstyrelsen och planverket disponerat 
medel från anslaget för informations- .och utbildningsändamå1. Som jag har 
nämnt i det föregående avser jag att tillsätta en organisationskommittc med 
uppdrag att utforma en ny organisation på bostads-, plan- och byggnads
området. Avsikten är att denna nya organisation skall träda i funktion den 
Ijuli 1988. I avvaktan på resultatet av denna översyn har jag inte funnit 
skäl att föreslå någon ändring vad gäller fördelningen av dessa medel på de 
båda myndigheterna. 

I 1986 års budgetproposition anmälde jag att ett programarbete påbörjats 
för ADB-stöd för fysisk planering och hushållning med naturresurser. Jag 
beräknar medelsbehovet för en fortsatt utvecklings- och försöksverksam
het till 1,5 milj. kr. under nästa budgetår. För särskilda insatser för att 
stödja strävandena hos vissa av myndigheterna inom bostadsdepartemen
tets ansvarsområde att utveckla tjänsteexporten disponeras under inneva
rande budgetår 1 ,5 milj. kr. Behovet av särskilda medel för samordnade 
satsningar i fråga om utbildning, marknadsföring m. m. inom tjänsteexport
området kan för nästa budgetår beräknas till oförändrat 1,5 milj. kr. Jag 
beräknar således att sammanlagt 3 milj. kr. behövs för budgetåret 1987/88 
för dessa båda ändamål. 

I min beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår har jag vidare tagit 
hänsyn till behovet av medel för vissa utredningsinsatser samt för stöd till 
rådgivning och utvecklingsarbete m. m. inom bostadsdepartementets om
råde. Jag bedömer medelsbehovet för denna verksamhet till JO milj. kr. 
under nästa budgetår. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 
regeringen med förslag om den närmare fördelningen av dessa medel. 

Enligt riksdagens beslut upphörde det statliga stödet till kommunerna 
för besiktning och rådgivning m. m. som avser energibesparande åtgärder 
och annan bostadsförbättringsverksamhet vid utgången av år 1985. Riks
dagen har godkänt att vad som återstår under anslaget av de medel som 
tidigare har anvisats till besiktning och rådgivning m. m. i begränsad om
fattning får användas för stöd till de större bostadsförvaltarna och deras 
organisationer, främst för rådgivning och utvecklingsarbete. Mycket be
gränsade medel har hittills tagits i anspråk för detta ändamål. 

Med stöd av medel från förevarande anslag har bl. a. lantmäteriverket 
studerat förutsättningarna att producera en ny svensk nationalatlas och 
lämnat förslag i detta hänseende. Jag bedömer projektet som mycket 
angeläget. Den av verket föreslagna produktionstekniken förutsätter en 
samordning av olika myndigheters databaser med lägesbestämd informa
tion. ADB-tekniken gör det möjligt att via terminaler distribuera aktuell 
information för många olika ändamål. Den totala kostnaden för framställ
ning av en nationalatlas beräknas till cirka 75 milj. kr. under en tioårsperi
od. Av denna kostnad har 40 milj. kr. beräknats behöva finansieras med 
statliga medel. Jag kommer i det följande (litt. D) att närmare redovisa 
projektet. Vad som budgetåret 1987/88 återstår under anslaget av de medel 
som tidigare har anvisats till besiktning och rådgivning m. m. bör få använ
das även för att bidra till att finansiera produktionen av en ADB-baserad 
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nationalatlas. Jag bedömer att reservationen på anslagsposten vid utgång
en av budgetåret 1986/87 kommer att uppgå till drygt 20 milj. kr. Det 
ankommer på regeringen att meddela bestämmelser om användningen av 
dessa medel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att 20000000 kr. av reservationen på anslaget får an

vändas för produktion av en ny svensk nationalatlas, 
2. till Information och utbild11i11g m.m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 20500000kr. 

B 19. Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

26000000 
50000000 

100000000 

Från anslaget betalas ut bidrag till fonden för fukt- och mögelskador. 
Fonden inrättades den 4 februari 1986. De medel som budgetåret 1985/86 
har anvisats för avhjälpande av fukt- och möge!skador har förts över till 
fonden. Fr. o. m. innevarande budgetår tillförs fonden· medel i mån av 
behov. Fonden förvaltas av kammarkollegiet som, efter beslut av fondens 
styrelse, ombesörjer utbetalning av medel från fonden. 

Med stöd av lagen (1985: 1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i 
vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador, har regeringen 
överlämnat till en särskild nämnd - småhusskadenämnden - att i vissa fall 
besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus och därmed 
sammanhängande frågor. Nämnden inrättades den I januari 1986 i enlighet 
med avtal som staten har ingått med Svenska kommunförbundet och med 
Byggentreprenörerna. Avtalen innebär i korthet att - i fråga om hus som 
byggts eller sålts av byggproducent som omfattas av avtalet - antingen 
byggproducenten eller staten lämnar stöd för att avhjälpa skadorna. Bygg
producenten ansvarar för att skadorna avhjälps i de fall denne anses 
vållande. I annat fall ligger detta ansvar på den statliga fonden. Småhus
skadenämnden beslutar med stöd av avtalen om en småhusägare har rätt 
att få skadorna avhjälpta, vilka huvudsakliga åtgärder som erfordras för att 
avhjälpa skadorna och om det är byggproducenten eller den statliga fonden 
som skall ansvara för avhjälpandet. Enligt förordningen (1985: 1119) om 
den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögclskador i småhus, 
m. m. skall fondstyrelsen fullgöra de förpliktelser som åläggs fonden ge
nom beslut i småhusskadenämnden. 

Stöd enligt förordningen om den statliga fonden lämnas även i andra fall 
efter beslut av fondens styrelse. Det gäller i första hand i fråga om hus som 
har uppförts av ägaren eller förvärvats från annan än byggproducent. 
Fonden ansvarar för avhjälpandet även då byggproducenten har gått i 
konkurs eller då skadorna avser småhus som har byggts av producenter 
som inte har avtal med staten. Bestämmelserna innebär i korthet att stöd 
för att avhjälpa skadorna kan, på i huvudsak samma sätt som enligt 
avtalen, lämnas till småhusägare om huset har färdigställts under tiden den 
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1 september 1975 -: den 31 augusti 1985 eller, om färdigställandet har skett 
' ' dessförinnan, kravet på producenten inte är preskriberat vid tidpunkten 

för ansökan om stöd. Huset skall vidare ha uppförts enligt skriftligt avtal 
eller sålts som nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av 
tomträtt. Bidrag för att avhjälpa mer omfattande fukt- och mögelskador 
kan även i särskilda fall lämnas till ägare av äldre småhus eller till hus som 
ägaren har uppfört i egen regi. Sådant bidrag får lämnas endast till den del 
kostnaden för åtgärderna inte kan bäras av huset i ombyggt skick och bl. a. 
under förutsättning ait huset är yngre än 30 år. Slutligen kan - om det 
finns särskilda skäl - bidrag lämnas även i andra fall under förutsättning 
att ändamålet med bidraget är förenligt med fondens syfte. 

1''onden för fukt- och mögelskador 

Ansökningar om stöd för avhjälpande av fukt- och mögelskador som skall 
prövas av fondstyrelsen, lämnas in till småhusskadenämnden. Ärendena 
bereds och föredras av personal vid nämndens kansli. Den 30 november 
1986 hade 277 ansökningar kommit in till nämnden. Av dessa har nämnden 
överlämnat 100 till den statliga fonden för prövning. Hos fonden hade vid 
nyss nämnda tidpunkt 23 ärenden avgjorts. 

Fondstyrelsen redovisar en successivt ökande inströmning av ansök
ningar. Styrelsen bedömer, med hänsyn till de behov som finns och att 
möjligheten att få stöd för reparation av fukt- och mögelskador nu är känd, 
att antalet ansökningar och beslut om stöd kommer att nå sin kulmen under 
nästa år. Allteftersom såväl nämndens som fondstyrelsens erfarenheter 
ökar kommer också handläggningstiden att förkortas väsentligt. Mot den 
bakgrunden bedömer fondstyrelsen behovet av medel för utbetalningar . 
från anslaget under budgetåret 1987/88 till cirka 100 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I sitt beslut om anslag till fonden för innevarande budgetår (prop. 
1985/86: 100 bil. 13, BoU 13, rskr 171) bemyndigade riksdagen regeringen 
att under fyraårsperioden 1986-89 ta i anspråk sammanlagt 250 milj. kr. 
för bidrag till fonden. Hittills har mycket begränsade medel tagits i an

språk. 
Jag delar fondstyrelsens bedömning att behovet av medel för utbetal

ningar väsentligt kommer att öka under nästa budgetår. I likhet. med 
styrelsen bedömer jag att anslaget för budgetåret 1987/88 bör föras upp 
med ett belopp av 100 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till fonden för fukt- oc/z mö ge/skador för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av lOOOOOOOOkr. 
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C. PLANV ÄSENDET 
Allmänt 

Riksdagen har nyligen antagit en ny plan- och bygglag (PBL) (prop. 
1985/86: I, BoU I, rskr 27), lag om exploateringssamverkan (prop. 
1985/86: 2, BoU 2, rskr 28) samt lag om hushållning med naturresurser 
m. m. (NRL)(prop. 1985/86: 3, BoU 3, rskr 34). Samtliga dessa lagar träder 
i kraft den I juli 1987. Under innevarande riksmöte behandlas även rege
ringens förslag till följdlagstiftning till de nya lagarna (prop: 1985/86: 90). 

Förslag till ändringar i förordningar m. m., som de nya lagarna ger 
upphov till, kommer senare att föreläggas regeringen. 

En omfattande satsning på utbildning och information kommer att ge
nomföras under våren 1987 för att underlätta för kommunalt förtroende
valda samt tjänstemän i stat och kommun att tillämpa den nya lagstiftning
en. Kommunförbundet, lantmäteriverket och statens planverk svarar för 
förberedelser och genomförande i samverkan med bostadsdepartementet. 
I ett första skede utbildas ca 300 personer från länsstyrelser och kommuner 
till kursledare. De skall ha ansvaret för utbildning av förtroendevalda och 
anställda i stat och kommun - sammanlagt ca 20 000 personer. Utbildning
en kommer att genomföras regionalt i regi av Kommunförbundets länsav
delningar. 

Information till allmänheten i form av · broschyrer och en videofilm 
kommer att framställas genom bostadsdepartementets försorg. · 

Förslag om att bostadsstyrelsen och statens planverk skall läggas sam
man till en myndighet har lagts fram i prop. 1986/87:48 om bostadspoliti
ken. 

Fysisk planering och hushållningen med naturresurser m. m. 

För att reglerna i naturresurslagen skall få avsedd verkan krävs ett system 
för redovisning av kunskaper om mark- och vattenresurserna och deras 
användning. Statens planverk har regeringens uppdrag att lämna förslag till 
hur denna kunskapsförsörjning bör organiseras centralt och regionalt. 
Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna och ett 25-tal centrala 
myndigheter. En redovisning av uppdraget avses ske under våren 1987. 

En arbetsgrupp har inrättats i regeringskansliet. med uppgift att följa 
frågor av betydelse för den långsiktiga hushållningen med naturresurser 
och för kulturlandskapet. 

Utvecklingen av ADB-tekniken öppnar nya möjligheter att använd.a 
ADB-stöd för att samla in, bearbeta och presentera information som be
hövs för fysisk planering och naturresurshushållning. Det är angeläget att 
den uppbyggnad av databaser med geografiska data som sker inom olika 
samhällssektorer samordnas så att dessa data så långt möjligt kan samut
nyttjas. Som ett led i detta arbete har planverket fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för användning av ADB i länsstyrelsernas arbete med 
fysisk planering och naturresurshushållning. Statskontoret har redan fått i 
uppdrag att kartlägga myndigheternas databaser med geografiska data och 

6 Riksdagen 1986187. I saml. Nr 100. Bilaga 13 
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att lämna förslag till samordningsåtgärder m. m. Uppdragen skall redovisas 
till bostadsdepartementet första halvåret 1987. Medel för att stödja utveck
lings- och försöksverksamhet beträffande ADB-stöd för fysisk planering 
och hushållning med naturresurser har tagits upp under anslaget B 18. 
Information och utbildning m. m. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har påbörjat en markanvändningsplanc
ring i länets fjällnära skogar med syfte att förebygga konflikter mellan 
rennäring, naturvård, turism och skogsbruk. Planeringen beräknas år 1988 
täcka länets hela fjällnära skogsområde. Ett motsvarande planeringsarbete 
påbörjas i Norrbottens län under budgetåret 1987/88. En försöksverksam
het i Jokkmokks kommun avslutades under våren 1986. 

Vindkraftsutredningen (Dir 1985: 42) beräknas under våren avlämna ett 
delbetänkande. Utredningen har till uppgift att föreslå lämpliga lägen för 
stora vind kraftsanläggningar. 

Byggfrågor 

Enligt regeringsbeslut den 22 november 1984 har planverket i uppdrag att 
utarbeta föreskrifter i anslutning till vissa kapitel i den nya plan- och 
bygglagen. Planverket skall även utarbeta förslag till de allmänna råd som 
är oundgängligen nödvändiga för förståelsen av föreskrifterna eller som 
behövs för att byggnadsnämndernas bedömning skall bli lika i frågor där en 
sådan likformighet är väsentlig. Ett grundläggande mål för arbetet är att 
kostnaderna i byggandet skall kunna sänkas utan att det medför några 
avgörande förluster i välfärd, säkerhet och hälsa. I uppdraget framhålls 
också att samhällets reglering främst bör inriktas på målen för byggandet 
och lämna största möjliga frihet i fråga om val av metoder, produkter och 
tekniska lösningar. Föreskrifter bör därför så långt möjligt uttryckas som 
funktionskrav. Den vägledning som planverket vill förmedla i form av råd 
och exempel bör i första hand tas in i handböcker eller liknande. 

Planverket har under år 1986 utarbetat och remitterat ett förslag till 
nybyggnadsföreskrifter och allmännaråd i anslutning till bestämmelserna 
om byggande i plan- och bygglagen. Verket avser att under första halvåret 
1987 underställa regeringen sitt förslag. Jämsides med arbetet med nybygg
nadsföreskrifterna utarbetas riya·regler för ombyggnad. 

Planverket har också regeringens uppdrag att bedriva utvecklings- och 
informationsverksamhet rörande den yttre miljöns utformning. I enlighet 
med uppdraget har verket nyligen färdigställt en bok - Hela Gatan - som 
behandlar gator, torg och andra allmänna platser. Arbetet kommer att 
följas upp med utbildningsinsatser på kommunal nivå m. m. 

Vidare har statens planverk, socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen 
utarbetat ett handlingsprogram avseende sådana hälsorisker i inomhusmil
jön som har samband med byggnaders utförande. Programmet kommer att 
remitteras till berörda parter inom byggnads-, hälsoskydds- och arbetsmil
jösektorerna. 
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C 1. Statens planverk 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

37986000 
38003000 
38460000 

Organisation, uppgifter m. m. 

Statens planverk är central fötvaltningsmyndighet för frågor om plan- och 
byggnadsväsendet och hushållningen med naturresurser samt har den all
männa uppsikten över de'ssa frågor. Det åligger verket särskilt att insamla 
och bearbeta kunskaper och erfarenheter inom sitt verksamhetsområde 
och att verka för samordning av myndigheternas arbete i kunskapsförsörj
ningsfrågor avseende fysisk planering. Verket skall _vidare ge råd och 
vägledning för planväsendet och för hushållningen med naturresurser samt 
meddela föreskrifter och allmänna råd för byggnadsväsendet. Genom sys
tematisk kunskapsuppbyggnad skall verket spåra aktuella utvecklirigsten
denser och därvid verka för en enhetlig lagtillämpning över landet. 

Planverket utfärdar typgodkännande av material, konstruktioner och 
andra anordningar som används i byggnader eller andra anläggningar om 
vilka bestämmelser ges i byggnadslagstiftningen. Planverket bedriver även 
verksamhet med tjänsteexport under namnet Swedeplan. . . 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek
tör. Verket är organiserat på två avdelningar, planavdelningen och bygg
nadsavdclningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns 
vidare en administrativ byrå samt ett verkssekretariat. Till planverket har 
knutits tre rådgivande organ, rådet för samhällsplanering, tekniska ·rådet 
och rådet för stål- och betongnormer. · 

Till statens planverk hör i administrativt hänseende statens va-nämnd. 
Nämnden handlägger med heia landet som verksamhetsområde mål enligt 
lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål 
enligt lagen (1976: 838) om allmänna fjärrvärmeånläggnin.gar. 

Statens planverk 

Statens planverk anger i sin anslagsframställning bl. a. f(>ljande vad gäller 
inriktningen av verksamheten. 

Under de närmaste åren ankommer det på planverket att medverka till 
att de nya lagarna på plan- och byggnadsväsendets område smidigt kan 
tillämpas i de olika samhällsorgan som b~rörs. På längre sikt avser verket 
att koncentrera sin verksamhet på erfarenhetsspridning, sakkunnig rå.dgiv
ning och på information och utbildning kring tillämpningen av den nya 
lagstiftningen. 

Den nya ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och enskilda som 
följer av den nya lagstiftningen kan vidare enligt verket ställa krav på en 
intensifierad rådgivning till länsstyrelserna i deras roll som aktiv samråds
part i den kommunala planeringen. 

När det gäller bostadsbyggandet konstaterar verket att verksamheten 
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num~ra domineras av ombyggnad. Verkets arbete med nya byggbestäm
melser måste därför, som också framgår av regeringens uppdrag, i hög 
grad inriktas på att utforma regler för ombyggnadssituationer. 

Inom byggnadsväsendets område avser planverket att öka sitt intresse 
för industrialiseringen i byggandet, för byggprocessens villkor och inte 
minst för de ekonomiska förutsättningarna och kostnaderna i samband 
med byggandet. Hög teknikkunskap i planverket måste kombineras med 
förståelse för och utveckling av byggbranschens villkor för produktion. 

De krympande resurserna gör det angeläget för planverket att i högre 
grad samverka med forskningen inom plan- och byggnadsväsendets områ
de. Verket avser att mera aktivt än hittills söka initiera och påverka 
forskningens inriktning så att dess resultat kan utnyttjas i verkets före
skrifts- och rådgivningsarbcte. Formerna för denna samverkan bör enligt 
verket utvecklas ytterligare under budgetåret 1987/88. 

Statens planverk föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
l. Anslag enligt huvudförslaget för budgetåret 1987/88 har beräknats till 

36942000kr. Utgiftsminskningen följer det treåriga huvudförsiag som fast-· 
lades inför budgetåret 1985/86 och uppgår för budgetåret 1987/88 till 3 %. 
Verket anger att denna besparing motsvarar ca 5-6 tjänster: Huvuddelen 
av besparingen åstadkoms genom att uppkomna vakanser inte återbesätts 
samt att en tjänst dras in på den administrativa byrån. Bespari~garna 
innebär minskningar av anslagsposten Förvaltningskostnader med 901000 
kr., av anslagsposten Lokalkostnader med 128000 kr. och av anslagspos
ten Särskild samhällsinformation med 32000 kr. 

2. Planverket hemställer att.anslagspostcn för typgodkännandeverksam
heten (lOOOkr.-post) ändras till att gälla uppdragsverksamhet vid statens 
planverk i syfte att ans.lagsposten skall omfatta såväl typgodkännande
verksamhetcn som tjänsteexportverksamheten. 

3. För typgodkännandeverksamheten disponeras fr.o.m. budgctåfet 
1981/82 en rörlig kredit hos riks~dskontoret på högst 500000 kr. Den år · 
avsedd att tas i anspråk i den mån löpande utgifter inte kan be'stridas med 
löpande inkomster. Planverket hemställer att krediten höjs till 1 OOOOOOkr. 
för att täcka kreditbehovet för såväl typgodkännandeverksamhet som tjän
steexportverksamhet. 

4. Planverket hemställer att anslagsposten Förvaltningskostnader även 
för budgetåret 1987 /88 får överskridas för utgifter. inom stål- och betong
verksamhcten med högst det belopp som motsvarar nettoinkomsterna från 
försäljning av normer utgivna av statens stål- och betongkommitteer efter 
avdrag för övriga berörda myndigheters kostnader. 

Anslagsförändringarna i förhållande ti11 statsbudgeten.för innevarande 
budgetår framgår av följande sammanställning. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostn. 
(därav lönekostn.) 

Lokalkostnader 
Särskild samhällsinformation 
Va-nämnden 

(därav lönekostn.) 
Typgodkännandeverksamheten 
Tjänsteexport 

1986/87 

148 

29343000 
(25582 000) 

4978000 
I 057000 
2624000. 

(1847000) 
· 1000 

38003000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-1 

+359000 
(+334000) 
- 23000 
+ 14000 
+106000 

(+ 82000) 
± 0 
+ I 000 

+457000 

Avgifter för statens planverks trycksaker, som redovisas på statsbudge
tens inkomsttitel 2533 Avgifter vid statens planverk, beräknas till 400000 
kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Planverkets verksamhet kommer under budgetåret 1987/88 till väsentlig 
del att bestå av uppgifter som följer av den nya plan- oth bygglagen samt 
lagen om hushållning med naturresurser. Jag kommer senare att föreslå. 
regeringen att planverket bemyndigas att meddela de föreskrifter om byg
gande m. m. som behövs för tillämpningen av plan- och bygglagen. 

Planverket har ett stort ansvar när det gäller att medverka till att lagstift
ningen på samhällsbyggnadsområdet kan tillämpas på ett smidigt sätt. 

Plan- och bygglagen kommer att innebära en delvis ny ansvarsfördelning 
mellan stat, kommun och enskilda. PBL ger bl.a. kommunerna ett ökat 
ansvar för beslut om markanvändning och byggande. Exempelvis fast
ställer kommunerna själva sina planer och kommunerna ges möjlighet att i 
detaljplan eller genom områdesbestämmelser ställa lägre krav för ombygg
nad inom ett område än vad som följer av de generella bestämmelserna. 
Bygglovspliktcns omfattning kommer i viss utsträckning att kunna bestäm
mas av kommunerna. 

Detta ställer givetvis nya och delvis ändrade krav på inriktningen av 
planverkets arbete. 

Inom planområdet blir verkets uppgifter i första hand att utveckla plan
instrumenten och svara för erfarenhetsåterföring och vidareförmedling av 
kunskaper som efter hand vinns av den nya planlagstiftningen. Andra 
uppgifter är att följa hur de markpolitiska instrumenten fungerar samt att 
samordna olika myndigheters intressen i frågor som rör planering och 
hushållning med naturresurser. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt för
nyelsen av bebyggelsen och den byggda miljön. 

Inom byggområdet blir uppgiften att utveckla de krav på byggnader som 
ställs i byggnadslagstiftningen, att förmedla erfarenheter och goda exempel 
på lösningar inom byggandet samt att bevaka den byggekonomiska utveck
lingen. 
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Av vad jag nyss har sagt följer att även frågor som rör information och 
utbildning kring tillämpningen av de nya lagarna är ett viktigt ansvarsområ
de för verket. 

Jag övergår nu till att beräkna medelsbehovet för nästa budgetår. 
Jag godtar planverkets förslag om en planenlig real minskning av utgif

terna med 3 % för budgetåret 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som 
fastlades inför budgetåret 1985/86.· 

Statens planverk har innevarande budgetår fått särskilda medel för att 
utveckla en samordnad tjänsteexport tillsammans med lantmäteriverket 
och centralnämnden för fastighetsdata. Som framgår av vad jag har anfört 
under anslaget B 18. Information och utbildning bör sådant stöd kunna 
utgå även budgetåret 1987/88. 

För att underlätta finansieringen av tjänsteexporten bör planverket få 
disponera en rörlig kredit på högst 500000 kr. hos riksgäldskontoret. 

I likhet med föregående budgetår har jag även räknat med att kostna
derna för typgodkännandeverksamheten helt skall finansieras med avgifter 
samt att en rörlig kredit på högst 500000 kr. liksom hittills får disponeras 
hos riksgäldskontoret för denna verksamhet. 

Jag har vidare räknat med att verket även för budgetåret 1987/88 tär 
överskrida anslagsposten .Förvaltningskostnader för utgifter inom stål- och 
betongverksamheten. Överskridande bör får ske med högst det belopp 
som motsvarar nettoinkomsterna från försäljning av normer utgivna av 
statens stål- och betongkommitteer efter avdrag för ·övriga berörda myn
digheters kostnader. 

Med hänvisning till sai:nmanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens planverk för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags
anslag av 38460000 kr. 
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D. LANTMÄTERIET 
Allmänt 

Det statliga lantmäteriets främsta myndighetsuppgifter är att svara för 
fastighetsbildning och att producera allmänna kartor. Lantmäteriet bedri
ver också uppdragsverksamhet i form av kartprciduktion, mätningar, fas
tighetsvärdering m. m. 

Verksamheten omsatte budgetåret 1985/86 totalt ca 600 milj. kr. Härav 
svarade den avgiftsfinansierade verksamheten, främst förrättningar och 
uppdrag, för 420 milj. kr. eller 70 % av den totala omsättningen. Anslagen 
används huvudsakligen för produktion av de allmänna kartorna och för 
stöd åt förrättningsverksamheten. 

Lantmäteriets uppdragsverksamhet har utvecklats positivt under de se
naste åren. Det gäller både den inrikes och den utrikes verksamheten: 
Satsningar görs för att vidareutveckla uppdragsverksamheten. 

Beträffande förrättningsverksamheten har det uppstått svårigheter att 
uppnå tillfredsställande kostnadstäckning, främst till följd av nedgången i 
bostadsbyggandet. Regeringen har ställt särskilda medel till lantmät.eriver
kets förfogande för att verket skall kunna anpassa sin organisation till den 
minskade efterfrågan på förrättningar. Verket har utarbetat ett förslag till 
ett långsiktigt program för lantmäteriets framtida verksamhet inom fastig
hetsområdet. 

Produktionen av allmänna kartor m. m. bedrivs enligt den 10-åriga plan 
som riksdagen beslutade om våren 1984. 

Verksamheten inom lantmäteriet berörs i hög grad av den snabba ut
vecklingen av ADB-tekniken. ADB-metoder utnyttjas förutom för kart
framställning allt mer i arbetet med fastighetsbildningsförrättningar och i 
administrationen. Lantmäteriverket har utvecklat ett eget system för dato
riserad kartframställning - AutoKa. Verket utvecklar för närvarande ett 
ADB-system för ekonomiadministration och för stöd vid förrättningar. 
Tillsammans med några länsstyrelser och i samverkan med andra regionala 
myndigheter och med kommuner bedriver lantmäteriverket 'försök med 
regionala s. k. landskapsinformationscentralcr ·vilka skall utveckla ADB
stöd för fysisk planering m. m. Vid lantmäteriverkets utvecklingsenhet i 
Kiruna utvecklas metoder för datorstödd tematisk kartläggning. Den allt 
mer omfattande användningen av ADB för insamling, bearbetning och 
presentation av geografiska data inom olika samhällsområden ökar kraven 
på att bl. a. myndigheterna samordnar uppbyggnad och användning av 
databaser. Det utvecklingsråd som under medverkan av lantmäteriverket 
har bildats för forskning och utveckling inom landskapsinformationsområ
det och med uppgift bl. a. att arbeta med standardiscringsfrägor är ett led i 
en sådan samordning. 

Organisation m. m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar statens lantmäteriverk, en överlantmä
tarmyndighet i varje län och lokala fastighetsbi\dningsmyndigheter. 
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· Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig
hetsbildning, fastighctsbcstämning, fastighctsvärdering, fastighetssamver
kan och fastighetsrcgistrcring samt för frågor om mätningsvcrksamhet och 
allm.än kartläggning. Lantmäteriverket har samor_dnande uppgifter beträf
fande ortnamnsfrågor. 

Verket leds av en styrelse. Chef för vcrke_t är en generaldirektör. Inom 
verket finns fyra avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fas
tighetsavdelningen, kartavdelningen och produktionsavdclningen samt ett 
planeringssekretariat. , 

För samråd i frågor om riktlinjer för arbetet med de allmänna kartorna 
finns ett kartråd. Vidare finns ett ortnamnsråd som har .till uppgift att 
främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. 

Överlantmätarmyndigheten skall inom länet leda och ha tillsyn över 
verksamheten vid de statliga fastighctsbildningsmyndigheterna, ha tillsyn 
över mätningsverksamheten samt verka för samordning av grymdläggande · 
mätning och kartläggning. 

Fastighetsbildningsmyndighete~ svarar för förrättni~gsvcrksamheten. 
Lantmäteridistriktet är verksamhetsområde för en fastighc,tsbildningsmyn
dighet. Landet är indelat i 86 lantmäteridistrikt. För särskilda fastighets
bildningsuppgifter finns ytterligare 23 statliga fastighetsbildningsmyndig
hetcr, s.k. specialenheter, vilka främst arbetar med frågor kringjord- och 
skogsbruk m. m. . ' 

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den I juli .1986 ca 2800 personer 
varav ca 900 vid lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga lantmäteriorganisationen, men under
ordnad denna i tillsynshänseende, finns 42 kommunala fastighetsbild
ningsmyndiglzeter samt 24 statliga och 32 kommunala fa~tighetsregister
myndigheter. Statliga fasHghetsregistermyndigheter är länsstyrelserna. 
Fastighetsregistermyndigheternas uppgift är att registrera de förändringar i 
fastighetsindelningen som främst fastighetsbildningsmyndigheterna har be
slutat om. 

Lantmäteriets verksamhet är indelad i fyra program, nämligen (I) Upp
dragsverksamhet, (2) Plangenomförande, (3). Landskapsinformation och 
(4) Försvarsberedskap. Me9el tas upp under anslagen D 1. Lantmäteric;t, 
D 2. Plangenomförande, D. 3. Landskapsinformation, D 4. Försvarsbered
skap och D 5. Utrustning m. m. 

Försök med treåriga budgetramar 

En försöksverksamhet med treåriga budgetramar inom statsförvaltningen 
påbörjades förra budgetåret. En utvidgad försöksverksamhet inleddes un
der hösten 1986 och omfaitar bl.a. lantmäteriverket. Verket har därför 
inför perioden 1988/89-1990/91 getts särskilda direktiv för anslagsfram
ställningen för budgetåret 1988/89. Syftet är att, med utgångspunkt i det 
fördjupade underlag som lantmäteriverket skall ta fram, fastställa en tre
årig budgetram samt ange verksamhetsinriktningen för treårsperioden. 
Enligt direktiven skall lantmäteriverket i en rapport bl.a. analysera verk
samheten och bedöma utvecklingen inom verkets olika verksamhetsområ-
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den. Mot denna bakgrund skall verket lämna förslag lill riktlinjer för 
verksamheten. Verket skall bl. a. särskilt se över den regionala och lokala 
organisationen samt Jantmäleritaxans utformning. Verket skall vidare 
komma med förslag till produktivitets- och servicehöjande åtgärder. 

D 1. Lantmäteriet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anvisat 
1987/88 Förslag 

0 
1000 
1000 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 
olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får 
normalt inte belastas. 

Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de 
anslag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmäteriets uppdrags
verksamhet (program 1), som finansieras helt genom avgifter, behandlas 
emellertid under förevarande anslag .. 

Program 1. Uppdragsverksamhet 

Programmet består av två delprogram: 
I a. Inrikes uppdrag 
l b. Utlandsuppdrag 
Delprogrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträf

fande bl.a. framställning av kartor och annan landskapsinformation, mät
ningstekniska och fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsvärdering. 

Delprogrammet Utlandsuppdrag omfattar export av lantmäteriets tjäns
ter och marknadsförs under namnet Swedsurvey. Lantmäteriverket mark
nadsför även produkter och tjänster från andra myndigheter och från 
privata företag när det främjar lantmäteriets utlandsverksamhet. 

Både den inrikes och den utrikes uppdragsverksamheten bedrivs på 
affärsmässiga grunder. Verksamheten under budgetåren 1985/86-1987/88 
framgår av följande tabell. 

Resultat av uppdragsverksamheten (1000-tal kr.) 

Intäkter1 

Kostnader1 

Resultat 
varav inrikes uppdrag 
" utlandsuppdrag 

Balanserat resultat 

1985/86 
Utfall 

187270 
179272 

7998 
7109 

889 
+9591 

1986/87 
Beräknat 

210138 
210138 

0 
0 
0 

+9591 

1987/88 
Beräknat 

221084 
221084 

0 
0 
0 

+9591 

I Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade uppdrag. I kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra 
fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värde
säkra statskapitalet. I intäkter och kostnader ingår inte transaktioner som görs vid 
köp och försäljning av tjänster m. m. internt inom det statliga lantmäteriet. 

7 Riksdagen 1986187. l sam/. Nr 100. Bilaga 13 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 

77 



Lantmäteriverket Prop.1986/87: 100 

Den del av iippdragsverksamhetcn som är knuten till nybyggande har · Bil. 13 
stagnerat på en låg nivå. Detta uppvägs bl. a. av att marknaden för,digitalt 
producerade kartor ökat markant. Expansionen inom de fastighetsrättsliga 
och fastighetsekonomiska områdena förväntas fortsätta. Lantmäteriet 
medverkar i det värderingstekniska arbetet för den allmänna fastighetstax-
eringen. 

Konkurrensen om utlandsuppdragen är hård. De marknadsföringsin
satser som har gjorts har emellertid gett resultat. Uppdrag som gäller 
uppbyggnad och förbättring av system för fastighetsbildning och fastig
hetsregistrering beräknas öka från en tidigare låg nivå. En ökning av 
tlygf otouppdragen förutses också. 

Föredragandens överväganden 

Uppdragsverksamheten har budgetåret 1985/86 lämnat ett överskott på ca 
8 milj. kr., vilket jag betraktar som tillfredsställande. 

Lantmäteriverket har innevarande budgetår fått särskilda medelför'att 
utveckla en samordnad tjänsteexport tillsammans med statens planverk 
och centralnämnden för fastighetsdata. Som framgår av vad jag har anfört 
under anslaget B 18. Information och utbildning m. m. bör sådant stöd 
kunna utgå även budgetåret 1987/88. 

Jag ·hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 1000 kr. 

D 2. Plangenomförande.· 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

48414571 
49099000 
54202000 

Under anslaget redovi.~as kostnad~r fö·r program 2 Plangenomförande till 
de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten. 

Program 2. Plangenomförande 

Programmet består av fyra delprogram: 
2 a. Fastighets bildning m. m. 
2 b. Fastighetsregisterreforrnen 
2 c. Utveckling 
2 d. Rådgivning 
Delprogram 2 a finansieras så gott som helt genom avgifter som tas ut 

enligt lantmäteritaxan (1971:1101, 'ändrad senast 1986:857). Avgifterna 
skall i princip täcka lantmäteriets kostnader för verksamheten. Avgifterna 
för en förrättning kan sättas ned i sådana fall då besfot i fastighetsbildnings
ärende medför att fastigheter m.m. av l_l1indre.bctydelse inte längre behö
ver redovisas i fastighetsregistret. Taxebeloppcn skall också sättas ned för 78 



sådana äganderättsutredningar som länsstyrelsen förordnar om. Kostna
den för dessa nedsättningsbelopp, som finansieras av anslagsmedel, var . 
för budgetåret 1985/86 totalt 10 350 000 kr. För innevarande budgetår är 
anvisat 10000000 kr. 

Resultatet av verksamheten under budgetåren 1985/86-1987/88 framgår 
av följande tabell. 

Resultat av förrättningsverksamheten ,<1000-tal kr.) 

1985/86 1986/87. 1987/88 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter' 216690 226890 232753 
varav bidrag 10350 10000 10000 
från anslag 

Kostnader1 226805 226890 232753 
Resultat -10115 0 0 
Balanserat resultat -12659 -12659 -12659 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade ärenden. I kostnaderna,ingår beräknade avsättningar för osäkra.ford-· 
ringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värdesakra 
statskapitalet. · 

Övriga delprogram (2b-2d) finansieras helt med anslagsmedel. Utveck
ling och rådgivning kan till en del finansieras genom avgifter, inen verk
samheten redovisas då under program 1 eller delprogram 2 a. 

Lantmäteriverket 

Fastighetsbildning m.m. 

Eftetfrågan på fastighets bildnings tjänster har minskat kraftigt de senaste 
budgetåren och bedöms fortsätta att minska något. Verket arbetar för att 
anpassa organisation och resurser till de änd_rade. förutsåttningama inom 
fastighetsbildningsområdet. 

Verket framhåller att reglerna för nedsättning av avgifter enligt lantmä
teritaxan är utformade så att de i huvudsak verkar automatiskt. För bud
getåret 1987/88 bedömer verket att behovet av nedsättningsmedel kommer 
att uppgå till 10000000 kr. 

Lantmäteriets arbete med de återstående laga skiftena i Kopparbergs län 
avslutades under budgetåret 1983/84. Lantmäteriverket anför dock att 
visst ytterligare arbete kan uppkomma genom att domstol vid Ö".erpröv
ning beslutar om återför.visning eller föreskriver att beslut i förrättningarna 
skall ändras. 

Övriga de/program 

Arbetet med fastighetsdatareformen.b~drivs enligt riksdagens be.slut våren 
1985 om en ökning av takten för reformen (prop. 1984/85: 100 bil. 13, BoU 
10, rskr 177). Lantmäteriv.erket begär i enlighet med detta beslut en resurs
förstärkning. 

Lantmäteriverket begär vidare 2,6 milj. kr. för utvecklingsinsatser s~m 

Prop, 1986/87: 100 
Bil. 13 

79 



stöd för förrättningsverksamheten, fastighetsregistreringcn och rådgiv
ningsverksamheten. Behovet av metodutveckling och andra utvecklingsåt
gärder är enligt verket så stort de närmaste åren att det inte kan tillgodoses 
inom gällande anslagsramar. Verket framhåller att behovet av utveck.lings
insatser är betingat särskilt av den förändnide efterfrågan inom fastighets- . 
bildningsområdct och att komplicerade förrättningar har blivit vanligare än 
tidigare. I sin anslagsframställning redovisar lantmäteriverket utvecklings
behoven inom områdena fastighetsrätt, fastighetsekonomi och fastighcts
infonnation. Som underlag för bedömning av behovet av utvecklingsinsat
sen har verket utarbetat ett förslag till långsiktigt program för verksamhe
ten inom dessa områden. 

Verket föreslår att 2 milj. kr. avsätts för förbättring av fastighetsregis
trens redovisning av planer och bestämmelser. Bakgrunden härtill är att 
det nya ADB-baserade fastighetsregistrcts plan- och bestämmelscredo
visning baseras på de äldre manuella registren. Dessa är emellertid inte 
alltid fullständiga eller tillförlitliga. Några resurser för att komplettera 
äldre register har inte avsatts inom ramen för fastighetsdatareformen. Det 
nya registret når därför inte upp till föreskriven standard. För att avhjälpa 
bristerna inom några år krävs enligt lantmäteriverket ett sammanlagt till
skott på i storleksordningen 10 milj. kr. 

Lantmäteriverket begär 500000 kr. för fortsatt mikrofilmnihg av verkets 
forskningsarkiv. Under perioden 1980-1986 har ca 45 % av arkivets kartor 
och handlingar från 1600-talet och framåt mikrofilmats vid Servicecentra
len i Gällivare AB (SIGA AB). Filmningen har bekostats av särskilda 
regionalpolitiska medel vilka nu är förbrukade. Verksamheten ligger därför 
för närvarande nere. Verket föreslår nu att mikrofilmningen återupptas 
men flyttas till lantmäteriverket i Gävle. 

Verket anmäler slutligen behov av resurser för rådgivning hos överlant
mätarmyndighetema, fastighetsbildningsmyndigheterna och lantmäteri
verket samt för forskning om fastighetsindelningens betydelse. 

Föredragandens överväganden 

Som jag redovisade i· förra årets budgetproposition har den minskade· 
efterfrågan på faslighetsbildningstjänster lett till omslällningsproblcm 
inom lantmäteriet. Omdisponering eller minskning av personal, lokaler 
m.m. har inte kunnat ske i sådan omfattning att underskott i förrättnings
verksamheten kunnat undvikas. Budgetåret 1984/85 minskade efterfrågan 
med 9 % jämfört med föregående budgetår, och underskottet blev 9,7 milj. 
kr. Budgetåret 1985/86 har efterfrågan minskat med ytterligare 4 % jämfört 
med föregående budgetår. Resultatet innebär ett underskott på IO,l milj. 
kr. Lantmäteriverket förutser en ytterligare minskning i efterfrågan 
budgetåren 1986/87 och 1987/88 men planerar för full kostnadstäckning. 

Genom lättnader i kraven på uppskrivning av statskapital och inleverans 
till staten av ränta på statskapita1et ställde regeringen 10,l milj. kr. till 
lantmäteriverkets förfogande i början av år 1986 for åtgärder för att anpas
sa resurserna inom fastighetsbildningsverksamheten till efterfrågan. Lant
mäteriverket redovisade i en skrivelse hösten 1986 vilka åtgärder som då 
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hade vidtagits. Av redovisningen framgår bl.a. att det alltjämt finns viss 
övertalig personal. Målsättningen är att anpassningen av resurserna, fram
förallt genom personalminskning, skall vara avslutad vid utgången av 
innevarande budgetår. 

Jag anser det angeläget att lantmäteriverket fortsätter förändringsarbetet 
inom fastighetsbildningsområdct. Lantmäteriverkets förslag om satsning 
på utvecklingsinsatser inom bl. a. förrättningsverksamhcten kan ses som 
en långsiktig åtgärd för att anpassa verksamheten till den förändrade 
efterfrågan. Jag kommer därför senare i dag att föreslå regeringen att ställa 
medel till förfogande för sådana utvecklingsinsatser genom lättnader i 
kraven på uppskrivning av statskapital och inlcverans av ränta på statska
pitalet till staten. 

Jag har beräknat behovet av nedsättningsmedel enligt lantmäteritaxan 
till 10000000 kr. 

Riksdagens beslut om ökad takt i fastighetsdatareformen fr. o. m. den t 
juli 1987 påverkar lantmäteriets arbete med fastighetsbeteckningsreformen 
under budgetåret 1987/88. Jag har beräknat verkets merkostnader med 
anledning härav till 1530000 kr. I övrigt beräknar jag ett realt oförändrat 
anslag för delprogrammet Fastighetsregisterreformen. 

För förbättring av fästighetsregistrens redovisning av planer och be
stämmelser föreslår jag att 2000000 kr. anslås för det kommande budget
året. 

Jag har vidare beräknat 350000 kr. för mikrofilmning av lantmäteriver
kets forskningsarkiv. Det är angeläget att mikrofilmningen kan fortsätta 
vid lantmäteriverket för att minska slitage m. m. på arkivhandlingama och 
för att möjliggöra ökad tillgänglighet till handlingarna i övriga delar av 
landet. I min beräkning ingår inte medel för filmkopior till andra myndighe
ter förutom en säkerhetskopia till riksarkivet. 

Jag är inte beredd att förorda medel för den föreslagna rådgivningen eller 
för forskning om fastighetsindelningens betydelse. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga l, avsnittet 
Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av 
anslagsmedel mellan budgetår. Lantmäteriverket bör ingå i försöksverk
samheten med överföring av anslagsmedel fr.o. m. budgetåret 1987/88. 
Medel för Plangenomförande bör därför anvisas under ramanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Plangenomförande för budgetåret 1987/88 anvisa ett ram

anslag av 54202000 kr. 

D 3. Landskapsinformation 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

143025 542 
133843000 
147 617000 

Reservation 0 

Under anslaget redovisas kostnader för program 3 Landskapsinforma
tion. För verksamheten inom programmet tillförs verket budgetåret 
1986/87 dessutom medel från nionde huvudtiteln, anslaget D 6. Bidrag till 
skogsvård m. m. 
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Program 3. Landskapsinformation 

Programmet består av åtta delprogram: 
3 a. Geodetisk verksamhet 
3 b. Ekonomiska kartor 
3 c. Topografiska n:i.fl. kartor 
3 d. Flygfoto och ortofotokartor 
3 e. Försäljning av allmänna kartor 
3 f. Medgivanden till följdproduktion . 
3 g. Utveckling 
3 h. Rådgivning 
Programmet omfattar framställning av grundfäggande landskapsinforma

tion som skall täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudproduk
terna utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verk
samheten inom programmet omspänner hela kartläggningsprocessen, dvs. 
geodetiska. fotogrammetriska och kartografiska arbeten samt utvecklings
och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingår flygf otografering och 
bildframställning såväl för den al~männa kartläggningens behov som för att 
tillgodose en bred eftert'rågan på flygbilder i samhäilet. Vidare ingår s. k. 
geodetiska riksnätsarbeten och. särskilda geodetiska projekt, bl. a. i form 
av internationellt forskningssamarbete. 

I programmet ingår vidare försäljning av de allmänna kartorna och den 
verksamhet som hänger samman med att lantmäteriverket skall lämna 
medgivanden till följdprqduktion från det allmänna kartmaterialet. 

Med anledning av regeringens förslag i propositiop.1983/84: 100 (bil. 13) 
har riksdagen fattat beslut om en 1,0-årig plan för.försörjningen med kartor 
och annan landskapsinfprmation (BoU 18, rskr 192). Planen .. syftar till att 
åstadkomma en påtaglig volym- och kvalitetsökning i kartförsörjningen. 
En ekonomisk ram för verksamheten har lagts fast. 

Under anslaget reserveras också medel för en pågående översyn av 
Sveriges riksgräns mot Norge. Enligt planerna skall översynen vara.slut
förd under budgetåret 1988/89. 

Lantmäteriverket 

Lantmäteriverket hemställer att medel för landskapsinformation ·tilldelas i 
enlighet med riksdagens beslut om den lO~åriga planen för försörjning med 
kartor och annan landskapsinformation. 

För det fortsatta arbetet med översyn av riksgränsen mot Norge begär 
verket 340000 kr. I det sammanhanget anmäler verket behov av.medel för 
underhåll av riksgränsen mot Finland och för administration av riksgräns
frågorna. Någon organisation för underhåll av markeringar m.m. utefter 
riksgränserna under perioderna mellan de mera omfattande översynsarbe
tena finns för närvarande inte. 

Vidare begär lantmäteriverket bidrag med 500000 kr. till ett kansli för 
det nyligen bildade utvecklingsrådet för landskapsinformation. Kansliet 
skall i övrigt finansieras ined avgifter från rådets medlemmar vilka repre
senterar forskningsinstitutioner samt producenter och konsumenter av 
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landskapsinformation. Rådet skall verka för samordning av forskning och 
utveckling inom landskapsinformationsområdet. Som grund för detta arbe~ 
te har utarbetats ett program för forskning och utveckling inom landskaps
informationsområdet. 

Lantmäteriverket anmäler också ökat behov av att rusta upp läns'styrel
sernas fastighetsregisterkartor. Det gäller främst· de storskaliga register
kartorna över tätortsområdena. Upprustningsbehovet har enligt verket 
visal sig vara väsentligt större än vad som var känt när förslaget till den 
I 0-åriga planen för försörjning med kartor och annan landskapsinformation 
utarbetades. Upprustningsbehovet beräknas till 50 milj. kr. utöver vad 
som redan avsatts i den 10-äriga kartplanen. Verket begär nu 7 milj. kr. per 
år i ökat anslag under tiden fram till och med budgetåret 1993/94. 

Lantmäteriverket har, med ekonomiskt stöd från bostadsdeparterricntct, · 
tillsammans med Svenska· SälJskapet för antropologi och geografi och 
statistiska centralbyrån utarbetat ett förslag till· eri ny, ADB-baserad na~ 
tionalatlas. En nationalatlas är en 'presentatkm av landets natur- och kul
turförhållanden, befolkning, näringsliv m.m. i förm·av kartor, tabeller, 
diagram och bilder. Olika myndigheter eller organisationer föreslås ·bli 
värdar för atlasens olika teman. Atlasens innehåll skall lagras och hållas a 
jour i databaser från vilka det också skall vara möjligt att' hämta och 
bearbeta önskad information. En väsentlig del av arbetet nied atlasen är 
tänkt att ske vid lantmäteriets utvecklingsenhet i Kiruna. Kostriaden för 
atlasen beräknas uppgå till 7 5 milj. kr. under en I 0-årsperiod; varav 20 
milj. kr. beräknas bli täckta av försäljningsintäkter. Av återstående 55 milj. 
kr. beräknas 15 milj. kr. kunna täckas av bidragsgivare. Lantmätenverket 
begär nu ett beslut om produktion av en ny nationalatlas inom en ram på 
5,5 milj. kr. per år under 10 år. · 

Lantmäteriverket hemställer slulligcn om en ökning av forskningsmed
lcn inom landskapsinformationsområdet med 2 milj. kr. Behoven är bl.a. 
föranledda av utvecklingen på satellit- och datorområdet 

Föredragandens iiverväganden . 

Min utgångspunkt vid anslagsberäkningeri är att anslaget skall tillföras 
medel så att den av riksdagen beslutade 10-åriga kartplanen kan fullföljas. 
Vid sidan av medel från förevarande· anslag tillförs lantmäieriverket under 
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budgetåret 1987/88 också 3000000 kr. för programmet Landskapsinforma- ·,. · ·· ' 
tion från nionde huvudtitelns anslag D 6. Bidrag till skogsvård m'. ili. 

Jag har beräknat medel enligt lantmäteriverkets förslag för det fortsatta· 
arbetet med översynen av riksgränsen mot Norge. När det gäller riksgrän
sen mot Finland bereds för närvarande i regeringskansliet frågan om. en 
överenskommelse om underhåll av gränsen. 

Jag har vidare beräknat 250000 kr. för bidrag till ett kansli för utveck
lingsrådet för Iandskapsinformation. Jag bedömer att intressenterna i få.det 
bör kunna svara för resten av medelsbehovet. 

Jag delar lantmäteriverkets uppfattning om behovet av upprustning av 
registerkartorna. Kan inte fastighetsregistermyndigheterna sörja för tillför
litliga kartor som visar fastighetsindelningen, nödgas man inom kommuner 83 



och myndigheter att upprätta egna kartor som komplement till. de kartor 
som upprättas vid fastighetsregistermyndighetema, vilket innebär totalt 
sett större kostnader. Jag har därför beräknat medel för ytterligare upp
rustning av de kartor som upprättas av fastighetsregistcrmyndighetema 
enligt lantmäteriverkets förslag. Genom riksdagens beslut med anledning 
av 1984 års budgetproposition täcks kostnaderna för bl. a. upprustning av 
registerkartorna genom inskrivningsmyndigheternas expeditionsavgifter. 
Kostnaderna för den nu föreslagna ytterligare upprustningen bör också 
finansieras genom dessa avgifter. 

Jag ställer mig positiv till det förslag till framställning av nationalatlas 
som har utarbetats. En atlas som framställs och hålls ajour med ADB-tek
nik på det sätt som har föreslagits kommer att få stor betydelse för 
verksamheten inom många myndigheter som är beroende av geografiska 
data och för undervisning och forskning m. m. Genom att modern.ADB
-teknik skall användas och utvecklas räknar jag också med att det kommer 
att ske en uppbyggnad av teknisk kompetens och erfarenheter som blir av 
stort värde för att samordna och vidareutveckla den snabbt ökande an
vändningen av s. k. geografiska informationssystem som nu sker inom 
olika samhällsområden. 

Lantmäteriverket har räknat med att atlasen kräver ett resurstillskott på 
55 milj. kr., varav åtminstone 40 milj. kr. skulle finansieras genom anslag. 
Som framgår av vad jag har anfört under anslaget B 18. Information och 
utbildning m. m. beräknar jag att 20 milj. kr. från det anslaget skall kunna 
användas för arbetet med en nationalatlas under en tioårsperiod. Därut
över tillförs förevarande anslag 200000 kr. från arbetsmarknadsdeparte
mentet. Det kvarstående behovet av anslag beräknar jag, efter att ha 
samrått med berörda departementschefer, skall klaras genom tillskott av 
medel från verksamheter inom kommunikations-, utbildnings-, jordbruks-, 
industri- och civildepartementens områden. 

Jag har också engångsvis beräknat 800000 kr. för lantmäteriets forsk
ning inom landskapsinformationsområdet. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga l, avsnittet 
Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av 
anslagsmedel mellan budgetår. Lantmäteriverket bör ingå i försöksverk
samheten med överföring av anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. 
Medel för Landskapsinformation bör därför anvisas under ramanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Landskapsinformation för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

ramanslag av 147 617 000 kr~ 

D 4. Försvarsbcredskap 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2 911 500 
3 018000 
3018000 

Reservation 168 712 
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Program 4. Försvarsberedskap 

Programmet består av två delprogram: 
4 a. Säkcrhctsskydd 
4 b. Beredskapsplanläggning 
Programmet omfattar främst sekretessåtgärder i form av granskning av 

kartor och flygbilder. Programmet omfattar dessutom sådana uppgifter 
som åligger lantmäteriet för att trygga totalförsvarets behov av landskaps
information. Uppgifterna gäller främst beredskapsplanläggning och förbe
redelser för tryckning av kartor för totalförsvaret under beredskap och 
krig. 

Föredragandens överväganden 

I regeringskansliet bereds för närvarande frågan om den framtida försvars
politiken. Regeringen kommer senare i vår att lämna förslag till totalför
svarets fortsatta inriktning för perioden 1987/88-1991/92. I avvaktan på att 
beredningen slutförs, föreslår jag att anslaget förs upp med ett oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition _i ämnet, till Försvarsbered

skap för budgetåret 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 
3 018 000 kr. 

D 5. Utrustning m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 

Beräknad utgift 
1987/88 Förslag 

3833144 Reservation 
15966000 
22811000 
7765000 

6845212 

Från anslaget finansieras anskaffning av avancerad eller dyrbar utrust
ning för lantmäteriet, s.k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan 
utrustning finansieras med avskrivningsmedel och driftmedel. Från ansla
get finansieras vid behov också tillskott av statskapital för lantmäteriet. 

Lantmäteriverket 

I sitt förslag begär verket medel för strategisk utrustning i enlighet med den 
10-åriga kartplanen. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel för den utrustning som krävs för att 
genomföra Jängsiktsplanen för kartor och annan landskapsinformation till 
7765000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 7765000kr. 
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E. FASTIGHETSDA TA VERKSAMHETEN 

Allmänt 

Fram till senare hälften av 1970-talet har landets fastighets- och inskriv
ningsrcgister förts i böcker. Fastighetsdatareformen, som beslutades av 
riksdagen åren 1968 och 1970, innebär att ett för land och stad enhetligt 
ADB-baserat fastighetsdatasystem byggs upp. som successivt ersätter de 
manuellt förda fastighets- och inskrivningsregistren. ,Efter en försöks.verk
samhet i Uppsala län, som påbörjades år 1971, kunde man där ta ett 
fastighetsdatasystem i drift fr. o. m. den l januari 1976. 

Reformen har bedrivits länsvis i två femåriga etapper. Den andra etap
pen avslutas vid utgången av budgetåret 1986/87. Våren 1985 beslöt riksda
gen om en tredje femårsetapp för budgetåren 1987/88-1991/92. Besli.Jtet 
innebär att den takt med vilken fastigheter förs. över från de manuella 
registren till fastighetsdatasystemet ökar från' ca 230000 till ca 330000 
fastigheter per år. Med denna ökade takt beräknas fastighetsdatareformen 
vara genomförd i hela landet vid mitten av 1990-talet. 

Hittills har ca l, 7 miljoner fastigheter anslutits till fastighetsdatasysie
met, vilket motsvarar ca 45 % av landets fastighctsbestånd. Systemet är 
helt infört i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Malmöhus, Hallands, 
Skaraborgs och Gävleborgs län. I Göteborgs och Bohus samt Örebro län är 
systemet delvis infört. 

Organisation m. m. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har ansvar för det praktiska 
genomförandet av fastighetsdatareformen i samverkan med främst dom
stolsverket och statens lantmäteriverk: CFD s·varar också för driften av 
fastighetsdatasystemet. Vidare har CFD till uppgift att utveckla· system 
och metoder som gör det möjligt att utriyttja fastighetsdatasystemet inom' 
olika verksamhetsområden. ' 

CFD bedriver uppdragsvcrksamhet, såväl inom som utom landet. Verk
samheten har expanderat väsentligt under de senaste åren och beräknas 
innevarande budgetår omsätta 8·milj .. kr. 

Resultat av uppdragsverk.~amheten (1000-tal kr.) 

1985/86 1986/87 1987/88 
Utfall . Beräknat '·· Beräknat 

Intäkter 7114' '8000 ' 9000 
Kostnader 6862 8000 9000 
Resultat +252 0 Q 

CFD leds av en styrelse. Chef för CFD är en generaldirektör. Inom CFD . 
finns sju enheter, tekniska enheten, driftsenheten, fastighetsregisterenhe
ten, inskrivningsregisterenheten, utvecklingsenheten, administrativa en-
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hcten och stabscnhclcn. En del av CFD:s utvecklingsverksamhet är sedan 
våren 1986 förlagd till Kiruna. 

Medel för verksamheten vid CFD tas upp dels under anslaget El. 
Centralnämnden för fastighetsdata, dels under anslaget E2. Utrustning 
m.m. Verksamheten vid enheten i Kiruna finansieras i huvudsak med 
regional- och arbetsmarknadspolitiska medel. 

E 1. Centralnämnden för fastighetsdata 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

44004146 
45082000 

51388000 

Anslaget E l. är ett förslagsanslag som främst skall finansiera genomfö~ 
randet av fastighetsdatarcformen och driften av fastighetsdatasystcmet. 

Anslag 

I. Systemutveckling 
2. Reformgenomförande 
3. Produktion 
4. Uppdragsverksamhet 

Summa 

CFD 

1986/87 

7350000 
13775000 
23957000 

0 

45082000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 50000 
+2890000 
+3366000 

0 

+6~06000 

CFD föreslår att fastighetsdatareformen under budgetåret 1987/88 drivs 
vidare enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Verksamheten kon
centreras på att säkerställa en stabil och säker drift av fastighetsdatasyste
met Qch på reformgenomförande. Reformarbetet kommer under budget
året att pågå i Kalmar, Älvsborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands och 
Västernorrlands län. Förberedelsearbete kommer att inledas i Kristian
stads och Norrbottens län. Antalet fastigheter anslutna till systemet beräk
nas efter budgetårets slut vara 2, 1 miljoner, vilket motsvarar drygt 50 % av 
fastighets beståndet. 

CFD beräknar medelsbehovet till 49900000 kr. i oförändrat pris- och 
löneläge. Behovet av ökade medel är främst föranlett av den ökade reform
takten och av att fastighetsdatasystemet tas i drift i flera län. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar, med utgångspunkt i en planenlig real minskning av admini
strationskostnaderna med 2 %, medelsbehovet för CFD för nästa budgetår 
till 51388000 kr. 

CFD har innevarande budgetår fått särskilda medel för att utveckla en 
samordnad tjänsteexport tillsammans med statens planverk och statens 
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lantmäteriverk. Som framgår av vad jag har anfört under anslaget B 18. 
Information och utbildning m. m. bör sådant stöd kunna utgå även budget
året 1987/88. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 51388000 kr. 

E 2. Utrustning m.m. 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1300000 
1300000 

Anslaget, som infördes budgetåret 1986/87, är avsett för investeringar 
för CFD: s uppdrags verksamhet. Kostnader för räntor och amorteringar på 
gjorda investeringar belastar i sin helhet uppdragsverksamheten och åter
förs till statsbudgetens inkomstsida. 

CFD 

I sitt förslag begär CFD oförändrat anslag för investeringar. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 har jag beräknat medelsbehovet till 1300000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 1300000 kr. 
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Register Prop.1986/87: 100 
Bil. 13 

Anslag kr. 
A Bostadsdepartementet m. m. 

1 Bostadsdcpartementet, förslags anslag 22844000 

2 Utredningar m. m.,reservationsanslag 5500000 

3 Extra utgifter, reservationsanslag 300000 

4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 
reservationsanslag 1351000 

B Bostadsförsörjning m. m. 

Bostadsförsörjning 

Bostadsstyrelsen, förslag sans/ag 64102000 ., Länsbostadsnämnderna, förslag sans lag 57674000 ,,. 
3 Vissa lån till bostadsbyggande,förs/agsans/ag 110000000 

4 Räntebidrag m. m. ,förslagsanslag 12400000000 

5 Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 
lägenheter m. m., förslag sans/ag 198000000 

6 Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m., 
förslag sans lag 100000000 

7 Bostads bidrag m. m., förslagsanslag 1573000000 

8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., 
förslagsanslag 345000000 

9 Bidrag till förbättring av boendemiljön, 

förslag sans/ag 70000000 

lO Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m., 

förs/agsanslag 140000000 

Il Lån till allmänna samlingslokaler,förs/agsans/ag 15000000 

Byggnadsforskning, e11ergihushåll11ing m. m. 

12 Byggnadsforskning, reservationsanslag 162000000* 

13 Lån till experimentbyggande, reservationsans/ag 37000000* 

14 Statens institut för byggnadsforskning, 
förslag sans lag 1000* 

15 Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, 

reservationsanslag 35550000* 

16 Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, 
reservationsanslag · 1000000* 

17 Bidrag till energibesparande åtgärder inom 
bostadsbeståndet m. m., reservationsanslag 1000 

18 Information och utbildning m. m. reservationsanslag 20500000 

19 Bidrag till fonden för fukt- och mögel skador, 

förslagsanslag 100000000 

c Planväsendet 

I· Statens planverk,förslagsanslag 38460000 89 



D Lantmäteriet 

Lantmäteriet, förslag sans/ag 
2 Plangenomförande, .ramanslag 
3 Landskapsinformation, ramanslag 
4 Försvarsberedskap, reservationsanslag 
5 Utrustning m. m., reservationsanslag 

E Fastighctsdatavcrksamheten 

I Centralnämnden för fastighetsdata,förslagsanslag 
2 Utrustning m. m., reservatio11sanslag 

1000 
54202000 

147617000 

3018000* 

7765000 

51388000 

1300000 

Totalt för bostadsdcpartementet 15762574000 

* Beräknat belopp 

''. 
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Bilaga· 14 till budgetpropositionen 1987 

Industridepartementet 
(tolfte huvudtiteln) · 

Översikt 

Industridepartementet svarar bl. a. för: 
- de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, 
- industrins struktur och branschfrågor. 
- frågor små och medelstora företag såsom om allmänna utvecklingsbe-

tingelser, service och utbildning, 
- frågor om industrins finansiering, bl. a. vissa exportkreditfrågor, 
- vissa frågor om multinationella företag och internationella investering-

ar, 
- teknisk forskning och industriell utveckling, 
- patent- och registreringsverksamhet, 
- mineralförsörjning, · 
- hantverk och hemslöjd, 
- regional utveckling och regionalpolitiskt stöd samt 
- flcnalct statliga företag. 

Fr. o. m. den 1 januari 1987 förs energifrågorna över från industridepar· 
tementel till det nyinrättade miljö- och energidepartementet. 

Industripolitiken 

Den svenska industrin har utvecklats positivt efter år 1982. Sysselsättning
en har ökat med ca 40000 personer. Produktionen har ökat med ca 20%. 
Det råder praktiskt taget fullt kapacitetsutnyttjande inom industrin. Ex
pansionen har skett under god eller mycket god lönsamhet. Utsikterna för 
det närmaste året bedöms som goda. Det krävs dock att kostnadsutveck
lingen kan bringas i nivå med utvecklingen i våra viktigaste konkurrent· 
länder. Det krävs också en fortsatt framgångsrik strukturomvandling. 

Regeringen kommer i början av år 1987 att lägga fram särskilda proposi· 
tioner om näringspolitiken och forskningspolitiken. Flera viktiga anslags· 
frågor inom industridepartementets verksamhetsområde, bl. a. beträffande 
verksamheten inom styrelsen för teknisk utveckling och statens industri
verk, kommer att behandlas i dessa propositioner. 
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Regionalpolitiken 

De senaste årens utveckling kännetecknas av tendenser till ökade regiona
la obalanser vad gäller befolkningsutvecklingen. Samtidigt med denna 
utveckling har de ordinarie regionalpolitiska anslagen fördubblats sedan 
budgetåret 1982/83 och omfattande särskilda insatser gjorts i krisdrabbade 
regioner. 

De regionalpolitiska insatserna har gett och ger goda resultat. Det regio
nalpolitiska stödet som lämnats till företag sedan år 1982 beräknas ge ca 
16000 nya arbetstillfällen i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av 
landet. Härtill kommer de sysselsättningstillfällcn som tillkommit genom 
satsningar på forskning, utbildning, teknikspridning m. m. i dessa delar av 
landet. 

Bakom de ökade regionala obalanserna ligger bl. a. en kraftig expansion 
inom den privata tjänstesektorn och delar av industrin, som är starkt 
koncentrerad till de större orterna i landet och då särskilt till Stockholms
regionen. för att motverka tendenserna till ökade regionala obalanser och 
långsiktigt uppnå de fastlagda målen för regionalpolitiken, dvs. en balan-. 
serad befolkningsutveckling i landets olika delar och tillgång till arbete, 
service och en god miljö i alla delar av landet, krävs nu en ytterligare 
förstärkning av regionalpolitiken. Det gäller både att utveckla och effekti
visera de nuvarande medlen och att finna nya medel för att påverka den 
regionala otvecklingen. Bl. a. måste regionalpolitiska hänsyn vägas in i 
sektorspolitiken på olika områden. För att förstärka samordningen mellan 
olika politikområden har en särskild statssekreterargrupp för regionalpoli
tiska frågor tillsatts inom regeringskansliet. 

Ökad vikt måste läggas vid åtgärder för all allmänt förbättra näringslivs
mi!jön i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna vad gäller kommunika
tioner, teknisk kompetens m. m. Regeringen har hittills lämnat sammanlagt 
67 milj. kr. i regionalpolitiskt stöd till ett tiotal teknik- och utvecklingscen
tra. Stöd bör även i fortsättningen kunna lämnas för att bygga upp sådana 
centra. Regionalpolitiska medel bör också kunna användas för sådana 
forsknings· och utbildningsinsatscr m. m. som gjorts i bl.a. Umeå, Luleå 
och Bergslagen. 

Vidare föreslås i budgetpropositionen (bil. · 10) att sammanlagt ·15 
milj. kr. anvisas under budgetåret 1987/88 för utbildning vid universitet och 
högskolor i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet. Förutom 
nya utbildningslinjer eller ökat antal nybörjarplatser på befintliga linjer vid 
universitetet i Umeå samt högskolorna i Falun/Borlänge, Örebro, Kalmar, 
Karlstad, Luleå, Sundsvall/Härnösand och Östersund innebär förslagen 
förstärkningar av anslaget för lokala och individuella. Linjer samt enstaka 
kurser för att möjliggöra riktade satsningar i regionalpolitiskt prioriterade 
områden. 

För de s. k. skogslänen föreslås (bil. 8) ett tioårigt investeringsprogram i 
syfte att förstärka vägnätet, så att det kan användas av tyngre fordon än 
vad som nu är möjligt. Totalt kommer nära 4 miljarder kronor att inves
teras under perioden. 

Tillgång till flygförbindelser är av stor betydelse för regionernas närings-
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liv. Vissa kommunala flygplatser har svårf att nå lönsamhet. I årets bud
getproposition (bil. 8) föreslås att .15 milj. kr. skall kunna lämnas i driftsbi
drag till sådana flygplatser. Vid fördelningen av medlen kommer regional-
politiska mål att vara avgörande. . 

Svårigheterna att ordna arbete åt medföljande make eller maka kan i 
vissa fall göra det svårt att till orter i stödområdet rekrytera kvalificerad 
personal till nyckelbefattningar såväl inom näringslivet som inom statlig 
och kommunal verksamhet. Detta är ett allvarligt hinder för möjligheterna 
att stärka och utveckla dessa orter och därmed ett i hög grad regionalpoli
tiskt problem. Den förstärkning av stödet till arbetsgivare som ordnar 
sysselsättning för sådana mcdflyttande som föreslås i årets budgetproposi
tion (bil. 12) är därför av väsentlig regionalpolitisk betydelse. 

Det totalt beviljade lokaliscringsstödet under budgetåret 1985/86 upp
gick till 734 milj. kr. och den beräknade sysselsättningscffekten till 3500· 
personer. I båda fallen rör det sig om ökningar jämfört med de senaste 
årens också höga värden. Den delvis förändrade inriktningen av stödet, 
tillsammans med den under senare år goda industrikonjunkturen, har bi
dragit till att efterfrågan på regionalpolitiskt stöd har ökat. Nu föreslås 
ökade möjligheter att lämna regionalpolitiskt stöd till den privata tjänste
och servicesektorn samt att även affärsverk och uppdragsmyndigheter i 
vissa fall skall kunna vara berättigade till regionalpolitiskt stöd. Det är 
viktigt att länka av tillväxten inom dessa verksamhetsområden från Stock
holmsregionen till stödområdena. · 

De särskilda insatserna i Norrbottens· län har fortsatt. Beslut om kraft
fulla utvecklingsinsatser i Bergslagen togs våren 1986. Beslutet innebär att. 
ytterligare 425 milj. kr. anvisats för en treårsperiod. Omfattande insatser 
har också gjorts i Blekinge för att skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling av näringslivet. Särskilda insatser har vidare gjorts för Gotland 
och andra regioner. 

Eifarenheten från senare års krishantering har visat på behovet av medel 
för särskilda insatser, som kan sättas in snabbt vid sidan av ordinarie 
medel och användas friare än dessa. Särskilda utvecklingsinsatser erford
ras därför i orter som drabbas av omfattande strukturomvandling. För att 
allmänt förstärka näringslivets förutsättningar i de prioriterade regionerna 
har insatser för att förbättra infrastrukturen och höja kompetensen stor 
betydelse. För insatser i samband med strukturomvandlingsproblem samt 
för infrastrukturförbättringar och kompetenshöjande insatser föreslås att 
300 milj. kr. anvisas engångs vis att utnyttjas under en treårsperiod. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i förhål
lande till motsvarande littera i statsbudgeten för budgetåret 1986/87 fram
går av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits 

med. 

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Föränd-
(milj.kr.) 1986/87 1987188 ring 

Industridepartementet m. m. 64,0 50,1 - 13,9 
Industri m. m. 1436,3 1134,6- -301,7 
Regional utveckling 1604,3 2025,2 +420,9 
Mineralförsörjning m. m. 123,2 127,4 + 4,2 
Statsägda företag m. m. 581,5 593,0 + 11,5 
Teknisk utveckling m. rn. 1200,2 1150,8* - 49,4 

Totalt för industridepartementet 5009,5 5081, I + 71,6 

• I beloppet ingår vissa anslag där oförändrat belopp beräknats i avvaktan på 
särskilda propositioner under våren 1987. 

Minskningen under Industridepartementet mm. beror på att medel förs 
över till det nyinrättade miljö- och energidepartementet. Minskningen 
under Industri m.m. beror främst på minskade kostnader för cxportkredit
finansiering. Ökningen under Regional utveckling beror främst på ett nytt 

anslag på 300 milj. kr. för insatser i samband med strukturomvandlings
problem samt för infrastrukturförbättringar och kompetenshöjande insat
ser. Minskningen under Teknisk forskning och ut11eckling m.m. beror 
främst på en ändrad anslagskonstrnktion för patent- och registreringsver

ket. 
Det bör noteras att flera viktiga anslag är preliminärt beräknade i avvak

tan på särskilda propositioner om näringspolitiken och forskningspoliti
kcn. Beloppet totalt för industridepartementet kommer därför att påverkas 
av dessa propositioner. 
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Industridepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Peterson 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

Inledning 

Industridepartementet svarar bl.a. för: 
- de allmänna riktlinjerna för näringspolitikcn, 
- industrins struktur och branschfrågor, 
- frågor om små och medelstora företag såsom allmänna utvecklingsbe-

tingelser, service och utbildning, 
- frågor om industrins finansiering, bl. a. vissa exportkreditfrågor, 
- vissa frågor om multinationella företag och internationella investering-

ar, 
- teknisk forskning och industriell utveckling, 
- patent- och registreringsverksamhet, 
- mineralförsörjning, 
- hantverk och hemslöjd, 
- regional utveckling och regionalpolitiskt stöd samt 
- flertalet statsägda företag. 

Industridepartementet bereder således ärenden som givits hög prioritet i 
regeringens strävan att genom en ökad tillväxt och förnyelse inom indu
strin och den privata tjänstesektorn skapa utrymme för ett fortsatt ökat 
välstånd, en förbättrad bytesbalans och en ökad sysselsättning i olika delar 
av landet. 

Regeringen har tidigare i dag beslutat att inrätta ett miljö- och energide
partement den I januari 1987. Till det nya departementet förs från industri
departementet frågor om energiförsörjning, energianvändning, energi
forskning, säkerheten inom kärnenergi- och clenergiomrädena samt civilt 
totalförsvar inom energiområdet. Statsrådet Dahl tar upp anslagsfrägorna 
för dessa områden under en särskild huvudtitel (bil. 16). 

Industripolitiken 

Jag avser att i början av år 1987 återkomma till vissa frågor om teknisk 
forskning och utveckling vid min anmälan till den planerade forskningspo
litiska propositionen. 

Min avsikt är vidare att den fortsatta inriktningen av näringspolitiken 
skall behandlas närmare i en särskild proposition om näringspolitiken i 
början av år 1987. Jag avser därvid att följa upp och föra vidare vad jag 
anförde i regeringens proposition år 1984 om industriell tillväxt och förny-
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elsc (prop. 1983/84: 135). 11984 års proposition redovisade jag förändring
en på några viktiga delområden inom industripolitiken: insatser för små 
företag med expansionsmöjligheter, underlcverantörsutvcckling, stöd till 
nyföretagande, utbyggnad av teknisk kompetens, teknikspridningsinsatser 
och utveckling av teknikupphandling som industripolitiskt instrument. 
Andra viktiga inslag i näringspolitiken har under senare år varit en närmare 
samordning mellan industri- och regionalpolitik, avreglering och admini
strativ förenkling samt nordiskt industripolitiskt samarbete. 

Den hittillsvarande politiken har varit framgångsrik. Min avsikt är att 
omläggningen av politiken i en mer offensiv_ riktning även skall prägla 
inriktningen av 1987 års proposition. Den allmänna målsättningen är att 
näringspolitiken skall bidra till en strukturomvandling som leder i riktning 
mol ett differentierat och effektivt näringsliv, som kännetecknas av en hög 
kunskapsnivå och en god internationell konkurrenskraft. 

För att bidra till att näringslivet utvecklas i denna riktning krävs en 
näringspolitisk strategi, som innefattar åtgärder på en rad olika områden. 
Under de närmaste åren kommer nåringspolitiken att inriktas bl. a. på: 
- att öka satsningarna för teknisk forskning och utveckling, varvid infor

mationsteknologiområdet framstår som centralt, 
- att stimulera samarbetet mellan universitet/högskolor och företag/nä

ringsliv, 
- att förbättra förutsättningarna för kontinuerlig förnyelse och utveckling 

av näringslivet och på olika sätt främja ett gott företagsklimat, bl. a. 
genom avreglering och förenkling, 

- att stimulera nyföretagande och expansion av småföretag genom riskka- · 
pitalförsörjning, uppfinnarstöd, serviceinsatser och teknikspridning och 
genom att bygga upp teknik- och utvecklingscentra, 

- att medvetandegöra bet}•dclsen av kvalitet och design, 
- att ta till vara utvecklings- och vidareförädlingsmöjligheter i råvaru-

branscher, 
- att öka beredskapen inför kommande strukturproblem genom att ut

veckla formerna för att hantera större industrikriser. 
Som tidigare nämnts ämnar jag återkomma till dessa frågor i en närings

politisk proposition i början av år 1987. 

Svensk industriutveckling 

Näringslivet har visat en stor förmåga att ta tili' vara den förstärkning av 
konkurrenskraften som 1982 års devalvering medförde. Sysselsättningen 
inom industrin har ökat med ca 40000 personer. Industriproduktionen har 
under de senaste fyra åren ökat med totalt ca 17%. Det råder praktiskt 
taget fullt kapacitetsutnyttjande sedan snart två år tillbaka. Expansionen i 
industrin har skett under god eller mycket god lönsamhet. 

Utsikterna är goda också för det närmaste året. Enligt statistiska central
byråns senaste invcsteringsenkät beräknas industrins investeringar· för år 
1987 att öka med 10%. För att denna expansion skall kunna bibehållas 
även på längre sikt krävs dock att den svenska kostnadsutvecklingen kan 
bringas i nivå med utvecklingen i våra huvudsakliga konkurrentländer. Det 
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krävs också en fortsatt framgångsrik strukturomvandling, så att svensk 
industri och tjänstesektor förskjuts i riktning mot mer expansiva protlukt

och marknadssegment. Jag avser att lämna en ·utförlig redogörelse för 
utvecklingen inom industri- och tjänstesektorn i anslutning' till den planera
de näringspolitiska propositionen. 

Innan jag går över på de olikaanslagsfrågorna villjag lämna en utförlig: 
redogörelse för den regionala utvecklingen och olika 'regionalpolitiska åt~ 
gärder. 

Den regionala utvecklingen 

])en positiva utvecklingen på arbetsmarknaden med ökad sysselsättning
och minskad arbetslöshet i hela landet har inte kunnat förhindra en fortsatt 
befolkningsminskning i skogslänen och vissa län i södra och mellersta · 
Sverige och en ökad koncentration till storstadsområdena och då främst 
Stockholmsregionen. De sjunkande befolkningstalcn i många län beror i 
hög grad på negativa födelsenetton men också på nettoutflyttning. 

Nettoomflyttningen mellan länen, som varit lägre under 1980-talctjäm
fört med under 1960- och 1970-talen, ökade under år 1985 jämfört med de 
närmaste åren före och många län hade en tilltagande hefolkningsminsk
ning. Hälften av alla län hade detta år ett negativt födelsenetto och såmtli- · 

ga dessa län hade dessutom ett negativt inrikes tlyttningsnetto. Eri fjärde
del av alla län hade födelseöverskott men samtidigt· nettoutfiyttning till 
övriga landet och en fjärdedel positivt både födelse- och flyttningsnetto. 
Samtliga skogslän hade nettoutflyttning under året ·och med undantag för 
Västerbottens och Norrbottens län också födelseunderskott. Detsamma 
gällde även ett antal län i södra och mellersta Sverige, bl. a. Kalmar och 
Blekinge län. Endast de tre storstadslänen oth till dem angränsande Upp
sala och Hallands län hade nettoinflyttning. Invandringen inräknad är det 
ytterligare några län som redovisar inflyttningsöverskott ·under år 1985. 
Utvecklingen har i stort varit densamma under år 1986. Således ökade 
folkmängden i storstadslänen de tre första kvartalen ·år 1986 med i 8300 
invånare jämfört med 16800 samma period år 1985; I skogslänen minskade 
befolkningen med 3 300 invånare motsvarande period år 1986 jämfört med -

4200 invånare år 1985. 
Det är viktigt att notera att detta är en utveckling som ·skett trots att de 

ordinarie regionalpolitiska anslagen samtidigt fördubblats sedan budget
året 1982/83 och trots att omfattande särskilda insatser ·gjorts i krisdrab- · · 
bade regioner som Norrbottens län, Bergslagen, Uddevalla, Malmö, Ble
kinge m. 0. Viktigt är också att notera att de regionalpolitiska stödinsat
serna givit och ger goda resultat. Under de senaste fyra åren har regional
politiskt stöd lämnats till företag för utvidgningar och nyetableringar vilka 
beräknas ge ca 16000 nya arbetstillfällen i de regionalpolitiskt prioriterade 
delarna av landet. Härtill kommer de satsningar som gjorts för att allmänt 
stärka näringslivsmiljön i dessa regioner vad gäller forskning;·utbildning 

m.m. 
De ökade regionala obalanserna beror på att de krafter i samhällsutveck

li.ngen som verkar i riktning mot ökad geografisk koncentration har fått 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 14 

7 



ökat genomslag. F.n viktig förklaring till skillnaderna i befolkningsutveck
lingen mellan länen är, som tidigare redovisats, olikheterna i födelsenettot. 
De allmänt låga födelsetalen i kombination med relativt sett få människor i 
barnafödande åldrar - beroende på utflyttning tidigare år - gör att många 
län nu har negativa födelsenetton. Nettoomtlyttningarna mellan länen, 
som alltså ökat i omfattning under de senaste åren, har flera orsaker. Den 
viktigaste orsaken är liksom tidigare skillnaderna på arbetsmarknaden 
mellan olika regioner. 

De senaste årens sysselsättningsökning har kommit hela landet till del. 
Även de län och regioner som redovisat nettoutflyttning har gynnats av 
denna utveckling. De antalsmässigt största sysselsättningsökningarna har 
dock skett i storstadsområdena och andra större orter med en differentie
rad arbetsmarknad. Det är orter som redan tidigare har en hög sysselsätt
ningsnivå och där de lokala arbetskraftstillgångarna därför är begränsade. 
Samtidigt finns också där de största möjligheterna att hitta arbeten som 
passar med hänsyn till utbildnings- och intresseinriktning. För många 
arbetssökande i andra delar av landet blir flyttning till dessa orter det som 
väljs framför att stanna i den egna orten eller regionen med de problem och 
begränsningar som där råder på arbetsmarknaden. Detta förhållande för
stärks av att det i många fall handlar om att finna arbelen till två personer i 
ett hushåll och att arbetsmarknaden i så hög grad är könsuppdelad. Att den 
könsuppdclade arbetsmarknaden är ett viktigt regionalt problem visar de 
analyser som länsstyrelserna tillsammans med länsarbetsnämnder och 
länsskolnämnder på regeringens uppdrag gjort av kvinnornas villkor på 
arbetsmarknaden och i utbildningssystemet - analyser som sedan expert
gruppen för forskning om regional utveckling ställt samman åt regeringen. 

Den ökning av sysselsättningen som skett under de senaste åren .har i 
vissa avseenden haft en annan sammansättning än den som ägde rum 
under 1970-ta!et, vilket påverkat den regionala fördelningen av de nya 
arbetstillfällen som skapats. Expansionen och sysselsättningstillväxten 
inom den offentliga sektorn har. varit och är fortfarande förhållandevis 
jämnt fördelad över landet. Den lägre tillväxttakten inom denna sektor gör 
att den inte har lika stor regional utjämningseffekt som tidigare. Samtidigt 
med detta sker nu en kraftig expansion inom den privata tjänstesektorn 
och de delar av industrin som är starkt koncentrerade till de större orterna i 
landet och då främst Stockholmsregionen. 

Sammantaget leder de utvecklingstendenser som nu råder inom skilda 
näringar till en koncentration av sysselsättningstillväxten i landet. Detta 
beror inte på att utvecklingen inom resp. sektor relativt sett är mer positiv i 
de större orterna, utan på att de sektorer som sysselsättningsmässigt 
expanderar mest i så hög grad är koncentrerade till dessa orter. Till denna 
allmänna bild av utvecklingen på arbetsmarknaden skall också fogas de 
orts- och regionvisa problem som uppstår i samband med strukturföränd
ringar inom industrin, vilket jag återkommer till. · 

Det kan nämnas att den beskrivna befolknings~ och näringslivsutveck
lingen i stort har sin motsvarighet i de övriga nordiska länderna. Även 
Västeuropa i övrigt präglas av ökade regionala obalanser. 
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Regionalpolitikens allmänna inriktning . ·. 

För att motverka de tendenser till ökade regionala obalanser som uppträtt 
under de senaste åren och för att långsiktigt klara de fastlagda målen för 
regionalpolitiken - en balanserad befolkningsutveckling i landets olika 
delar och tillgång till arbete, service och god miljö i alla delar av landet -
krävs nu en ytterligare förstärkning av regionalpolitiken. Det gäller både 
att utveckla och effektivisera de nuvarande medlen och att finna nya medel 
för att påverka den regionala utvecklingen. 

Erfarenheterna visar bl.a. på nödvändigheten av att i ökad grad väga in 
regionalpolitiska hänsyn i sektorspolitiken på olika områden. Ökad vikt 
måste läggas på åtgärder för att allmänt förbättra näringslivsmiljön i de 
regionalpolitiskt prioriterade regionerna vad gäller utbildning, kommuni
kationer, teknisk kompetens m. m. 

För övrigt bör som hittills de regionalpolitiska insatserna fördelas geo
grafiskt med hänsyn till problemens omfattning och karaktär i skilda delar 
av landet och alla län därvid tilldelas vissa resurser för allmänt utvecklings
främjande insatser. Vidare bör den gällande stödområdesindclningen för 
det regionalpolitiska stödet ligga fast liksom den geografiska avgränsning
en för nedsättningen av socialavgifterna. I orter och regioner som drabbas 
av omfattande strukturproblem kan mer koncentrerade åtgärder behöva 
vidtas. 

För att ytterligare intensifiera och bredda insatserna för att åstadkomma 
regional utveckling och utjämning föreslås en rad åtgärder. Insatser före
slås för att utveckla universitet och högskolor och på att åstadkomma 
kunskaps- och teknikspridning till regionalpolitiskt prioriterade regioner. 
Vidare föreslås stora insatser för att förbättra kommunikationerna. För att 
skapa förutsättningar för att etablera nya verksamheter till regionalpoli
tiskt prioriterade regioner föreslås vissa verksamheter inom affärsverken 
och uppdragsmyndigheterna bli berättigade till regionalpolitiskt stöd. 

För att skapa utrymme för en förstärkning och breddning av de regional
politiska insatserna bl.a. vad gäller satsningar på forskning, utbildning och 
annan infrastrukturuppbyggnad krävs både en utökning av och en omför
delning av det regionalpolitiska stödet. En besparing bör därvid enligt min 
mening göras så till vida att sysselsättningsstödet slopas i stödområde C. 

För regionalpolitiska insatser inom industridepartementets område före
slås följande anslag (milj. kr.). 
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Visst regionalpolitiskt stöd 
Lokaliscringsstöd, m. m. 
Lokaliseringslån 
Regionala utvecklingsinsatser m. m. 
Täckande av förluster p. g. a. kreditgarantier till 
företag i glesbygder m. m. 

Ersättning för nedsättning av socialavgifter 
Sysselsättningsstöd 
Expertgruppen för forskning om regional utve.ckling 
Kapitaltillskott till en utvecklingsfoild för Västnorden 
Särskilda regionalpolitiska insatserför infrastruktur
utbyggnad m. m. 

Summa 

* Medel anvisade på tilläggsbudget. 

Budgetåret 
1986/87 1987/88 

'20.0 
362,0 
300,0 
488,0 

. 0,001 

310,0 
120,0 

4,3 
. (6,928)* 

1604,3 

(förslag) 
5,0 

362,0 
300,0 
488,0 

0.001 

395,0 
169,0 

4,3 
1,904 

300,0 

2025,2 

Regeringen kommer i börJan av år 1987 att lägga fram särskilda proposi
tioner om näringspoliriken och forskningspolitiken. 

Under andra huvudtitlar i budgetpropositionen föreslås bl. a. följande 
regionalpolitiskt betydelsefulla åtgärder. 

För att åstadkomma bärighctshöjande åtgärder i vägnätet i skogslänen 
föreslås i kommu11ikationsdeparteme11tets bilaga att nära 4 miljarder kr. 
investeras i skogslänen över en tioårsperiod. Vidare föreslås där att 15 
milj. kr. anvisas till driftstöd för kommunala flygplatser. 

Inom utbildningsdepartementets område föreslås att 15 milj. kr. anvisas 
budgctårec 1987/88 för särskilda utbildningssatsningar vid universitet och 
högskolor i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet. 

Under jordbruksdepartementets huvudtitel föreslås oförändrat anslag 
vad gäller stödet till jordbruket i norra Sverige. 
Samtidigt aviseras att ett särskilt åtgärdsprogram skall föreläggas riksda
gen våren 1987. 

En förstärkning av stödet till arbetsgivare som ordnar sysselsättning för 
medflyttande till nyckelpersoner.som flyttar till ort i stödområde föreslås 
under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 

Under civildepartementets huvudtitel föreslås en överföring av uppemot 
100 tjänster inom statistiska centralbyrån från Stockholm till Örebro och 
vissa andra åtgärder. 

Under finansdepartementets huvudtitel föreslås en förändring av skat
teutjämningssystemet, som bl. a. innebär att skatteutjämningsbidragen 
höjs i regionalpolitiskt prioriterade regioner. 

Regionalpolitikens medel 

Regionalpolitisk samordning mellan skilda politikområden 

Regionalpolitiken har sedan lång tid varit inriktad på att arbeta brett och 
att samordna insatser över många sektorer och politikområden. Det direk
ta regionalpolitiska stödet kan inte ensamt klara uppgiften att åstadkomma 
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regional utveckling och utjämning. För detta krävs också att regionalpoli
tiska hänsyn vägs in i sektorspolitiken på olika områden och alt samord
ningen mellan skilda politikområden förstärks. 

Regeringen har samordningsansvaret på central nivå i fråga om regional
politiken. För att stärka samordningen mellan olika sektorer och ansvars
områden har en särskild statssekreterargrupp för regionalpolitiska frågor 
nyligen tillsatts inom regeringskansliet. I gruppen behandlas frågor av 
regionalpolitisk betydelse som berör de olika departementen. 

För att initiera och samordna utvecklingsarbetet inom vissa delar av det 
regionalpolitiska området har regeringen särskilda organ till sitt förfogan
de, Lex. expertgruppen för forskning om regional utveckling och gles
bygdsdclegationen. Statens industriverk' är central myndighet för det 
regionalpolitiska stödet till näringslivet och har också vissa samordnings
uppgifter i projekt där flera myndigheter och organ medverkar. Jag vill i 
detta sammanhang också peka på den breddning som skett av representa
tionen i det regionalpolitiska rådet med syfte att få en bred diskussion kring 
aktuella regionalpolitiska frågor. 

Den regionalpolitiska samordningen på länsnivå har förstärkts och ut
vecklats under de senaste åren. En viktig förutsättning för detta har varit 
de medel som länsstyrelserna förfogar över för projektverksamhet. Dessa 
medel gör det möjligt för länsstyrelserna att i samarbete med andra parter 
utveckla och genomföra projekt på olika områden. Också den regionalpoli
tiska planering som länsstyrelserna svarar för är ett viktigt instrument för 
sektorssamordningen i länen. Länsstyrelserna har under hösten redovisat· 
de årliga Iänsrapporterna, som är en del av detta planeringsarbete, till 
regeringen. Rapporterna innehåller en analys av den regionala sysselsätt
nings- och befolkningsutvecklingen, en redovisning av mål och riktlinjer 
för det regionala utvecklingsarbctet i länet samt· en redogörelse för hur 
länsstyrelsens regionala utvecklingsmedel och andra resurser som statliga 
regionala myndigheter förfogar över använts och avses användas fram
över. Länsrapporterna ger viktig information även till den centrala nivån 
om den regionala utvecklingen och det regionala· utvecklingsarbetet i 
länen. 

I vissa fall genomförs på regeringens uppdrag ett fördjupat utvecklings
och programarbete inom ett speciellt sektorsområde. Utbildnings-, tck". 
nikspridnings- och kommunikationsområdena är exempel på detta från 
senare år liksom uppdraget att analysera kvinnornas villkor på arbetsmark
naden och i utbildningssystemet. 

Regeringen har genom förslagen om försöksverksamhet med samordnad 
länsförvaltning (prop. 1985/86: 5) och sammanhållen skatteförvaltning 
m. m. (prop. 1985/86: 55) lagt grunden för ett reformarbete beträffande den 
regionala förvaltningen inriktat på att uppnå en förbättrad och ökad ·sam
ordning av olika samhällsorgans verksamhet på regional nivå. Syftet med 
försöksverksamheten är att samla stora ·delar av den splittrade statliga 
länsförvaltningen i en organisation. Det praktiska försök med samordnad 
Iänsförvaltning som inletts i Norrbottens län syftar till att skapa en effekti
vare länsförvaltning som möjliggör en förstärkning av dess utvecklingsar-
bete och andra insatser som rör'länets utveckling och framtid. · ·,· 
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Ambitionen är att åstadkomma en minskad sektorisering i frågor som rör 
länets utveckling och framtid samt en effektivare länsförvaltning genom 
hättre samordning av personella och andra resurser. Det nu inledda re
formarbetet får ses som ett viktigt led i en effektivisering av arbetet med att 
åstadkomma fömtsättningar för en bättre regional utveckling. 

Jag har erfarit att chefen för civildepartementet före den I juli 1989 avser 
att föreslå regeringen att lägga fram förslag för riksdagen beträffande en 
samordnad länsförvaltning i alla län. 

Ett regionalpolitiskt styrmedel som riksdagen tidigare fattat beslut om är 
de s. k. planeringstalen. De statliga myndigheterna skall lägga de av riksda: 
gen fastställda befolkningstalen för länen år 1990 till grund för sin planering 
och för beslut av betydelse för samhällsutvecklingen. Länsstyrelserna 
skall fördela planeringstalen på kommuner. Bestämmelser om detta finns i 
förordningen (1982: 877) om regionalt utvccklingsarbete. 

frågan om plancringtalcn togs upp i 1985 års regionalpolitiska proposi
tion (prop. 1984/85: 115 s. 37 f). Föredraganden anmälde där att förslag om 
systemet med planeringstal skulle föreläggas riksdagen när erforderligt 
faktaunderlag tagits fram för att kunna bedöma deras regionalpolitiska 
betydelse. 

I juni 1985 fick expertgruppen för forskning om regional utveckling 
(ERU) regeringens uppdrag att bedöma planeringstalens roll i regionalpoli
tiken. Resultatet av detta uppdrag har ERU i november 1985 redovisat till 
industridepartementet i rapporten Planeringstalens roll i regionalpolitiken. 
I rapporten föreslås att systemet med planeringstal i regionalpolitiken skall 
avskaffas. Vidare lämnas fyra rekommendationer, bl.a. att statliga myn
digheter skall lägga länsstyrelsernas årliga prognoser till grund för sin 
planering och beslµt av betydelse för samhällsutvecklinge.n. Vidare fram
hålls att de regionalpolitiska ambitionerna med en balanserad bcfolknings
ut vcckling mellan och inom länen skall tillgodoses även om pianeringstalcn 
skulle avskaffas. Utredarna rekommenderar också att länsstyrelsernas 
prognossystem vidareutvecklas för att göra detta ytterligare ändamålsen
ligt för planering och politik. Slutligen framhålls också vikten av att de 
medel som kan användas för att åstadkomma en utveckling i riktning mot 
en balanserad befolkningsutveckling blir föremål för ytterligare analys. 

ERU:s rapport om planeringstalen har remissbehandlats under vintern 
1986 av ett 70-tal myndigheter, organisationer m. m. De inkomna remiss
svaren visar bl.a. att närmare 90% av de remissorgan som yttrat sig över 
rapporten helt eller nästan helt instämmer i det förslag och de fyra rekom
mendationer som ERU redovisar i rapporten. 

Ett fåtal remissorgan avstyrker att planeringstalen avskaffas nämligen 
länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen, glesbygdsdelegationen, lantbru
karnas riksförbund och Bräcke kommun. De nämnda länsstyrelserna fram
håller alla vikten av att statsmakternas långsiktiga övergripande regional
politiska målsättningar konkretiseras utöver mer allmänna formuleringar 
och att de på något vis kvantifieras och därigenom blir mer operativa. 

För egen del finner jag att det klart framgår av ERU:s rapport och 
remissynpunkterna, att planeringstalen med tiden förlorat det mesta av sin 
ursprungligen avsedda uppgift. Detta förklaras delvis av att dagens plane-
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ringssituation inom olika samhällssektorer är annorlunda än den var när 
planeringstalen introducerades i slutet av I 960-talet. Ett annat skäl till att 
planeringstalen minskat i betydelse som beslutsunderlag hos främst stat-. 
liga myndigheter är att de genom att vara ett långsiktigt planeringsunderlag 
förhållandevis sällan justerats av riksdagen och delvis som en följd av detta 
ofta framstått som mindre realistiska med hänsyn till den faktiska befolk
ningsutvecklingen. Istället har annat underlag lagts till grund för planering 
och beslutsfattande. 

Jag kan mot bakgrund av utredningsförslaget och remissyttrandena kon
statera att planeringstalen spelat ut sin roll som ett fungerande styrinstru
ment inom regionalpolitiken. Det finns därför enligt min mening inga 
sakliga skäl att behålla detta system och jag föreslår därför att systemet 
med planeringstal avskaffas. Jag vill betona att detta på intet vis betyder 
någon sänkt ambitionsnivå när det gäller att söka åstadkomma en balan
serad befolkningsutveckling i landets olika delar. Det är och förblir en av 
de viktigaste målsättningarna inom regionalpolitiken att uppnå en sådan 
balans liksom att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö 
oavsett var de bor i landet. De regionalpolitiska målen och ambitionerna 
kommer till uttryck på flera konkreta och operationella sätt, t. ex. genom 
avgränsningen av stödområden och av regioner dit statliga myndigheter, 
teknikcentra m. m. i första hand bör lokaliseras, genom fördelningen av 
medel för konkreta regionalpolitiska insatser etc. För att nå de regionalpo
litiska målen krävs konkreta åtgärder inom en rad olika områden. Under 
de senaste åren har planeringen och genomförandet av regionalpolitiken i 
stor utsträckning delegerats frän den centrala till den regionala/lokala 
nivån. Länsstyrelserna; som har en huvudroll i detta sammanhang, delfar i 
en mängd planeringsaktiviteter och genomför ett stort antal konkreta åt
gärder där länsplaneringen och det regionala utvecklingsarbetet utgör en 
viktig utgångspunkt. Detta gäller t. ex. i fråga om utbildningsplaneringen 
och vissa planeringsfrågor inom kommunikationssektorn samt ifråga om 
teknik- och kompetensspridning. 

Sedan regeringsskiftet år 1982 har regeringen föreslagir och vidtagit en 
mängd åtgärder för att söka åstadkomma en gynnsammare utveckling i de 
regionalpolitiskt prioriterade regionerna. Jag kommer· i det följande att 
redovisa ett stort antal åtgärder både inom regionalpolitiken och· andra po
litikområden, som kommer att bidra till att nä de regionalpolitiska målen. 
Det är naturligtvis konkreta åtgärder av detta slag som på sikt utgör den 
bästa grunden för en balanserad befolkningsutveckling snarare än vissa i 
förväg fastlagda befolkningsnivåer i form av Lex. planeringstal. De prog
noser som bl. a. länsstyrelserna utarbetar inom ramen för länsplaneringen 
utgör ett viktigt informationsunderlag för att på lite längre sikt skaffa 
nödvändig information om regionala obalansproblem, behovet av konkreta 
åtgärder etc. 

Åtgärder för att allmänt förstärka näringslivsmiljön i de regionalpolitiskt 
prioriterade regionerna 

Jag har tidigare understrukit nödvändigheten av att i ökad grad väga in 
regionalpolitiska hänsyn i sektorspolitiken på olika områden. Detta gäller 
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inte minst i arbetet med att allmänt förbättra näringslivsmiljön i skilda 
regioner vad gäller teknisk kompetens, kommunikationer m. m. Det gäller 
också i övrigt arbetet för regionalutveckling och utjämning. Jag kommer i 
det följande att ta upp ett antal frågor inom skilda politikområden av 
väsentlig regionalpolitisk betydelse. 

Satsningar inom forskning, utbildning, tekniksprid1iing m.m·. 

U ndcr senare tid har allt större vikt fästs vid olika kompetenshöjande 
åtgärder för att förstärka de regionalpolitiskt prioriterade regionernas ut
veckli ngsmöjligheter. 

I 1985 års regionalpolitiska beslut (1984/85: 115, AU 13, rskr. 354) an
gavs vissa riktlinjer för sådana insatser·. Spridning av ny teknik och ny 
kunskap till redan existerande företag gavs stor vikt, eftersom den tek
niska förnyelsen hos företag i perifora regioner sker långsammare än i 
storstadsregioner och övriga regioner som har universitet och högskolor 
eller högteknologiska företag. Anledningen till detta är bl. a .. svagt ut
byggda nätverk för informationsspridning och informationsutbyte, mindre 
tillgång på högutbildad arbetskraft samt en svagt utvecklad företagsmiljö. 

Vidare framhölls den betydelse som nya s. k. teknikbaserade företag på 
sikt kan få för utvecklingen av produktion och sysselsättning. För att fler 
regioner skall få del av bl. a. denna tillväxt uttalades att förutsättningarna 
för forsknings- och utvccklingsverksamhet bör utvecklas ytterligare i olika 
regioner, särskilt i landets norra del. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare idag lämnat en utförlig 
redovisning av de regionalpolitiskt motiverade utbildningsinsatscr som nu 
görs (bil. 10). 

Jag vill här kort nämna några av de övriga insatser för regional kompe
tensutveckling som pågår. Regeringen har lämnat sammanlagt 67 milj.kr. i 
regionalpolitiskt stöd till ett tiotal teknik- och utvecklingscentra. Huvudde
len av stödet - 54 milj. kr. - har lämnats i form av lokaliseringsstöd i 
samband med investeringar i maskiner, utrustning och lokaler: En del av 
projekten bygger på närhet till universitet och högskolor. De siktar på att 
dels "kommersialisera'' utvecklingsbara ideer inom högskolan, dels skapa 
lokaler nära högskolan som är intressanta för företag att etablera sig i .. 
Exempel härpå är CENTEK i Luleå, UMINOV A i Umeå och Teknikdalen 

i Borlänge. 
Övriga teknik- och utvecklingscentra som hittills beviljats stöd av rege

ringen är: 
- Elektronikcentrum i Svärigsta, 
- Drifts- och underhållstckniskt centrum (DUC) i Härnösand, 
- Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Skellefteå och Örnsköldsvik, 
- Verkstadstekniskt centrum (VTC-syd) i Karlskrona, 

- Hagfors Tooling Center, 
- Verkstadstekniskt utveeklingscentrum i Sandviken, 
- Utvccklingscentrum på Gotland samt 
- Trätekniskt centrum (TTC) i Skellefteå. 

Därutöver bereds inom industridepartementet för närvarande ett fem-
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ton tal framställningar om regiona.lpolitiskt stöd till teknik- och utvecklings
centra. 

I övrigt har regeringen lämnat stöd till större teknikspridningsprojekt i 
Jämtlands, Västernon"lands, Kalmar och Blekinge län samt till två projekt 
av försökskaraktär, vilka bedrivs av Umeå universitet och Chalmers tek
niska högskola. 

Jag vill också nämna det treåriga utvecklingsprogram för Bergslagen 
som inletts under detta budgetår. Inom ramen för detta har 119 milj. kr. 
avsalls för kompetenshöjande åtgärder i form av forskning och utveckling, 
högskole-, gymnasie- och arbetsmarknadsutbildning, teknikcentrautveck
ling, materialteknikprogram m. m. Chefen för utbildningsdeparternentet 
har tidigare idag (bil. lO) redogjort för· bl. a. de nya utbildningslinjer inom 
högskolan som startat i Bergslagen under hösten 1986. . 

I anslutning till detta vill jag nämna att AB Bofors har utfäst sig alt 
utbetala 50 milj. kr. till Bofors fond av 1986. Fondens ändamål är att under 
i första hand en femårsperiod bidra till att differentiera näringslivet samt 
höja kompetensnivån i Karlskogaregionen. Minst en ·tredjedel av medlen 
bör, enligt reglementet, anslås till stöd för högre teknisk utbildning i 
Karlskogaregionen. Dessa medel, som kommer att disponeras av högsko- . 
torna i Örebro och Karlstad, utgör därmed ett betydande tillskott till 
Bergslagsprogrammet. 

Trots de åtgärder som genomförts för att höja kompetensnivån är enligt 
min mening förstärkta insatser nödvändiga för att vi skall erhålla en mer 
balanserad regional utveckling. Bakgrunden är följande·. 

Kompetensstrukturen· är starkt koncentrerad till de sydligare regioner
na: Stockholm/Uppsala, Linköping, Lund/Malmö och Göteborg med dess 
omgivningar. Detta beror på koncentrationen av både samhälleliga utbild
nings- samt forsknings- och utvecklingsresurser och större företags forsk
nings- och utvecklingsverksamhet. I norra Sverige har Umeå och Luleå 
både hög och någorlunda bred kompetens, men då nästan bara tack vare 
statens insatser. Det kan vara värt att notera detta, eftersom Umeås och 
Luleås positioner som tillväxtregioner därigenom är bräckligare än de 
övrigas. 

Det råder stor enighet om att. kunskap och kompetens kommer att bli en 
ännu viktigare utvecklings- och därmed lokaliseringsfaktor. Regionala· 
skillnader föreligger i arbetskraftens fördelning på arbeten på olika kvalifi
kationsnivåer. Dessa skillnader är större för kvinnor än för män. 

För att en mer balanserad regional utveckling skall kunna uppnås måste 
därför åtgärder sättas in för att bygga upp, höja och sprida kunskap i de 
regioner som riskerar att halka efter. Mot denna bakgrund vill jag, efter att 
ha samrått med chefen för utbildningsdepartementet, anföra följande. 

För att i ett alltmer utpräglat kU:nskapssamhälle .ge landets olika delar 
möjligheter till en god utveckling, bör en satsning göras på olika kompe
tenshöjande åtgärder. Sådana insatser bör fylla flera viktiga syften: 
- underlätta för små och medelstora företag att ta till sig ny teknik och nya 

kunskaper, 
- tillgodose näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft med adekvat . 

teknisk utbildning, 
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- skapa starkare näringslivsmiljöer, 
- motverka könsuppdclningen på arbetsmarknaden. 

Insatserna bör göras i ett fortsatt· och fördjupat samspel mellan utbild
nings- och regionalpolitiska åtgärder. En politik som syftar till att utveckla 
regionernas kompetens måste vidare präglas av mångfald. Att sprida kom
petens från befintliga forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorgan och 
företag bör vara ett viktigt inslag i arbetet. Genom att så långt som möjligt 
utnyttja redan befintlig kunskap, kompetens, utrustning etc. kan man 
undvika att knappa resurser splittras. Arbetsmarknadsutbildningen, kom
vux och gymnasieskolan spelar med sitt decentraliserade utbud en viktig 
roll. 

Fler kontaktytor och en effektivare överföring av information behövs. 
De regionala forsknings- och utvecklingsråd och forskningsstiftelser som 
vuxit fram, inte minst i anslutning till de mindre högskolorna, medverkar 
till ett sådant förbättrat kontaktnät och till effektivare former av informa
tionsutbyte och kunskapsöverföring. Det växande antalet funktioner av 
typ kontaktsekretariat vid både större och mindre högskolor har också 
sådana uppgifter. 

Där det finns förutsättningar bör samhället vidare medverka till att 
bygga upp eller komplettera den kompetens som finns i regionerna. Det 
kan t.ex. ske genom att stärka de mindre högskolorna och genom att 
medverka till att skapa samverkansorgan av typ teknik- och utvecklings
ccntra. Gemensamt för alla kompetensutvecklande åtgärder är att de bör 
utformas under aktiv medverkan från näringslivet. 

Insatser för regional kompetensutveckling bör i första hand riktas till 
stödområdct och vissa stödjepunkter i nära anslutning till detta samt de 
delar av Bergslagen som inte tillhör stödområdet. Vidare bör vissa insatser 
kunna göras som främjar utvecklingen i sydöstra Sverige. 

Förslag om olika åtgärder i enlighet med de riktlinjer jag redovisat 
kommer att redovisas i flera sammanhang. Forskningsfrågorna kommer att 
behandlas i den forskningspolitiska propositionen som jag tidigare nämnt. 
Vidare kommer frågor rörande informationsteknologin att behandlas i den 
näringspolitiska propositionen. 

Beträffande åtgärder inom utbildningsdepartementets område, som har 
särskild betydelse för den regionala kompetensutvecklingen, vill jag näm
na de förslag som redovisats tidigare idag (bil. 10). Förslagen innebär att 
sammanlagt 15 milj. kr. anvisas budgetåret 1987/88 för utbildning vid 
universitet och högskolor i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av 
landet. Förutom nya utbildningslinjer eller ökat antal nybörjarplatser på 
befintliga sådana vid universitetet i Umeå samt högskolorna i Falun/Bor
länge, Örebro, Kalmar, Karlstad, Luleå, Sundsvall/Härnösand och Öster
sund innebär förslagen förstärkningar av anslaget för lokala och individuel
la linjer samt enstaka kurser för att möjliggöra riktade satsningar i regional
politiskt prioriterade områden. Jag vill också nämna förslaget att anordna 
en civilingcnjörsutbildning, materialtekniklinjen, vid universitetet i Uppsa
la fr. o. m. budgetåret 1988/89, med den avslutande delen av utbildningen 
förlagd till högskolorna i Falun/Borlänge och Gävle/Sandviken. Utbild
ningen bör enligt min mening ge goda effekter på dels tillgången på kvalifi-
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cerade tekniker i delar av Bergslagen, dels kompetensutvecklingen vid 
berörda mindre högskolor. Mot denna bakgrund avses kostnaderna för 
utbildningen under ett inledningsskede att bestridas med regionalpolitiska 
medel. 

I en delrapport inom ramen för regeringens uppdrag till statens industri
verk (SIND). styrelsen för teknisk utveckling (STU), universitets- och 
högskoleämbetet (UHÄ) samt skolöverstyrelsen (SÖ) redogör SIND och 
UHÄ för den positiva utveckling som ägt rum vid de mindre högskolorna 
under senare år. Samtidigt som· grundutbildningen inom tekniksektorn 
ökat kraftigt, har också den uppdragsbaserade utbildningen samt forsk
nings· och utvecklingsverksamheten vuxit betydligt. Den förstärkning av 
de mindre högskolorna som nu föreslås, innebär en.fortsatt konsolidering 
av dessas ställning som regionala kompetenscentra. 

Jag övergår nu till att behandla åtgärderna inom industridepartementets 
område. Jag vill särskilt peka på följande. 

Stöd bör liksom tidigare kunna lämnas vid uppbyggnad av· teknikcentra. 
Stödet bör vara av engångskaraktär och ska kunna utgå dels som lokali-'· · 
seringsstöd (bidrag och· lån)· i samband med investeringar• i maskiner, 
utrustning och lokaler, dels som stöd för att täcka en del av inkörnings
kostnaderna i ett initialskede upp till tre år. Därefter gäller att verksamhe- · 
ten bör kunna drivas vidare utan ytterligare regionalpolitiska medel. Pri
vata och andra intressenter bör i regel svara för en övervägande del av 
insatserna i verksamheten. 

Regionalpolitiska medel bör vidare kunna användas för att genomföra en 
utbildningssatsning på det sätt somt.ex. skett i Umeå, Luleå, Östersund 
och Bergslagen. En annan form av samverkan mellan regional- och utbild
ningspolitiska resurser kan vara att med regionalpolitiska medel finansiera 
initialinvesteringar för nya utbildningar, medan driften redan från början 
betalas med ordinarie medel. Därutöver bör· medel kunna anvisas för en 
mer projektbetonad verksamhet 

Gemensamt för dessa insatser är all det inte i förväg kan anges i detalj 
var de bör sätlas in och vilket/vilka organ som skall svara för dem. Att höja 
kompetensen i en region kräver ett fortlöpande utvecklingsarbete 'tned 
många aktörer. Grunden till ett sådant utvecklingsarbete är lagd genom 
arbetet med de regionala teknikspridningsprogrammen. Det hör ankomma· 
på regeringen att närmare utforma riktlinjerna för verksamheten, bLa. på 
grundval av det tidigare n~mnda teknikspridningsuppdräg, som SIND. 
STU, UHÄ och SÖ på regeringens uppdrag skall redovisa i mars 1987. Det· 
uppdrag som regeringeri givit SÖ; UHÄ och"AMS all före utgången av 
1986 lägga fram förslag på grundval av det uppdrag länsstyrelserna har att 
medverka i utbildningsplaneringen, kommer också att ha betydelse i sam-·· 
man hanget. 

Jag återkommer senare i medelsfrågan. 

Insatser inom kom1111111ikationso111rådet 

Kommunikationerna har fått en allt större betydelse som förutsättning för 
utvecklingen i olika regioner. De kan gälla transport av gods och personer 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 14 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 14 

17 ' 



eller informationsöverföring. De ger förutsättningar för företagen att bedri
va och utveckla sin verksamhet och produktion. Vidare spelar goda kom
munikationer en viktig roll för tillgängligheten till arbete, service och 
rekreation. Bra kommunikationer har sålunda blivit en allt viktigare lokali
seringsfaktor. Kommunikationer kräver anläggningar som t. ex. vägar, 
järnvägar, nygplatscr, hamnar och farleder eller teleledningar. Dessa sy
stem, nät och anläggningar binder stora resurser och styr lokaliserings- och 
bosättningsmönster under lång tid, varför de har en stor betydelse för den 
regionala utvecklingen. På den· regionala nivån har länsstyrelserna till 
uppgift au lämna ett samordnat planeringsunderlag för investeringar i 
vägnätet mot bakgrund av regionernas förutsättningar och behov. 

Chefen för kommunikationsdepartementet har tidigare idag (bil. 8) redo
gjort för det trafikpolitiska uppföljnings- och utvecklingsarbete som påbör
jats inom kommunikationsdepartementet. Inriktningen är att en trafikpoli
tisk proposition skall kunna föreläggas riksdagen under år 1988. Transport
systemets möjligheter att bidra till en förbättrad regional balans kommer 
att särskilt uppmärksammas i detta arbete. 

Våren 1986 gav regeringen vägverket, luftfartsverket, sjöfartsvcrket och 
statens järnvägar i uppdrag att genomföra en långsiktig investeringsplanc
ring. I detta arbete förutsätts länsstyrels~rna vara aktiva och på motsva
rande sätt som i vägplaneringen föra in de regionala aspekterna som 
underlag för invcsteringsplaneringen. 

Vägverket har sedan länge bedrivit denna typ av investcringsplanering 
och har också en väl förankrad planeringsprocess i länen. 

Genom den långsiktiga investcringsplaneringen har verken i uppdrag alt 
göra en femårig investeringsplan och en tioårig långsiktsbedömning för 
åren 1988-1992 resp. 1988-1997. Resultatet av den första planeringsom
gången skall redovisas till regeringen före den I september 1987 och kan 
därmed bilda underlag för den tidigare nämnda trafikpolitiska propositio
nen år 1988 . 

. För länsstyrelserna gäller det att bedöma, redovisa och prioritera de 
regionala behoven av trafiksystem. De fyra trafikverken skall sedan väga 
in dessa bedömningar tillsammans med de andra överväganden som måste 
göras inom ramen för de ekonomiska mål för verksamheten som ställts upp 
av statsmakterna. Transpo~rådet bedriver vad -gäller länen ett konkret 
arbete som syftar till att initiera, stödja och sprida aktiviteter för att uppnå 
en effektivare trafikförsörjning. För den långsiktiga samordnade investe
ringsplaneringen har transportrådet sammanställt planeringsförutsättning
arna och kommer i det fortsatta planc.ringsarbetet att ge länen erforderligt 
stöd. Transportrådet uppmärksammar trafik- och länsmyndigheten bl. a. 
på de statliga tralikinvesteringarnas indirekta effekter, näringslivets följd
investeringar m. m. 

De för tillverkningsindustrin och handeln så viktiga materialflödena 
uppmärksammas alltmer. Flera projekt med inriktning på att studera hur 
materialadministrationen skall kunna effektiviseras har initierats. Arbetet 
genomförs av transportrådet, statens industriverk och länsstyrelserna. 
Transport- och kommunikationsföretag, till verkningsförclag osv. är intres
senter. I projekten bevakas och analyseras särskilt de faktorer som antas 
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ha regionalpolitisk betydelse. Det nu pågående arbetet, som har stor re
gionalpolitisk belydclse, är ett viktigt led i att finna lämpliga former för att 
integrera näringslivets transporlbehov i samhällets planering av sina inves
teringar. 

for de s.k. skogslänen (S, W, X, Y, Z, AC och BD län) skulle en ökad 
bärighet på vägnätet innebära att virkeslransporterna kan genomföras med 
större kontinuitet och effektivitet. 

Chefen för kommunikationsdepartementet har tidigare redovisat ett 
tioårigt investcringsprogram vars syfte är att förstärka det statliga vägnätet 
så att detta kan upplåtas för högre belastningar. Kostnaden för att kunna 
upplåta vägnätet för 18 tons boggie-tryck har beräknats till 5750 milj. kr. i 
1988 års pris, utöver det ordinarie vägbyggandet. Investeringsprogrammet 
avser dels en förstärkning av huvudvägarna - riksvägarna och de primära 
läns vägarna, - dels därutöver övriga allmänna vägar i de s. k. skogsläncn. 
Totalt kommer nära 4 miljarder kronor att investeras i skogslänen. Därtill 
kommer de insatser som näringslivet kommer att vidta på skogsbilvägnä
tet. Sammantaget rör det sig om investeringar på drygt 4 miljarder kronor i 
skogslänen. För näringslivet i berörda regioner kommer det föreslagna 
investeringsprogrammct att få en mycket stor betydelse. 

Gen·om bättre förutsättningar att göra t. ex. skogsråvaran tillgänglig upp
nås en större kontinuitet i råvaruförsörjningen för skogsindustrin, vilket 
ökar dennas konkurrenskraft. 

Vissa kommunala flygplatser har svårt att nå lönsamhet i sin verksam
het. Deras berättigande kan genom det geografiska läget ändå vara stort. 
Företagens möjligheter att nå sina marknader och skaffa nya kunder etc. är 
i hög grad beroende av goda kommunikationer. Tillgång till flygförbin
delser är av särskild betydelse mot bakgrund av de ökade kraven på att 
inrikes kunna genomföra interregionala fram- och återresor på en och 
samma dag. För turismen, som är en ·viktig näring inte minst i norra 
Sveriges inland, har tillgång till en flygplats givetvis stor betydelse. För 
några regioner är en egen flygplats av strategisk betydelse för regionens 
tillgång till inrikesflygets huvudnät. Genom detta är det angeläget att de får 
statligt stöd. Som chefen för kommunikationsdeparlementet tidigare anfört 
kommer 15 milj. kr. att anslås för bidrag till vissa kommunala flygplatser i 
skogslänen. Vid regeringens fördelning av medlen kommer regionalpolitis
ka prioriteringar att vara avgörande. 

Transportstöd ges till gods- och persontransporter i syfte att ·minska 
transportkostnaderna för näringslivet i stödområdet. Ett stöd ges även till 
datakommunikation med Malmfälten under en treårig försöksperiod. 

Godstransportstödet har funnits sedan år 1971, medan persontransport
stödet och stöd till datakommunikation med Malmfälten infördes från den 
1 juli 1985. 

De olika transportstöden har medverkat till att sänka kostnaderna för de 
företag som utnyttjat dessa stödformer. Sammanlagt föreslås (bil. 8) att 
242.1 milj. kr. anvisas för budgetåret 1987/88 för transportstöd (fördelat på 
222,5 milj. kr. till godstransporter, 18,6 milj. kr. till persontransporter och 
I milj. kr. till datakommunikation för Malmfälten). 

I 1986 års budgetproposition föreslogs att en avveckling av det särskilda 
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stödet till kollek1iv1rafiken skulle ske samtidigt som ett extra kommunalt 
skatteutjämningsbidrag skulle utgå till de glesbygdsområden där bidraget 
tidigare spelat störst roll. Enligt vad chefen för finansdepartementet tidi
gare idag (bil. 9) har anfört föreslås en reformering av skatteutjämningssy
stemet. Enligt förslaget kommer, vid fördelning av medel, även fortsätt
ningsvis hänsyn att tas till kostnaderna för kollektivtrafik i glesbygden. 

Fullgoda telekommunikationer, inte minst för överlöring av data, utgör i 
allt högre grad en nödvändig förutsättning för att näringsliv och förvaltning 
skall kunna utvecklas på ett önskvärt: sätt. Redan idaginnebär det finmas
kigt utbyggda telenätet att förutsättningarna på detta område är betydligt 
mera likvärdiga i alla delar av landet än i de flesta andra avseenden. 

Utvecklingen på telekommunikationsområdet sker mycket snabbt. Det 
gäller såväl tekniskt som i fråga om trafikmängd. Särskilt snabbt ökar 
datatrafiken. 

För att öka kapaciteten i telenätet och för att möjliggöra nya typer av 
teletjänster kommer televerket att investera ca 23 miljarder kronor under 
perioden 1988-1990. Merparten av investeringarna ligger på telenätet. Det 
är från regionalpolitiska utgångspunkter angeläget att utbyggnaden av ka
pacitet och introduktionen av ny teknik sker så att en önskvärd regional 
utveckling främjas. Regeringens syn i dessa frågor redovisades i proposi
tionen om vissa telefrågor (prop. 1984/85: 158). 

I propositionen framhölls bl. a. att utbyggnaden av telekommunikatio
nerna innebär att vi kommer att få mycket stor telekapacitct - även för 
datakommunikation - var helst i landet där efterfrågan finns. Den som . 
efterfrågar det kommer att få tillgång till alla sorters teletjänster kort tid 
efter att de har bcgiirts. De fasta avgifterna kommer liksom nu att vara lika 
i hela landet. Ingenstans i landet kommer bristen på telekommunikationer 
att hindra etablering och drift av en verksamhet. 

Teleavgifterna i Sverige är internationellt sett låga. Övergången till ny 
(digital) teknik innebär att överföringskostnaderna· blir mindre beroende av 
avstånden. Det ger möjlighet att ytterligare sänka avgifterna för långväga 
rikssamtal och för långväga dataöverföring. 

En långsiktig anpassning av teletaxorna till de faktiska kostnaderna har 
inletts i och med regeringens beslut i november 1986, som hl. a. innebär att 
prisskillnaderna mellan långväga och kortväga samtal minskas .. från den l 
januari 1987 kostar alla samtal över 18 mil lika mycket per minut.. Tidigare 
var den övre avståndsgränsen 27 mil. 

Med den snabba utvecklingen på telekommunikationsområdet - främst 
genom snabb överföring av tal, data och annan information med informa
tionsteknologiska hjälpmedel - skapas enligt min mening nya möjligheter 
för näringslivet i skilda delar av .landet, även i glesbygdsregioner. Informa
tionsteknologin får därmed stor betydelse för ansträngningarna att utveck
la ett livskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Jag avser att senare efter 
samråd med bl. a. cheferna för övriga berörda departement återkomma till 
regeringen med förslag rörande ett informationsteknologiskt handlingspro
gram i den näringspolitiska propositionen, som jag tidigare har nämnt... , 
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Förstärkt stöd för medjlyttande ti!l 11yckelperso11er som flyttar till orter i 
bl. a.stödområdet 

Det kan i vissa fall vara svårt att till orter i bl. a. stödområdet rekrytera 
kvalificerad personal till nyckelbefattningar såväl inöin näringslivet som 
inom statlig och kommunal verksamhet beroende på svårigheterna att 
ordna arbete åt medföljande make eller maka. Detta är ett allvarligt hinder 
för möjligheterna att stärka och utveckla dessa orter och därmed ett i hög 
grad regionalpolitiskt problem. Den förstärkning av stödet till arbetsgivare 
som ordnar arbete för medilyttande till nyckelpersoner som flyttar till orter 
i norrlandslänen, Värmlands och Kopparbergs län samt övriga kommuner i 
stödområde C som chefen för arbetsmarknadsdepartementet har förordat 
tidigare idag (bil. 12) är därför av. väsentlig regionalpolitisk betydelse. Jag 
vill samtidigt understryka vikten av att även andra hinder för medflyttande 
att få arbete kan undanröjas. 

Regionalpolitiskt stöd till förctagsutveckling 

Vid min anmälan till regeringen av förslag till proposition om regional 
utveckling och utjämning (prop. 1984/85: l 15) våren 1985 anförde jag att 
det regionalpolitiska stödet till företagen borde utvecklas så att det inrikta-
~~ ill: ' ' 

- ytterligare ta till vara olika regioners egna resurser, 
- ge ökade möjligheter att stödja företagsutveckling, produktutveckling, · 

marknadsföring m.m., 
- ge utrymme för ökade insatser inom iJtbildningsområdet, · 
- genomföras i en mer decentraliserad form och förenklas. 

Mot den bakgrunden beslöt riksdagen (AU 13, rskr. 354) om ett flertal 
förändringar av stödet. · 

För att ta till vara olika regioners egna resurser har stödet 'sålunda 
kommit till stor användning för att exempelvis nyetablera företag. Av de 
företag som erhållit lokaliseringsstöd, investeringsbidrag eller offertstöd 
under de senaste åren har drygt eri femtedel varit nyetablerade. 

Regionalpolitiskt utveeklingskapital infördes som en ny stödform för att 
ge ökade möjligheter att finansiera produktutveckling, marknadsföring och 
andra s. k. mjuka investeringar. Användningen av denna form av utveck
lingskapital ökar nu snabbt. 

Exempel på utökade regionalpolitiskt betydelsefulla insatser är de vid
gade möjligheterna att lämna stöd till uppbyggnad av teknikcentra. Denna 
möjlighet har utnyttjats i stor utsträckning och t. o. m. november l 986 har 
regeringen lämnat lokaliseringsstöd till 'detta ändamål till ett tiotai projekt 
med ca 54 milj. kr. Därtill kommer medel för utveeklingskostnader i 
samband härmed på ca 9 milj. kr. 

En ökad decentralisering och därmed förenkling av beslutsfattandet har 
skett, dels genom att regionalpolitiskt utvccklingskapital som lämnas av de 
regionala utvecklingsfonderna har införts, dels genom att beloppsgränsen 
för de investeringar till vilka länsstyrelsen kan lämna lokaliseringsstöd har 
höjts. 
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Följande tabell visar beviljat /oka/iseri11gsstöd, i11vesteri11gsbidrag och 
offertstöd, beräknad sysselsättningsökning samt subvention per nytt ar
betstillfälle under senare år. 

Antal arbersställen 

Beviljat stöd (milj. kr.) 
lokaliseringsbidrag. 1 

investerings bidrag. 
offertstöd och regional
politisk! utvecklings
kapital 
lokaliseringslån 

Summa 

Beräknad sysselsättnings
ökning 
(varav kvinnor) 

Subvention per nytt 
arbetstillfälle (tkr)2 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

271 266 360 497 543 

375.4 410.2 365,8 467 ,3 550,8 

401,9 176.9 300,7 195,2 183,0 

777,3 587 ,l 666,5 662,5 733,9 

1706 2000 2136 3210 3533 
(684) (672) (809) (1204 (1263) 

131 169 151 135 137 

1 Inkl. avskrivningslån. 
2 I beloppet ingår inte stöd till industrilokaler för uthyrning. 

Av sammanställningen framgår bl. a. att antalet företag som fått stöd har 
fortsatt att öka. Det totalt beviljade stödet under budgetåret 1985/86 var 
högre än under de närmast föregående åren och bidragsandelen fortsatte 
att öka. Den beräknade sysselsättningsökningen uppgår till drygt 3500 
personer, vilket är drygt 300 fler än under budgetåret J 984/85. Så höga tal 
har inte redovisats sedan mitten på 1970-talet. Subventionen per nytt 
arbetstillfälle var ungefär densamma som för året innan. 

Metall- och verkstadsindustrin var liksom tidigare den bransch som fick 
mest stöd:45% av företagen och den beräknade sysselsättningsökningen 
finns inom denna bransch under budgetåret 1985/86. 

Närmare 80% av antalet stödbcslul fattades av länsstyrelserna och 
resten av statens industriverk och regeringen. Länsstyrelserna beviljade 
stöd med totalt 320 milj. kr., vilket motsvarar ca 42% av det totalt bevil
jade stödet. 

Bland stödmottagarna under budgetåret 1985/86 var nästan vart fjärde 
företag nyetablerat. 

Sysselsättningsstöd lämnas per kalenderår för ett år i taget under högst 
sju år. För att få fullt stöd måste företagen öka sysselsättningen och 
bibehålla den nya sysselsättningsnivån under hela perioden. 

Av följande sammanställning framgår beviljat sysselsättningsstöd för 
åren 1982-1985 fördelat på antal arbetsställen. årsarbetskrafter samt be
viljat belopp. 

År 

Antal arbetsställen 
Antal årsarbetskrafter 
Beviljat belopp (milj. kr.) 

1982 

532 
4355 

73,3 

1983 

634 
5150 

84,7 

1984 

857 
6934 

116,3 

1985 1 

689 
6809 

137,0 

1 Då ansökningstiden gick ut så sent som den 30 juni 1986 kommer .ytterligare beslut 
att fattas för år 1985. 
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För att skapa utrymme för andra angelägna regionalpolitiska åtgärder 
föreslår jag att sysselsättningsstödet slopas i stödområde C från 1 juli 1987. 
Detta innebär att de företag som under år 1987 ökar sysselsällningen får 
tillgodoräkna sig halva syssclsättningsstödet. Den under år 1987 uppnådda 
sysselsättningsökningen som kvarstår kommer även att vara sysselsätt
ningsstödsgrundande för andra- och tredjeårsstöd. 

Jag bedömer att den delvis förändrade inriktningen av det regionalpoli
tiska stödet, tillsammans med den under senare år goda industrikonjunk
turen, bidragit till att efterfrågan på stöd har ökat och att en större syssel
sättningsökning uppnåtts under senare år. 

I detta sammanhang kan nämnas att regeringen nyligen beslutat om ett 
nytt frisläpp av de allmänna investeringsfonderna. Beslutet innebär bl.a. 
att frisläppet i stödområdena förlängs l. o. m. mars l 988 och att fonderna 
får användas för både byggnads- och markarbeten samt för inventarier. I 
stödområdena medges dessutom ett 10-procentigt investeringsavdrag för 
byggnads- och markarbeten. Någon förlängning av frisläppet av de all
männa investeringsfonderna i storstadsområdena sker däremot inte. 

De mest angelägna förändringarna av det regionalpolitiska stödet är 
enligt min mening att öka möjligheterna att lämna stöd till den privata · 
tjänste- och servicesektorn samt till affärsverk och uppdragsmyndigheter. 

Den privata tjänstesektorn sysselsätter många personer, den expanderar 
starkt men har en ojämn regional fördelning. Ca 600000 personer arbetar 
med förctagsinriktade tjänster och 300000 med hushållsimiktade tjänster. 
Sysselsällningsökningen inom den privata tjänstesektorn har under de 
senaste åren legat på ca 15000 personer per år. 

De förctagsinriktade delarna av sektorn är starkt koncentrerade till 
storstadsregionerna och då främst Stockholmsregionen dit koncentra
tionen tenderar att öka ytterligare. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att kunna stödja att en del av tjänste
näringarnas tillväxt överförs från Stockholmsregionen till stödområdena. 
Statens industriverk har haft regeringens uppdrag att kartlägga utveckling
en av den privata service- och tjänstesektorn och lämna förslag om 'åtgär
der för att få till stånd en sådan spridning av expansionen inom sektorn 
från Stockholmsområdet. Industriverket har nyligen överlämnat en rap
port till regeringen. Rapporten rcmissbehandlas för närvarande. 

Regionalpolitiskt stöd kan för närvarande Jämnas till företag inom denna 
sektor som bedriver industriscrviceverksamhet, uppdragsverksamhet med 
inriktning på näringslivet eller annan verksamhet som bedöms ha särskild · 
regionalpolitisk betydelse. 

I samband med stöd till tjänstesektorn kommer s. k. offertstöd ofta till 
användning, eftersom detta stöd inte förutsätter samtidiga investeringar i . 
byggnader och maskiner. Offertstöd kan sålunda lämnas för åtgärder i 
regionalpolitiskt syfte när andra stödformer inte är tillämpliga. Det kan för 
närvarande i princip endast lämnas inom stödområdet och i de orter och 
kommuner som regeringen särskilt anger tillfälligt skall kunna komma i 
fråga för regionalpolitiskt stöd i vissa fall. Jag bedömer det som angeläget 
att kunna medverka till att vissa delar av tjänstesektorn expanderar även i 
orter med nära anknytning till stödområdet. Jag föreslår därför att rege~ 
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ringen i vissa fall fortsättningsvis skall kunna lämna offertstöd även utan
för stödområdet till stödberättigade företag inom den privata tjänste- och 
servicesektorn. 

Regionalpolitiskt stöd lämnas för närvarande inte till statlig verksamhet 
som bedrivs i myndighetsform. Affärsverk och uppdragsmyndigheter be
driver ofta konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor. Jag 
föreslår att sådan verksamhet i fortsättningen skall vara berättigad till 
regionalpolitiskt stöd på samma villkor som privata företag och statliga 
bolag i samband med investeringar inom stödområdena och i de orter och 
kommuner som regeringen särskilt anger tillfälligt skall kunna komma i .. 
fråga för regionalpolitiskt stöd i vissa fall. 

Statsrådet Göransson har tidigare (bil. 10) föreslagit att uppbörden .av 
TV-avgiften skall omorganiseras och lokaliseras till Kiruna, En sådan 
verksamhet är en mycket lämplig komplettering av näringslivet i Malmfäl
ten med dess stora andel sysselsatta i gruvbrytning och tung industri. Den 
är dock normalt inte stödberättigad för regionalpolitiskt stöd. För att 
underlätta en fokalisering till Kiruna bör i detta fall regionalpolitiskt stöd 
kunna lämnas såväl i form av lo.kaliseringsstöd/offertstöd som i. form av 
sysselsättningsstöd. Riksdagens bemyndigande att använda regionalpoli
tiskt stöd för detta ändamål bör därför inhämtas. 

I propositionen om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden (prop. 
1984/85: 130) framhöll ·föredragande statsrådet att direkt könskvotering, 
som villkor för samhällsstöd, endast förekommer inom regionalpolitiken. 
Effekterna av denna kvotering är. därför väsentliga att utvärdera och en 
utvärdering har därför påbörjats. Arbetet beräknas vara slutfört under år 
1987. ,, 

Insatser i glesbygd 

Glesbygdsinsatserna utgör en betydelsefull del i den samlade regionalpoli
tiken och bör inriktas på att ta till vara glesbygdens resurser och utveck
Iingsmöjligheter. Glesbygdsstöd lämnades under budgetåret 1985/86 med 
drygt 147 milj. kr., vilket var en betydligt högre nivå än under de tre. 
senaste budgetåren då beloppet va,(it ca 130 milj. kr. per år. 

Under budgetåret 1985/86 utnyttjades närmare 90 milj. kr. av glesbygds
stödet för att delfinansiera förctagsinvesteringar i glesbygd. Det var ca. 
1150 småföretag som fick denna form av stöd. Syssclsättningscffekten 
härav har beräknats till .nästan I 000 personer. Till intensifierade kommu- · 
nala sysselsättningsinsatser (IKS) lämnades bidrag med ca 30 milj. kr. 
Stödet till kommersiell service uppgick till ca 22 milj. kr. Av dessa medel 
utgjordes merparten av investeringsstöclet till ca 130 glesbygdsbutiker. 
Stöd till samhällelig service Jämnades med 9 milj. kr. Jämfört med budget
året 1984/85 har som nämnts stödet till sysselsättningsfrämjandc företags~ 
investeringar ökat. Härutöver kan noteras att stöden till kommersiell och 
samhällelig service ökat något på bekostnad av IKS-verksamheten. Sam
mantaget har det belopp soi:n använts till glesbygdsinsatser ö.kat med ca 
IO%jämfört med budgetåret 1984/85. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärdcr!!.t en försöksverk-
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samhet i Jämtlands och Västerbottens län, där kommunerna medverkat i 
beredningen a'v glesbygdsstödsärendell" som rör stöd tilLföretag. I en 
rapport som överlämnades till industridepartementet i juni 1986 konstate
rades att försöks verksamheten i huvudsak fungerade väl och då särskilt i 
Jämtlands län, där samtliga kommuner har näringslivssekreterare som 
arbetar med beredning av glesbygdsstödsärenden. Bland förslagen i rap
porten kan nämnas ett som rör uppföljningen av beviljat.stöd. 

Statskontoret föreslår att glesbygdsmedel skall få avsättas till konsultin
satser i företag som fått investeringsstöd och även till en generell uppfölj
ning av beviljat stöd. 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag utvärderat verk
samheten med intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser (IKS). I 
den rapport som överlämnades till industridepartementet i april 1986 ifrå
gasätter RRV rimligheten i att endast 57% av antalet dagsverken utförs av 
den egentliga målgruppen för stödet, nämligen äldre lokalt bunden arbets
kraft. Vidare noteras att andelen kvinnor är mycket låg. RRV anser vidare 
att IKS-verksamheten blivit rutiniserad och ol1exibel, vilket bl. a. kan 
motivera att administrationsbidraget till kommunerna slopas. 

RRV anser också att stödets syfte och inriktning borde preciseras. Det 
anses oklart om stödet har ett arbetsmarknads- eller regionalpolitiskt syfte. 
Det fungerar snarast som ett "smörjmedel" mellan andra stödformer. 
RRV tar inte ställning till frågan om vilken. inriktning stödet bör ha. 
Däremot anser RRV att kommunerna bör få den formella besh.itanderätten 
och att endast en länsmyndighet bör delta i beslutsprocessen och inte som 
nu både länsstyrelse och länsarbetsnämnd. 

Glesbygdsstödet har visat sig vara ett effektivt och nexibelt system för 
att stärka sysselsättning och service i glesbygd. Något behov av omedel
bara förändringar av stödets utformning föreligger därför inte enligt ·min 
mening. Förslagen från statskontoret och RRV får beaktas i det fortsatta 
arbetet. 

Europarådet har tagit initiativ till en europeisk landsbygdskampanj. i 
vilken Sverige avser att delta. Kampanjens syfte är att utveckla och 
skydda landsbygden och dess kvaliteter. Hoten mot landsbygden i Europa 
är dels brist på utveckling med arbetslöshet och utflyttning som följd, dels 
ogenomtänkt exploatering som förstör landsbygdens kulturhistoriska och 
miljömässiga värden. Huvudansvaret för kampanjen i Sverige har lagts på 
industridepartementet, vilket innebär att utvecklingsfrågorna kommer att 
betonas. 

Kampanjen kommer officiellt att inledas i juni 1987 och pågå till utgång
en av år 1988. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att den 
till industridepartementet knutna glesbygdsdelegationen skall få regering
ens uppdrag att genomföra kampanjarbetet i Sverige. En viktig förutsätt
ning för en framgångsrik kampanj är att en lokal mobilisering kan åstad
kommas. Viktiga medverkande blir därmed föreningar och folkrörelser 
samt lokala och regionala organ. 

Sverige deltar också i ett glesbygdsprojekt inom OECD:s ram. Dess 
syfte är bl. a. all finna former för hur en utvecklingsproccss i glesbygd skall 
kunna åstadkommas. Projektet bygger på att utbyta erfarenheter mellan 
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länderna. Bl. a. har olika utvccklingstcndenser i medlemsländernas gles
bygd diskuterats liksom stödsyslemens utformning, beslutssystem m. m. 

Glesbygdsdelcgationen har bl. a. till uppgift att behandla för glesbygden 
specifika sysselsättnings- och serviceproblem, med tyngdpunkten i skogs
länens inre delar och i skärgårdsområdena. Delegationen, som bl. a. initie
rar och stödjer konkreta .utvecklingsprojekt i glesbygd, har budgetåret 
1986/87 fått förstärkta resurser för sin verksamhet. Med anledning av 
delegationens roll i den nämnda landsbygdskampanjen kommer ytterligare 
medel att ställas till delegationens förfogande. 

Strukturomvandlingen inom jordbruket är viktig för glesbygdens utveck
ling i Sverige. Av bl.a. regionalpolitiska skäl finns ett särskilt stöd till 
jordbruket i norra Sverige. Jordbruksministern föreslår i budgetproposi
tionen (bil. 11) att detta anslag för budgetåret 1987/88 blir oförändrat 510 
milj. kr. Vidare aviseras ett särskilt åtgärdsprogram för jordbruket i norra 
Sverige, som kommer att läggas fram för riksdagen våren 1987. 

Projektverksamheten i länen 

För att konkretisera och föra vidare regionala utvecklingsprojekt dispone
rar länsstyrelserna, inom ramen för länsanslaget, särskilda medel för regio
nal projcktverksamhet. Med dessa medel kan länsstyrelserna helt eller 
delvis finansiera insatser som syftar till att vidareutveckla idecr och förslag 
som kommer fram i det regionalpolitiska arbetet. 

Projektverksamheten speglar den bredd som präglar det regionala ut
vecklingsarbetet och medlen används sålunda till många typer av insatser. 
Det kan t. ex. gälla att utarbeta konkreta projekt som senare genomförs 
med hjälp av olika typer av regionalpolitiskt stöd, insatser för att samordna 
verksamheter vid statliga organ eller utvecklingsprojekt som syftar till att 
ta till vara lokala och regionala förutsättningar och initiativ. Medlens 
användning under budgetåret 1985/86 framgår av följande tabell: 

milj. kr. % 

Industri 25 32 
Jordbruk 3 4 
Skogsbruk 2 3 
Turism 7 9 
Kommunikationer 3 4 
Utbildning 9 Il 
Glesbygd 3 4 
Kommun/region 9 Il 
Decentralisering/ 

omlokalisering/ 
offentlig sektor 2 3 

Information 2 3 
Projektadministration/ 

sekretariat 3 3 
Övrigt 12 14 
Summa 80 100 

därav 
Teknikspridning 22 28 
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Av tabellen framgår att en stor del av medlen används till insatser inom 
områdena industri och utbildning. Andelen medel till teknikspridningspro
jekt har ökat från ca 20% budgetåret 1984/85 till ca 28% budgetåret 
1985/86. 

Riksdagens revisorer har i en rapport (1985/86:6) granskat projektverk
samheten. Där påpekas bl.a. brister i det projektregister som hittills an
vänts. Vidare framhålls behovet av en förbättrad utvärdering av verksam
heten. 

När det gäller projektregistret har en arbetsgrupp med representanter 
från industridepartementet, några länsstyrelser och Umeå högskoleregions 
datacentral (UMDAC) arbetat fram nya former för registrering av projek
ten. Med det nya projektregistret kommer det att bli lättare alt få fram 
information om verksamheten samtidigt som möjligheterna att göra statis
tiska uttag och bearbetningar förbättras. Dessutom kommer projektens 
totala finansiering att framgå. Det nya registret skall tillämpas av länssty
relserna från början av år 1987 . 

. I juni 1986 uppdrog jag åt en forskare vid Statsvetenskapliga institutio
nen vid Lunds universitet att göra en utvärdering av projektverksamheten. 
Arbetet har främst inriktats på att beskriva om verksamheten åstadkom
mer en snabbare och effektivare regional utveckling. Verksamhetens ef
fekter på kort och lång sikt har analyserats i detta uppdrag som beräknas 
redovisas till industridepartementet i början av år 1987. 

Statskontoret har fått regeringens uppdrag att utarbeta vissa förslag 
beträffande länsstyrelsernas projektarbete. I första hand skall arbetet in
riktas på att belysa frågor som rör hur projekten initieras, planeras, genom
förs och följs upp. Uppdraget skall redovisas till industridepartementet 
under år 1987. 

Genom de åtgärder som vidtagits och de som nu genomförs bör det 
skapas förutsättningar för en bättre överblick över verksamhetens inrikt
ning och projektmedlens användning. 

Resultaten av de redovisade utredningarna får utvisa om några föränd
ringar bör göras vad gäller projekt verksamheten. 

Statens industriverks projektverksamhet 

Industriverket bedriver en omfattande regional projektverksamhet. Insat
serna skall ses som ett komplement till det lokala och regionala projektar
betet. I huvudsak arbetar verket med projekt som initieras i samarbete 
med den regionala nivån samt med uppslag och ideer som kommer fram via 
verkets nationella kontaktnät. Speciell uppmärksamhet ägnas samordning 
av insatser där flera myndigheter och organ medverkar samt projekt som 
berör flera län. 

Dessa riktlinjer tillämpades först i Bergslagen där ett brett spektrum av 
projekt startades. Detta arbete förs nu vidare av den ombildade Bergslags
delegationen. 

Verket har initierat ett liknande arbete i de fyra nordligaste länen be
nämnt Norra-Sverigeprogrammet. Inom programmet drivs projekt inom en 
rad områden såsom vattenbruk, turism, vidareförädling inom sågverksin-
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dustrin, särskilda insatser i industricentraorterna, transporter, tjänstesek
torn, licenssökning osv. En del av projekten befinner sig i ett inlednings
skede medan andra kommit längre. Genomgående gäller att projekten i 
Norra-Sverigeprogrammet bygger på samverkan med berörda regionala 
och centrala organ. 

Statens industriverk har tillsammans med styrelsen för teknisk utveck
ling, universitets- och högskoleämbetet samt skolöverstyrelsen regering
ens uppdrag att medverka i teknikspridningsarbetet. Där ingår bl.a. kart
läggning av olika slag av teknikspridning, uppföljning och rådgivning. 
Dessutom skall verken ta fram underlag för framtida central och regional 
verksamhet inom teknikspridningsområdet.. 

Lokaliseringssamråd m. m. 

För all motverka regionala obalanser och mildra problemen i samband 
med strukturomvandlingsåtgärder måste ofta ett stort antal insatser göras. 
Det privata näringslivet - och inte minst de större företagen - har också 
skyldigheter i detta sammanhang. 

Under åren 1976-1977 träffades ett avtal mellan regeringen och industri" 
företagens organisationer om att skapa ett särskilt lokaliseringssamråd 
mellan regeringen och de större industriföretagen. En särskild delegation 
inom industridepartementet fick till uppgift att svara för kontakterna med 
de företag som omfattades av lokaliscringssamrådet. Genom detta avtal 
om lokaliseringssamråd har goda kontakter skapats mellan regeringen och 
de större industrikoncernernas ledningar för utbyte av information och 
erfarenheter beträffande regional- och sysselsättningspolitiska utveck-
1 i ngsfrågor. 

Lokaliseringssamrådet omfattar ca 170 företag/koncerner med vardera 
mer än 500 anställda. Dessa företag svarar för närvarande för ca' hälften av 
industrisysselsättningen i Sverige. 

Som resultat av lokaliscringssamrådets överläggningar med storföreta, 
gen kan nämnas insatser i samband med etableringen av alternativ syssel
sättning vid avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums 
Varv i Malmö samt satsningar på syssclsättningsskapande åtgärder i sam
band med utvecklings- och industriella projekt i Blekinge och Bergslagen. 

Vidare har överläggningarna lett till att regionala investmentbolag bil
dats t.ex. i Malmfälten, Malmö, Timrå, Söderhamn, Fagersta och Ble
kinge med finansiellt och kunskapsmässigt stöd från stora industriföretag. 

I samband med upphandlingen år 1982 av flygplan JAS 39 Gripen har 
Industrigruppen (IG-JAS) gjort utfästelser om att skapa drygt 800 nya 
arbetstillfällen i landet under perioden 1982-1987. Verksamheten sker 
enligt en uppgjord plan och berör till övervägande del sysselsättningssvaga 
regioner. 

För att även i fortsättningen ta till vara de möjligheter för svensk industri 
och samhälle, som kan bli resultatet av en samverkan med utländsk indu
stri i samband med försvarsmaterielupphandlingar, beslöt regeringen i 
slutet av år 1985 att uppdra åt Sveriges exportråd att upprätta ett industri-
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kontor för att finna.industriella samarbetsmöjligheter med svensk industri. 
Verksamheten skall bedrivas på försök t. o. m. den 30 juni 1987. För att 
följa hur de industri- och regionalpolitiska utfästelserna fullföljs, som IG
JAS gjort, har en arbetsgrupp tillsatts inom regeringskansliet. 

Beträffande de privata tjänstenäringarna ankommer det på statens. in
dustriverk att ha samråd med företrädare för dessa företag för att förmå 
dem au etablera i stödområdena. Ett betydande antal sådana samråd skon
takter har också tagits. För att ytterligare förstärka samrådet med näring
en, och därigenom förmå företag att etablera verksamhet i stödområdet 
eller vissa orter i anslutning till detta. kommer regeringen att ta initiativ till 
samråd med företrädare för enskilda företag och organisationer som repre
senterar tjänsteföretagen. 

Jag vill i detta sammanhang också· nämna det arbete som görs från 
försvarets materielverks sida i samarbete med länsmyndigheterna i vissa 
län i norra Sverige för att öka upphandlingen från företag i dessa län. 

Åtgärder för att länka av expansionen från Stockholmsregionen till andra 
delar av landet 

Den ökade koncentrationen och inflyttningen till storstadsområdena och 
vissa andra större städer gäller i särskild grad Stockholmsregionen. Det är, 
enligt min mening, viktigt både för regionen och för landet i övrigt att en . 
del av expansionen länkas av till andra delar av landet. 

Det är därvid nödvändigt au få till stånd en avlänkning av tillväxten 
inom de privata tjänstenäringarna från Stockholmsregionen till bl.a. norra 
Sverige. Jag avser att ta· initiativ till överläggningar med företrädare för 
företag inom dessa näringar i denna fråga. Ökade ansträngningar kommer 
att göras från såväl industridepartementets som industriverkets sida.för att 
försöka förmå företagen att förlägga en del av expansionen i andra regio
ner. I detta sammanhang är de ökade satsningarna på att förbättra infra
strukturen i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna viktiga för att 
kunna erbjuda en god näringslivsmiljö för företagen. 

På samma sätt är avsikten att försöka förmå statliga affärsverk och 
uppdragsmyndigheter att lägga ut verksamheter från Stockholmsområdet 
genom att öppna möjligheten för dem att få regionalpolitiskt stöd. Det bör 
finnas funktioner och arbetsuppgifter inom dessa verk och myndigheter 
som kan lokaliseras till andra regioner. 

Vad i övrigt gäller den statliga verksamheten pågår sedan· några år 
tillbaka ett arbete med sikte på en ytterligare decentralisering av verksam
het från Stockholmsregionen till övriga landet. Som jag .nyss ,nämnde 
kommer en enhet för uppbörd av TV-avgifter att lokaliseras till Kiruna. Jag 
vill i detta sammanhang även .peka på den enhet för konservering av 
museiföremål som också byggs upp i Kiruna bl. a. med stöd av regionalpo
litiska medel. Chefen för civildepartementet kommer senare idag (bil. 15) 
att föreslå att statistiska centralbyrån får i uppdrag au överföra uppemot 
100 tjänster inom statistiska centralbyrån från Stockholm till Örebro. Civil-. 
ministern kommer också att föreslå att förutsättningarna för att bygga upp 
ett centrum i ADB-frågor i Sundsvall för stöd till ·central och regional 
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statlig förvaltning ska utredas. Det är viktigt att möjligheterna prövas att 
välja annan lokaliseringsort än Stockholm vid inrättandet av nya myndig
heter. Om inte särskilda skäl talar emot bör sådana förläggas till annan del 
av landet. 

Den kraftiga expansionen och inflyttningen till Stockholmsregionen har 
ökat trycket på bostadsmarknaden. På några år har ett överskott på bostä
der förbytts i en brist. Under hösten 1986 vidtogs åtgärder för att dämpa 
byggandet av bl. a. kontors- och industrilokaler i Stockholmsregionen. 
Detta har till syfte, dels att dämpa tillväxten och därmed inflyttningen till 
regionen, dels att dämpa prisutvecklingen och skapa förutsättningar för en 
ökad nyproduktion av bostäder i regionen. 

Beslutet hösten 1986 om de allmänna investeringsfonderna har allmänt 
förstärkt den regionalpolitiska profilen vad gäller frisläpp av fonderna. 
Således har frisläppet förlängts för de regionalpolitiska stödområdena både 
vad gäller byggnader och inventarier. Samtidigt har frisläppet helt slopats i 
storstadsområdena. 

Skatteutjämningssystemets reformering 

Statliga transfereringar av olika slag är av största betydelse för att jämna ut 
kostnads- och inkomstskillnader mellan olika regioner. Det gäller inte 
minst skatteutjämningsbidragen till kommuner och landsting. Den översyn 
som gjorts av systemet visar att de regler som gällt sedan den senaste 
revideringen inte förmår att utjämna de betydande skillnader som fortfa
rande finns i kommunalskatt mellan olika delar av landet. 

De förändringar som chefen för finansdepartementet tidigare idag före
slagit av skatteutjämningssystemet innebär bl. a. att bidragen höjs i regio
nalpolitiskt prioriterade områden för att ge möjlighet att minska den stora 
utdcbiteringsskillnad som finns mellan i huvudsak skogslänen och övriga 
delar av landet. 

Särskilda insatser i vissa regioner . 

De särskilda insatserna i Norrbottens län har fortsatt under året. Ytterliga
re medel har bl. a. lämnats till Kiruna geofysiska institut, till högskolan i 
Luleå och till länsstyrelsen. Rymdteknisk och annan högskoleutbildning 
har startat i Malmfälten. Som jag tidigare nämnt har beslut fattats om att 
inrätta dels en enhet för uppbörd av TV-avgifter, dels en enhet för vård av 
museiföremål i Kiruna. Kring högskolan håller utvecklingsenheter av olika 
slag på att växa fram, bl. a. med stöd av regionalpolitiska medel. Malm
fältsdelegationen avslutade sitt arbete vid årsskiftet 1986-1987 medan 
försöksverksamheten med särskilda insatser i östra Norrbotten fortsätter. 

Riksdagen anvisade våren 1986 ytterligare 425 milj. kr. för särskilda 
utvecklingsinsatser i Bergs/agen. Detta är resurser utöver de ordinarie 
medlen för olika insatser. 

Bergslagsdelegationen, som ombildats till en självständig myndighet 
direkt under regeringen, har en central roll i genomförandet.av Bergslags
programmet. Kansliet har placerats i Fagersta, vilket möjliggör ett nära 
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samarbete med företag och 1.okala och regionala organ. Delegationen förfo
gar över 50 milj. kr~ för satsningar på utv.ecklingsprojekt. 

Insatser för att i olika avseenden höja kompetensnivån är av avgörande 
betydelse för Bergslagens konkurrenskraft. Därför har 119 milj. kr. avsatts 
för forskning och utveckling, utbildning, teknikspridning m. m. Regeringen 
har anvisat ca 17 milj. kr. för en första etapp av Bergslagens Tekniska 
högskola. Bl. a. har linjer startat i Borlänge för datorstödd materialteknik 
och för hydraulik med styrteknik, i Sandviken för dataingenjörer samt för 
material- och produktionsteknik. Ludvika har fått en elkraftsteknisk linje. 
Satsningarna vid samtliga högskolor i regionen innebär att den närhet till 
högskolan uppnås, som är viktig för hela Bergslagens näringsliv och män
niskor. 

I arbetet med att bredda småföretagsstrukturen i Bergslagen är tillgång
en på industrilokaler av väsentlig betydelse. Särskilda medel har därför 
avsatts för att finansiera om-, till- och nybyggnad av ändamålsenliga lo
kaler. 

Omfattande insatser har gjorts i Blekinge för att skapa förutsättningar för 
en positiv utveckling av näringslivet. Lokaliseringsstöd har lämnats till en 
rad framtidsinriktade industriprojekt. Regeringen har också medverkat i 
olika teknikspridningsinsatser. Riksdagen har genom beslut med anledning 
av prop. 1986/87:25 (AU 9, rskr. 80) medgivit bl.a. att staten tillskjuter 
högst 35 milj. kr. till ett regionalt investmentbolag med verksamhet i 
Blekinge län samt att 10 milj. kr. ställs till Lunds universitets förfogande 
för utvecklingsinsatser i Blekinge. 

I sin rapport Avstamp Gotland föreslog statens industriverk olika åtgär
der för att utveckla och förnya näringslivet på Gotland. För att möjliggöra 
genomförandet av en del av förslagen har regeringen beviljat sammanlagt 
7,5 milj. kr. till bl.a. Utvecklingscentrum i Gotland och en försöksverk
samhct i datorstödd distansundervisning. Länsstyrelsen har vidare genom 
regeringsbeslut erhållit extra medel för projektverksamhet. 

Särskilda insatser har vidare gjorts i ytterligare några orter och regioner. 
Strukturomvandlingen i näringslivet kommer naturligtvis att fortsätta 

och i en del fall leda till svåra följdverkningar både för personal och för 
regioner. De erfarenheter som vunnits under de senaste årens intensiva 
arbete med denna typ av frågor utgör en viktig grund för att möta de nya 
svårigheter som kan uppstå på skilda håll i landet. Erfarenheterna ger. 
vägledning såväl vad gäller uppläggningen och organisationen av arbetet 
som utformningen och sammansättningen av olika åtgärder. Jag avser att i 
den planerade näringspolitiska propositionen att redovisa vissa allmänna 
principer som bör gälla vid hanteringen av större industrikriser. Jag vill 
dock redan nu ta upp några frågor som rör den regionalpolitiska delen i 
krisortshantcringcn. 

Erfarenheterna visar på vikten av att så snabbt som möjligt få fram en 
riktig beskrivni_ng av problemens storlek och karaktär. Viktigt är också att 
regionala och lokala myndigheter tar initiativ och medverkar i att samord
na arbetet. Beroende på problemens karaktär får arbetsmarknads- och re
gionalpolitiska åtgärder sättas in dels för att snabbt hjälpa de direkt drab
bade människorna till nya tillfälliga eller permanenta arbeten, till utbild-
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ning m. m., dels för att långsikligl skapa ny verksamhet·och sysselsättning 
i den drabbade orten/regionen. En stor del av de problem som uppstår bör 
enligt min mening kunna lösas med de ordinarie resurser som står till buds i 
länen. I vissa fall kan del dock finnas behov av särskilda insatser. En 
allmän lärdom som kan dras från senare års krisortshantering är vikten av 
att ha medel tillgängliga för sådana särskilda insatser - medel som snabbt 
kan sättas in vid sidan av ordinarie medel och som kan användas friare än 
dessa. Jag anser mot denna bakgrund att regeringen bör disponera medel 
för särskilda utvecklingsinsatscr i orter och regioner som drabbas av 
omfattande slmkturomvandlingsproblem. Jag återkommer med förslag be
träffande sådana medel i anslagsavsnittet. 

Nordiskt regionalpolitiskt samarbete 

Den regionala utvecklingen i de nordiska länderna har - med undantag av 
Danmark - under de senaste åren framför allt karaktäriserats av en ökad 
bcfolkningstillväxt i storsladsområdena. Samtidigt som storstadslänen haft 
en betydande befolkningstillväxt har utkantsområdena drabbats av av
folkning. 

Till grund för det nordiska samarbetet ligger det handlingsprogram som 
fastställdes av ministerrådet år 1986. Huvudmålet är att bedriva ett regio
nalt utvecklingsarbete för att bidra till såväl en nordisk som.en nationell 
regional utveckling. 

Verksamheten är inriktad på följande områden: 
- gränsregionalt samarbete, 
- gemensamma stödordningar, 
- utrednings- och utvecklingsarbete, 
- regionalpolitisk forskning; samt 
- informations- och erfarenhetsutbyte. 

Det nordiska regionalpolitiska samarbetet inriktas särskilt inol dels sam
arbete i gränsområdcn, dels i sådana regioner som i ett nordiskt perspektiv 
bedöms ha speciellt svåra regionala problem. Ett aktivt och. väl fungerande 
samarbete bedrivs för närvarande inom nio gränsregionala samarbetsom
råden kring främst industri- och näringslivsutveckling, turism, areella nä
ringar och fiske. 

De områden som erhåller nordisk finansiering är Nordkalotten, Västnor
dcn, Kvarken, Mittnorden, Skärgårdsområdet, Bornholm - sydöstra Skå
ne, 0stfold - Bohuslän, ARKO (Arvika-Kongsvinger-regionen) och Öre
sundsregionen. Av dessa samarbetsområden prioriteras Nordkalotten och 
Västnorden högst. 

Genom delegering av resurser och genomförandet av konkreta åtgärder 
till de gränsregionala organen har en bättre lokal förankring och ett ökat 
engagemang i arbetet åstadkommits. 

\!äst11ordenfo11de11, som inrättats för att främja den ekonomiska utveck
lingen i Västnorden (Färöarna, Grönland och· Island) skall inleda sin verk
samhet den l mars 1987. Fonden har sitt huvudsäte i Reykjavik och skall 
'också vara representerad i T6rshavn och Nuuk. Fonden har till uppgift att 
främja utvecklingen av ett allsidigt och konkurrenskraftigt näringsliv i 
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regio'nen; fag återkommer i anslagsavsnittet till frågan om medel ·till fon
den. 

Efterfrågan på Nordiska i11vesteri11gsbanke11s regional/ån har under de 
senaste åren ökat. Medlen har givit de. nationella regionalpolitiska finan
sieringsinstituten ökade resurser till näringslivsutvcckling och infrastruk
turinvesteringar. 

Basprojektet skall beskriva den regionala utvecklingen och de existeran
de stödsystemen. Därutöver bedrivs ett utredningsarbete där tekniksprid
ning för närvarande prioriteras. 

Inom storstadsprojektet behandlas näringslivsfrågor, levnadsvillkor, bo
stads produktion, segregation, kommunal ekonomi samt planerings- och 
styrningsfrågor. Drivkrafterna bakom och konsekvenserna av storstadstill
växten kommer att belysas i det framtida arbetet. 

Gleshygdsprojektet kommer att arbeta" vidare med erfarenhctsutbyte 
kring olika teman som är aktuella för glesbygdstitvecklingen. Framför aitt 
koncentreras verksamheten kring informationsteknologi, småskalig teknik 
och kommuneras roll i det glcsbygdspolitiska arbetet. 

Nordiskt regionalpolitiskt forskningsarbete •bedrivs av NordREFO. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger dels i att kartlägga de ändrade förutsättning
ar som ny teknik och nya organisationsformer inom näringslivet ger re
gionalpolitiken, dels i en studie av hur decentraliseringstendensema inom 
den offentliga sektorn ändrar samhällets möjligheter att påverka den regio
nala utvecklingen. Därutöver behandlas bl. a. framtidsstudier, naturresurs
frågor och de statliga transfereringarnas betydelse för den regionala ut
vecklingen. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen att godkänna vad jag förordat om att 

1. ändra riktlinjerna för regionalpolitiskt stöd såvitt avser stöd till 
den privata tjänste- och servicesektorn samt till affärsverk och upp
dragsmyndigheter, 

2. lämna regionalpolitiskt stöd i samband med etablering av verk
samhet med uppbörd av TV-avgift i Kiruna, 

3. avskaffa sysselsättningsstödet i stödområde C, · 
4. avskaffa systemet med planeringstal som styrinstrument i re

gionalpolitiken. 
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A. Industridepartementet m. m. 

Regeringen har tidigare denna dag beslutat att inrätta ett miljö- och energi
departement. Vis~a anslagsfrågor som detta medför för budgetåret 1986187 
har nyligen behandlats av riksdagen (prop. 1986187: 57, Jo U 14, rskr. 57). 

Till det nya departementet förs från industridepartementet frågor som 
rör: 
- encrgiförsörjning, 
- energianvändning med undantag av det sektorsvisa ansvaret för energi-

hushållning, 
- cnergiforskning, 
- säkerheten inom kärnenergi- och elenergiområdcna samt 
- civilt totalförsvar när det gäller e1,1ergi och vissa rörledningar. 

Detta innebär för budgetåret 1987/88 att medel som motsvarar 38 tjänster 
samt motsvarande andel av övriga förvaltningskostnader förs över från 
industridepartementet till miljö- och energidepartementet. Vidare förs me
del över för utredningar m. m. inom de berörda områdena samt för extra 
utgifter. 

A I. Industridepartementet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

36910000 
37874000 
29871000 

1986187 

168 

37874 
(32569) 

Beräknad ändring 
1987188 

-38 

-8003 
(-6812) 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag nyss anförde om att 
föra över medel till miljö- och energidepartementet beräknar jag anslaget 
för nästa budgetår till 29871000 kr. Anslaget har beräknats med ~tgå~gs~ 
punkt i en tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med den princip 
som generellt tillämpas i årets budgetförslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Industridepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 29 871 000 kr. 
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A 2~ Industriråd/industriattache 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

701500 
735000 
782000 

Från anslaget bekostas en tjänst som indusniråd/industriattachc vid 
Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

Industrirådet/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbe
tet inom OECD i industri- och energipolitiska frågor samt att vara industri
departementets resp. miljö- och energidepartementets kontaktman gent
emot OECD:s och det internationella energiorganets (IEA) sekretariat. 

Anslaget bör uppgå till 782000 kr. för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Industrirådlindustriattache för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av 782000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

19004000 
19500000 
14100000 

Reservation 

Anslaget används till att bekosta följande verksamheter: 
- vissa råd och delegationer m. m., 
- den egentliga kommitteverksamheten, 

322500 

- särskilda utredningar, dvs. sådana utredningar i departementets v.erk-
samhet som medför behov av att anlita konsulter, revisionsbyråer eller 
annan expertis. 
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten m.m. bör anslaget uppgå till 14,l milj. kr. under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett rcser

vationsanslag av 14100000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1985/86 Utgift l 326000 Reservation . 61000 
1986/87 Anslag 600000 
1987/88 Förslag 400000 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 400000 kr. 

A 5. Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

5300000 
4900000 

Sveriges bidrag till FN:s organ för iridustriell utveckling (UNIDO) belas
. tar fr. o. m. budgetåret 1986187 industridepartementets huvudtitel. Bidra

get beräknas till 0,7 miljoner US dollar, vilket motsvarar ca 4,9 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling för budget-' 

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 4900000 kr. 
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B. ·Industri m.m. 

B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

B 2. Statens industriverk: UtredningSverksamhet 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrubrikcr 
anvisats ett förslagsanslag av 52 milj.kr. resp. ett reservationsanslag av 4,5 
milj. kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en .särskild proposition våren 1987 
redovisa förslag till åtgärder inom näringspolitikens område. Anslagen bör 
i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp. 

Ilcmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1987 /88 beräkna 
1. till Statens industriverk: Förvaltningskostnader ett förslags

anslag av 52 000 000 kr., 
2. till Statens industriverk: Utredningsverksamlzet ett reserva

tionsanslag av 4 500 000 kr. 

B 3. Sprängämncsinspektionen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Sprängämnesinspektionen är sedan deri I juli 198Icentral förvaltnings.: 
myndighet för ärenden som rör explosiva och brandfarliga varor. Inspek
tionen skall såväl meddela föreskrifter och anvisningar beträffande sådana 
varor som utöva tillsyn och handlägga dänned sammanhängande ärenden. 

Det övergripande syftet med inspektionens verksamhet är att förebygga . 
att personer och egendom kommer till skada vid tillverkning, förvaring och 
annan hantering av explosiva och brandfarliga varor. 

Sprängämnesinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är 
sprängämnesinspektören. Inspektionen är organiserad på fyra enheter: 

- en enhet för föreskrifter m. m,, på vilken enh'et även administrativa ·· 
ärenden handläggs, ·•· 

- en enhet för civila ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga 
gaser, , I . , 

- en enhet för civila ärenden rörande braridfarliga vätskor och 
- en enhet för militära ärenden.' · · 
Statens industriverk skall svara för sprängamnesinspektionens medels

förvaltning och pcrsonafadministi-åtibn samt lämmi'inspektionen det biträ
de i övrigt som behövs för dess verksamhet: 

'·inspektionens verksamhet är avgiftsfinansierad. Avgift tas ut av den 
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som tillverkar eller importerar explosiv eller brandfarlig vara eller i vissa 
fall av den som projekterar eller uppför anläggning för explosiv eller 
brandfarlig vara (projektavgifl). 

Sprängämnesinspektionen ingår bland de myndigheter som deltar i en 
försöksverksamhet med syfte att vinna erfarenhet av ett system med tre
åriga budgetramar. Som ett led i detta försök har inspektionen getts sär
skilda direktiv för anslagsframställningen för budgetåret 1988/89 inför 
budgetperioden I 988/89-1990/91. Syftet är att med utgångspunkt i det 
fördjupade underlag, som inspektionen har fått i uppdrag att ta fram, 
fastställa en treårig budgetram samt verksamhetsinriktning för budgetåren 
1988/89- 1990/91. 

Personal 

Stat: 

Utgifter 

Förvaltningskostna<ler 
Lokalkostnader 

Summa 

Inkomster 

Tillsynsverksamhet m. m. 

Nettoutgift 

Sprängämnesinspektionen 

1986i87 

26 

5856000 
568000 

6424000 

6423000 

1000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+284000 
- 2000 

+282000 

+282000 

Sprängämnesinspektionen har anförtrotts viktiga uppgifter. Omfattningen 
av hanteringen av explosiva och brandfarliga varor är stor. Det är enligt 
inspektionen tillräckligt att erinra om marknaden för bensin och eldnings
oljor och av försvarets hantering av sprängämnen, drivmedel m. m. 

Det är därför ett angeläget samhällsintresse att inspektionen ges sådana. 
resurser för fortsatta insatser, att riskerna för olyckor med person- och 
sakskador som följd kan minska vid hanteringen av sådana varor som det 
här gäller. 

1. Huvudförslag budgetåret 1987/88 6359 kr. Utgiftsminskningen följer 
det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87 och upp
går för budgetåret 1987/88 till I%. Med hänsyn till arten av sprängämnesin
spektioncns arbete är det möjligt att genomföra en besparing genom att 
ändra verksamhetens omfattning eller genom att i vissa delar helt upphöra 
med någon del av verksamheten. En sådan utveckling skulle emellertid 
vara olycklig med hänsyn till syftet med inspektionens verksamhet som ju 
är att inom olika områden förhindra att personer och egendom kommer till 
skada vid hantering av de delvis mycket farliga ämnen som det här gäller. 
Mot denna bakgrund hemställer inspektionen att huvudförslaget inte skall 
genomföras. 
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2. Inspektionen hemställer att medel anvisas för att återbesätta en va
kant tjänst som handläggare vid enheten för föreskrifter m.m. (+225000 
kr.). 

3. Det är angeläget att sprängämnesinspektionen kan delta i ett så tidigt 
skede som möjligt i ett projekt inom myndighetens ansvarsområde. Därige
nom kan såväl arbete som kostnader sparas för såväl företag som samhäl
le. För att på detta sätt upprätthålla en hög servicenivå anser inspektionen 
alt medlen för resor måste ökas. Sprängämnesinspektionen kommer under 
budgetåret 1987/88 att behöva ge ut fler och mera omfattande författningar 
än tidigare. Inspektionen beräknar att ytterligare medei krävs för att täcka 
de därmed ökande tryckningskostnaderna. Mot denna bakgrund hem
ställer inspektionen att medlen för förvaltningskostnader ökas med 250000 
kr. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 bör medel för sprängämncsinspektionens verksam
het beräknas med utgångspunkt i den planenliga utgiftsminskningcn med 
1 % enligt det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87. 
Därutöver har jag beräknat 100000 kr. för att täcka ökade trycknings- och 
resekostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag kostnaderna för 
sprängämnesinspektionens verksamhet till 6706000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sprängäm11esinspektionen för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 1000 kr. 

B 4. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling' 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag av 12 milj. kr. · 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1987 
redovisa förslag till åtgärder inom näringspolitikcns område. Anslaget bör i 
avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1987/88 till Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsu1veckli11g 
bcr'J.kna ett reservationsanslag av 12000000 kr. 
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B 5. Främjande .av hemslöjden 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

4936350 
5886000 
6171000' 

Nämnden för hcmslöjdsfrågor, som inrättades den 1 juli 1981, skall ta 
initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i 
den mån sådana uppgifter inte . ailkcimine~ pa annan statlig myndighet. 
Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hem
slöjdsfrämjande verksamhet. 

Nämnden består av hÖgst nio ledamöter. föredragande i nämnden är· 
förste hemslöjdskonsulenten. Statens industriverk skall svara för nämn
dens medelsförvaltning och personaladministration samt lämna nämnden 
det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet. 

Anslag 

Konsulent verksamhet 
Svenska Hemslöjdsföreningamas 

Riksförbund 
Övrig verksamhet 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Summa 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

1986/87 

3508000 

556000 
1354000 
468000 

5886000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+280000 

+ 17000 
- 30000 
+ 18000 

+28SOOO 

Nämnden för hemslöjdsfrågor föreslår i sin anslagsframställning bl. a. föl
jande. 

I enlighet med regeringens besparingsdirektiv redovisar nämnden. en 
minskning av utgifterna med 105000 kr. under budgetåret 1987/88. l\jämn
den redovisar vidare pris- och löneomräkning m. m. med 499000 kr. 

För att göra det möjligt att bygga ut konsulentverksamheten föreslår 
nämnden att medel ställs till. nämndens. förfogande under en treårsperiod 
( + 3397000 kr.). ' . . '; . . 

Nämnden föreslår vidare att ~n särskild tjänst SO[Il hemslöjdskon,~l!-!ent 

för invandrare inrättas ( + 130000 kr.), att en årlig informationskonferens 
för samtliga konsulenter hålls ( + 50000 kr.), att bidraget till . Svenska 

. . . ' ·:·. .. . . ·-
Bemslöjdsföreningarnas Riksförbund räknas. ';IPP (+ Y~4000 kr.) förb~.a .. 
produktutveckling, formgivning och satsning. på utbildning för slöjdare och 
hemslöjdspersonal samt att ytterligare· me.del ( + i46ooo kr.) tiilskj~ts för 
att på olika sätt utveckla slöjden. 

Slutligen föreslår nämnden en uppräkning av anslaget samt att en tjänst 
som biträdande handläggare inrättas ( + 197 000 kr.). 

-· '·' ;; 
Föredragandens övervägaf!dcn . 
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5% på tre år med fördelningen 1,66% ·vardera året i enlighet med de 
generella principerna för budgetering av myndighetsanslag som tillämpas i 
årets budgetförslag. 

Den föreslagna utbyggnaden av konsulentverksamheten bör inte genom
föras. 

Riksdagen har i beslut våren 1985 (mol. 1984/85: 1395, JoU 36, rskr. 404) · 
ansett det önskvärt att regeringen låter utreda vad som behövs för att 
linodlingen skall återupptas i industriell skala i vårt land. För att utreda 
denna fråga har jag tillkallat en utredare. Resultatet av utredarens arbete 
kommer all föreligga under första hälften av år 1987. · 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av lzemslöjden för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 6171000 kr. 

B 6. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom: 
AB Svensk Exportkredit · · · 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

831699000 
570000000 
420000000 

Medel för att täcka statens kostnader för_ d,e statsstödda exportkredi
terna anvisas över tre anslag, nämligen B 6. Kostnader för statsstödda 
exportkrediter genom AB. Svensk Exportkredit, B 7. Kostnader för statsc ., 
stödd exportkreditgivning av:seende export , av fartyg m. m. samt B 8. 
Ersättning för extra kostnaderför förmånlig kreditgivning till u-länder. 

Från anslaget B 6. bcstri~s utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk 
Exportkredit (SEK) för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för 
kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som 
SEK lämnar enligt riksdagens beslut år 1978 (1977178: 155 bil. 3, NU 73, 
rskr. 379 och prop. 1978179:49, NU 17, rskr. 115) samt år 1981 (prop. 
1980/81:130, NU 58, rslo;r. 246) .. Systemet innebär att SEK har givits 
möjlighet att finansiera exportkrediter till räntor sqm ligger under upplå
ningskostnaderna. SEKkan redan på.offertstadiet läm.na en utfästelse om. 
statsstödd kredit. Ett ~öretag kan dätjgenom. redan i samband m.ed offert- . 
givningen erbjuda fast.ränta, för finansieringen ,av en exportaffär .. Staten 
täcker skillnaden mellan, utlåningsränta och upplåningskostnad samt: den 
kursförlust som kan uppkomma vid ut- O\:h upplåningen. 

Reglerna för kreditgivningcn.;återfinn.~ .i förordningen.,(1981:665) om 
exportkreditfinansiering me!J,statligt stöd (ändrad senast .19$6: 666). Enligt:. 
förordningen skall villk9renför. k.rediterna s~å i övcrensstämmelsc,med.de 
överenskommelser om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid ex
portkreditgivning som Sv~rige har, biträtt, främst den s.k .. C()~sensusö;ver:-.: 
enskommelsen, samt med tillämpningen av öv,erenskommelserna. För:,fi- · .· 
nansiering av fartygsexppr:t g~llef en särskild ·,OECP-ö~erens}<omme.lse. ! 
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För att motverka en fortsatt expansion av de kraftiga subventionerna ligger 
sedan några år de svenska räntorna för statsstödda krediter över de över
enskomna minimiräntorna. Till minimiränlorna läggs ett påslag på 0,5% i 
samtliga fall samt ett extra påslag på 1,5% på krediter i svenska kronor. 
Det ankommer på regeringen att besluta om dessa påslag. Härutöver 
tillkommer SEK:s s. k. kostnadsmarginal på för närvarande oftast 0,25%. 
Resultatet blir räntor som ligger 0,75-2,25 procentenheter över de mini
miräntor som tillämpas av flertalet andra länder. 

Minimiräntorna i den nämnda consensusöverenskommelsen relateras 
sedan oktober 1983 till ett vägt genomsnitt av räntorna för statsobligationer 
i de valutor som ingår i Internationella valutafondens Special Drawing 
Rights (SDR). Förändringar sker automatiskt om detta genomsnitt ändrats 
med mer än 0,5 procentenheter i jämförelse med det värde soin gällde vid 
det senaste ändringstillfället. Justeringar görs halvårsvis. Överenskommel
sen innebär att risken för ökningar i kostnaderna för framtida exportkredit
stöd har undanröjts. I normalfallet blir för närvarande det statliga stödet i 
krediter till rikare u-länder litet. För krediter till i-länder, som huvudsakli
gen berör varvsindustriprodukter (plattformar, riggar etc.), innebär vill
koren marknadsmässiga räntenivåer. Marknadsräntorna har fallit kraftigt 
under år 1986. Detta har lett till en nedjustering av minimiräntorna i den 
s. k. consensusöverenskommelscn. Marknadsräntorna ligger dock fortfa
rande i flertalet valutor vid eller under de överenskomna minimiräntorna 
vid kredit till i-länder och rikare u-ländcr. Därför har för flertalet av de 
deltagande ländernas valutor, främst lågräntevalutor, etablerats en sär
skild räntenivå (kommersiell referensränta) till vilken statsstödda krediter 
får lämnas utan att det anses medföra subventioner. 

På grund av anpassningen till marknadsmässiga räntor för de statsstödda 
krediterna har statens kostnader för nya krediter i stort sett upphört. 
Tillsammans med en ökad effektivitet i upplåningen och minskade kursför
luster innebär det att belastningen på anslaget, som 'endast avser äldre 
åtaganden, enligt SEK:s beräkningar, nu minskar drastiskt. 

Föredragandens överväganden 

SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvarucxporten inför
des för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapitalva
ruexport genom exportkrediter. Den internationella konkurrensen med 
krediter till u-länder innebär numera ännu förmånligare krediter, i första 
hand s. k. u-kreditcr via u-landsbiståndet. De internationella förhandling
arna om gemensamma miniminivåer för räntorna har också fokuserat 
reglerna för u-krcditcr med syfte att öka kontrollmöjligheterna. Anpass
ningen av minimiräntesatserna i de internationella överenskommelserna 
för vanliga exportkrediter till marknadsräntorna innebär att subventions
inslagct har minskat. Subventioneringen av nya krediter har i stort sett 
upphört. 

Efterfrågan på projekt och kapitalvaror har minskat i· de traditionella 
köparländerna, u-länderna och statshandclsländcrna. En studie utförs för 
närvarande av industridepartementet i samarbete med andra organ om 
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projektexporten. En rapport kommer att publiceras i början av år 1987. 
SEK har i allt högre grad inriktat sig på att erbjuda krediter utan statsstöd 
genom att åter expandera den ursprungliga marknadsmässiga verksamhe
ten. Jag ser positivt på den återgång till marknadsmässiga exportkrediter 
som nu etablerats. 

Möjligheterna att lämna statsstödda krediter för export till kapitalimpor
terande länder är fortfarande i många fall utslagsgivande för de svenska 
företagens möjligheter att erhålla order på vissa slag av projekt och på 
kapitalvaror i en allt hårdare marknad. Det är främst större projekt i 
u-länder som kräver finansieringsinsats för att kunna genomföras. Det 
minskande antalet kreditvärdiga marknader har inneburit en hårdnande 
konkurrens. För den långsiktiga utvecklingen av den svenska kvalificerade 
verkstadsindustrin och inom internationellt byggande är exportfinansie
ringsmöjligheterna av betydelse. Mot denna bakgrund förordar jag att 
SEK-systcmet bibehålls under budgetåret 1987/88. 

SEK har redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för den 
statsstödda kreditgivningen. Kostnaderna sjunker nu snabbt vilket är till
fredsställande. Beräkningen av kostnaderna är dock osäker. Jag beräknar 
anslagsbehovet för budget~rct 1987/88 till 420 milj. kr. , . 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB 

Svensk Exportkredit för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag 
av 420000000 kr. 

B 7. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

446196000 
340000000 
200000000 

Under detta anslag redovisas kostnaden för räntestöd till finansiering av 
export av fartyg. På grund av att upplåningskostnadema minskat samtidigt 
som den föreskrivna minimiräntan legat fast är stödet i nya fartygskrediter 
för närvarande mycket litet. Vidare är antalet fartyg som produceras 
numera obetydligt. Vid utförsäljningarna av fartyg från svenska rederier 
och från staten har en hel del krediter lösts in. Eventuellt statsstöd i den 
inlösta krediten har belastat anslaget direkt och inte periodiserats över 
kreditens återstående löptid. AB Svensk Exportkredit har redovisat be
dömningar av de framtida kostnaderna. Jag beräknar anslagsbehovet för 
budgetåret 1987/88 till 200 milj. kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagf'.n 
att till Kostmuler för statsstödd exportkreditgivning a~seende .ex~ 

port av fartyg m. m. anvisa ett förslagsanslag av 200000000 kr. 

B 8. Ersättning för extra kostnader för förmånlig 
kreditgivning till u-länder 

1985/86 Utgifl 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

93446000 
135000000 

140000000 

Under detta anslag redovisas extra kostnader som har uppkommit för · 
vissa äldre förmånliga krediter till u-länderna. Ett nylt system för s.k. 

u-krediter infördes fr. o. m. den' l januari 1985 (prop. 1983/84: 100 bil. 5 p. C 
8, Uu 15, rskr. 334). Detta anslag kommer därför endast att belastas a:v 
kostnader för åtaganden som har gjorts intill utgången av år 1984. Kost- · 
nadsberäkningen bygger på den bedömning som AB Svensk Exportkredit 
har redovisat. Jag beräknar kostnaderna för budgetåret 1987i88 till 140 

milj.kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för extra kost/lader för Jörmänli1: kreditgivning 

till u-länder för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

140000000 kr. 

B 9. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 
Investeringbank AB 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

18510000 
15000000 
10000000 

Från anslaget bestrid~ ~tgifter fÖi- k~~tnadstäckning till Sveriges 1;,ve~te
ringsbank AB för skillnad mella~ ut~ och upplåningsränto~ samt i ~äyskllt 
fall för kursförlust när de·t gime~.' ~iss~ krediter ti~I. svenskt fö.retägs för~älj
ning inom landet som l~v~ste~ing~banken lä~m-at.· Regler o~ detta firins i. 
förordningen (1981:666) ·om 'statligt stöd för .kredit vici'Jör~äljnlng inor:n 
landet i vissa fall. . . . · . · · · : · -. · · · · . " ' · 

Det stöd som hittills har llimn~ts (s. k. matchning)' har ofta ~ari~ fÖranlitt 
av kreditkonkurrens från fÖretag i dordiska· 1ä~d~r. · Ko~tn.~derna fö~ bud~ 
getåret 1987/88 beräknas till 10 milj. kr. och avser tidigare gjorda åt~~a~~ 
den. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 14' 

44 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för viss kreditgiv;1ing hos S~eriges Investerings

bank AB for budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

10000000 kr. 

B 10. Industripolitiska åtgärd.er för tekoindustrin 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

67261451 

92000000 

80000000 

Reservation . 101515388 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk (SIND), bestrids 
kostnaderna för industripolitiska åtgärder för textil- och konfektionsindu
strin. Våren 1986 förelades riksdagen (prop. 1985/86: 100 bil. 6, 10, 12 och 
14) förslag om åtgärder för tekoindustrin under en treårsperiod räknat 
fr. o. m. budgetåret 1986/87. Förslagen innebar bl. a. (bil.14) fortsatta· indu
stripolitiska åtgärder för branschen vid statens industriverk samt inrättan
de av ett produktionstekniskt utvecklingscentrum för teko i Borås.' För 
dessa ändamål angavs att 92, 80 resp. 70 milj. kr. per budget'år borde 
avsättas fr.o. m. budgetåret 1986/87. 

Riksdagen beslutade i .enlighet med· förslaget och ·anvisade härvid ett 
reservationsanslag av 92 milj. kr. till Industripolitiska åtgärdedör tekoin
dustrin för budgetåret 1986/87 (prop. 1985/86: 100 bil. 14, NU 32, rskr. 

306). 

Statens industriverk 

Statens industriverk har i en rapport (Teko 86, SJND PM 1986:4), som· 
lämnats i september 1986, redovisat en bedömning av tekoindustrins ut
veckling under åren 1985-1987. 

Industriverket bedömer att textilindustrins produktionsvolym ökat un
der år 1985 jämfört med år 1984, att den kommer att vara oförändrad under 
år 1986jämfört med år 1985 samt att deri'koinmer att öka svagt under år 
1987. För trikå- oclz konfektionsindustrierna har produktionsvolymen sjun~ 
kit svagt under år 1985 jämfört med år 1984 och den bedöms få en fortsatt 
svag nedgång även under åren 1986och 1987. Antalet anställda inom textil
och konfektionsindustrin, som år 1984 uppgick till 28000, har beräknats 
minska till 26900 år 1985, till 25900 år 1986 och till 25100 år 1987. Den 
inhemska produktionens andel av den totala förbrukningen var år 1985 för 
textilindustrin 30 % och:för konfektionsindustrin 21 %. Exportvärdet har 
för teko inkl. reexport ökat från 5 miljarder kronor år 1984 till 5;8 miljarder 
kronor år 1985. Exporten av svensktillverkade varor ökade 'från 3,8 mil
jarder kronor år 1984 till 4,3 miljarder kronor år 1985. 

Industriverket hänvisar i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 
till regeringens redovisning i budgetpropositionen år: 1986 avseende indu-
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stripoliliska åtgärder för tekoindustrin under budgetåren 1986/87 t. o. m. 
1988/89. Verket beräknar således medelsbehovet för industripolitiska åt
gärder för budgetåret 1987/88 till 80 milj.kr. Av dessa medel bör enligt 
industriverket 58 milj.kr. anvisas för branschfrämjande åtgärder, 20 
milj. kr. för rationaliserings lån till konfektionsindustrin saint 2 milj. kr. för 
det produktionstekniska centrumet för tekoindustrin i Borås. 

Statens pris- och kartellnämnd 

De branschfrämjande åtgärderna för tekoindustrin vid statens industriverk 
har varit föremål för utvärdering av statens pris- och kartellnämnd (SPK). 
Arbetet har redovisats i rapporten Utvärdering av SIND: s branschpro
gram (SPK: s utrcdningsserie 1986:4), som publicerades i april 1986. Enligt 
nämndens bedömning skulle det industripolitiska· stödet för textilindustrin 
sannolikt kunna avvecklas efter utgången av budgetåret 1988/89. Motive-· 
ringen härför skulle vara att förhållandena i flera avseenden förbättrats för 
textilindustrin under senare år. Stora delar av den.svenska textilindustrin 
har i dag genomgått en betydande strukturomvandling octi kan bättre klara 
den internationella konkurrenssituationen. En avveckling av. stödinsat
serna för textilindustrin underlättas också enligtnämnden av att stödet till 
tekoindustrin nu är på väg att minska i många konkurrentländer. 

Vad gäller konfektionsindustrin konstaterar statens pris- och kartell
nämnd i sin utvärdering att förhållandena är annorlunda jämfört med 
textilindustrin. Konfektionsindustrin är mer arbetskraftsintensiv än textil
industrin och har följaktligen haft svårare att hävda sig internationellt 
genom det höga kostnadsläget i Sverige. Även konfektionsindustrin har 
genomgått en strukturomvandling på senare år, men har på grund av det i 
jämförelse med konkurrentländerna höga kostnadsläget en sämre ställning 
än textilindustrin. Enligt nämndens mening kan det därför vara motiverat 
att stödet till konfektionsindustrin förlängs under ytterligare en period 
efter budgetåret 1988/89. Det är dock enligt nämnden för tidigt att nu ta 
ställning till frågan om ett eventuellt förlängt stöd, eftersom denna fråga är 
beroende av den framtida utvecklingen i konfektionsbranschen. Områden 
inom ramen för de industripolitiska åtgärderna för tekoindustrin vid sta
tens industriverk som vid ett eventuellt fortsatl stöd till konfektionsindu
strin kan komma att bli av stor betydelse är enligt pris- och kartellnämnden 
lån till rntionaliseringsinvcsteringar samt stöd i form av marknadsinforma
tion och presentation av nya produktion~metoder. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade våren 1986 om omfattningen och den fortsatta inri.kt-. 
ningen av de statliga åtgärderna för tekoindustrin under en .treårsperiod. 
Beslutet innebar att omläggningen av åtgärdernas profil i riktning mot 
ökade effektivitets- och marknadsstödjande åtgärder och en neddragning 
av det s.k. äldrestödet som riksdagen beslutade .om våren 1983 (NU. 
1982/83:42, rskr. 321) fullföljdes. 

Beslutet innebär vidare satsningar på industri-, arbetsmarknads~ samt 
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utbildningspolitiska åtgärder. På det försörjningsberedskapspolitiska om· 
rådet fattade riksdagen, i avvaktan på regeringens förslag om totalförsva~ 
rets utveckling, beslut om åtgärder endast för budgetåret 1986/87. 

Statens pris· och kartellnämnds utvärdering pekar på att de industripoli
tiska åtgärderna för tekoindustrin medverkat till en stabilisering inom 
branschen. Jag vill också hänvisa till vad nämnden anför beträffande 
marknadsandelarna för textil· och konfektionsindustrin om man inkluderar 
exporten. Textilindustrins andel av tillförseln skulle då år 1984 utgöra 66 % 
av den svenska marknaden och konfektionsindustrin drygt 40 %. Närings· 
utskottet har i sitt betänkande NU 1985/86:32 (rskr. 306) anfört att detta 
visar på att den svenska tekoindustrin har haft stora exportframgångar och 
på att det finns en god potential inom branschen. Riktmärket att 1978 års 
produktionsvolym skall upprätthållas för tekoindustrin samt målsättningen 
att inhemsk produktion långsiktigt skall svara för 30 % .eller mer av den 
inhemska tillförseln av tekovaror är, såsom framhölls i 1986 års budgetpro
position, enligt regeringens uppfattning i första hand motiverade av för
sörjningsberedskapsskäl. Regeringen har för avsikt att under våren 1987 

- lägga fram en proposition om totalförsvarets utveckling. I denna proposi
tion kommer bl. a. försörjningsberedskapsmålet på tekoområdet att be
handlas. Jag avser att återkomma till frågan om målen för tekopolitiken i 
1988 års budgetproposition. 

Vid behandling i arbetsmarknadsutskottet (AU 1985/86: 11 s. 71) av 
anslaget till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil· och konfektionsin· 
dustrierna (det s. k. äldrestödet) aktualiserades ett förslag att omvandla 
äldrestödet till avskrivningslån. Arbetsmarknadsutskottet ansåg att berör
da departement närmare borde bereda detta förslag. Riksdagen beslutade i 
enlighet med utskottets förslag (rskr. 1985/86: 153). 

Frågan om att omvandla de nuvarande stödformerna för tekobranschen 
till s. k. avskrivningslån togs upp i tre motioner som behandlades av nä
ringsutskottet våren 1986 (NU 1985/86:32, rskr. 306). Gemensamt" för 
motionerna är att de stöder tankar som framförts av organisationer inom 
tekoindustrin om att större delen av det industripolitiska stödet för tekoin· 
dustrin samt äldrestödet skulle ersättas med ett system med avskrivnings
lån. Näringsutskottet ville - mot bakgrund av att äldrestödet på arbets
marknadsutskottets förslag nu skulle utredas - inte motsätta sig att även 
industristödet inkluderades i en utredning om alternativa stödformer för 
tekobransehen. Härvid borde enligt näringsutskottet handels- och 
näringspolitiska effekter belysas. Riksdagen gav till känna vad näringsut
skottet framfört beträffande omvandling av stödformer (rskr. 
1985/86: 306). 

Regeringen har under hösten 1986 uppdragit åt statens pris- och kartell· 
nämnd att utreda frågan om att omvandla stödformer till avskrivningslän. 
Uppdraget skall redovisas under våren 1987. 

I enlighet med vad som redovisats i 1986 års budgetproposition (prop. 
1985/86: 100 bil. 14) förordar jag att 80 milj. kr. anvisas för budgetåret 
1987/88 för utvecklingsinsatscr för tekoindustrin vid statens industriverk. 
Av dessa medel beräknar jag 2 milj. kr. för det produktionstekniska ut
vecklingscentrumet för teko i Borås, 58 milj. kr. för branschfrämjande 
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åtgärder och 20 milj. kr. för fortsatt verksamhet med lån till rationalise
ringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 
1987/88 anvisa cll reservationsanslag a'v 80000000 kr. 

B l l. Branschfrämjande åtgärder 

B 12. Småföretagsutveckling 

B 13. Täckande av förluster v_id viss garantigivning, m. m. · 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrubriker 
anvisats ett reservationsa:nslag av 16 638 000 kr., ett reservationsanslag·av 
143 275 000 kr. re!\p. ett förslagsanslag av 50000000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i· en särski.ld proposition .våren 1987 
redovisa förslag till åtgärder inom näringspolitikens område. Anslagen bör 
i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition. i ämnet, för budgetåret 

1987/88 beräkna 
1. till Branschfrämjande åtgärder ett reservationsanslag av 

16 638 000 kr., 
2. till Småföretagsutveckling clt reservationsanslag . av 

143 275 000 kr., 
3. till Täckande a1' förluster vid viss garantigil'ning, m. in~ ett . 

förslagsanslag av 50 000 000 kr. 
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C. Regional utveckling 
Jag föreslår att medel för regional utveckling för budgetåret 1987/88 ställs 
till regeringens förfogande över följande anslag och till nämnda huvudän
damål. 

Anslag 

C I. Visst regionalpolitiskt stöd 

C 2. Lokaliseringsbidrag m. m. 

C 3. Lokaliscringslån 

C 4. Regionala utvecklingsinsatser 
m.m. 

I: 5. Täckande av förluster pga kre
ditgarantier till företag i gles
bygder m. m. 

C 6. Ersättning för nedsättning av 
socialavgifter 

C 7. Sysselsättningsstöd 

C 8. Expertgruppen för forskning 
om regional utveckling 

C 9. Kapitaltillskott till en utveck
lingsfond för Västnorden 

C 10. Särskilda regionalpolitiska in
satser för infrastrukturutbyggnad 
m.m. 

Huvudändamål 

.Äldre lokaliseringsbidrag/avskrivningslån 
Äldre offertstöd 

Lokaliseringsbidrag (centrala beslut) 
Offertstöd 
Lån till regionala investmentbolag 

Lokaliseringslån 

Lokaliseringsbidrag (länsstyrelsebeslut) 
Investeringsbidrag 
l"öretagsutveckling 
Glesbygdsstöd 
Regional projektverksamhet 
Teknikspridning m. m. 
Centrala konsult- och utredningsinsatscr 
Särskilda bidrag till de regionala utveck
lingsfonderna i stödområdeslänen 

Infriande av garantier 

Täckande av bortfall av socialavgifter 
i K orrbottens län 

Sysselsättningsstöd 

Initiering och genomförande av regional
politisk forskning m. m. 

Främjande av näringslivet i Västnorden 

litbildnings- och kommunikationsinsatser 
m.m. 

C 1. Visst regionalpolitiskt stöd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

53408165 
20000000 

5000000 

Över anslaget anvisas fr.o. m. budgetåret 1985/86 endast medel för vissa 
former av regionalpolitiskt stöd som beslutats före detta budgetår. De 
ändamål som medlen fortfarande används till är: 
- lokaliseringsbidrag och avskrivningslån som beviljats av länsstyrelse 
före den l juli 1982 samt av regeringen eller central myndighet före den 1 
juli 1984, 
- offertstöd som beviljats före den ljuli 1985, 
- utbildningsstöd, 

4 Riksdagen 1986187. J sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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-. infriande av garantier för lån i lokaliscringssyfte till rörelsekapital och 
marknadsföringsinsatser. 

Under budgetåret 1985/86 utbetalades 48,7 milj. kr. i lokaliseringsbi
drag/avskrivningslån och 5,3 milj. kr. i offertstöd. Utbildningsstödet har 
numera avskaffats som särskild stödform och inga utbetalningar skedde 
under budgetåret 1984/85. 

Utestående garanterad kapitalskuld på lån i lokaliseringssyftt: till rörel
sekapital och marknadsföringsåtgärder, som beviljats enligt den numera 
upphävda förordningen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd, upp
går till 0,1 milj. kr. 

Statens industriverk 

För att täcka resterande utbetalningar till de ändamål vartill medel fortfa
rande anvisas över anslaget beräknar statens industriverk ett medelsbehov 
av 5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med industriverket beräknar jag medclsbehovet under detta anslag 
till 5 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Visst regio11alpolitiskt stöd för budgetåret 1987188 anvisa ett 

förslagsanslag av 5000000 kr. 

C 2. Lokaliseringsbidrag m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

220925919 

362000000 
362000000 

Reservation 425175081 1 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte vadanspråktagna genom beslut uppgick 
till 126,4 milj. kr., varav 100 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget lI till.statsbudgeten 
för budgetåret 1985/86. 

För närvarande anvisas medel över detta anslag till följande ändamål: 
- lokaliserings bidrag som beviljats av statens industriverk eller regeringen 
efter den 1 juli 1984, 
- offertstöd som beviljats efter den 1 juli 1985, · 

- lån till privata regionala investmentbolag som beviljats efter den 1 juli 
1984, 
- kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industricentra, 
- viss administration av regionalpolitiskt stöd, 
- eventuella medel för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i 
Kiruna. 

Beslut om lokaliseringsbidrag har av statens industriverk och regeringen 
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under budgetåret 1985/86 fattats för 324,8 milj. kr. Offertstöd har beviljats 
med 21,0 milj; kr. Inga lån till privata regionala investmentbolag har 
beviljats under budgetåret. Stiftelsen Industricentra har erhållit 13,0 milj. 
kr. i kapitaltillskott m. m. och för administration av det regionalpolitiska 
stödet har 6,5 milj. kr. utbetalats till banker. 

Statens industriverk 

Statens industriverk uppskattar att behovet av bidragsmedei för beslut av 
regeringen och verket under budgetåret 1987/88 kommer att uppgå till ca 
410 milj. kr. Verket föreslår att den nuvarande begränsningen av offertstö
det till högst 40 milj. kr. slopas. Genom förändrade administrativa rutiner 
beräknas en kostnadsbesparing på ca 4 milj. kr. uppnås. Besparingen avser 
ersättningen till bankerna för deras medverkan i administrationen av det 
regionalpolitiska stödet. 

Utbetalningen av medel under anslaget beräknas till 248 milj. kr. under 
budgetåret 1987/88. 

Föredragandens öven•äganden 

I prop. 1984/85: I 15 om regional utveckling och utjämning anmälde jag att 
stödverksamheten, för att kunna planeras långsiktigt, bör bedrivas med 
samma inriktning och i samma omfattning under fyraårsperioden 1985/86-
1988/89. För de ändamål vartill medel.anvisas över detta anslag beräknade 
jag ett ärligt anslagsbehov av 362 milj. kr. 

Den största andelen stöd lämnas i form av lokaliseringsstöd. Lokali
seringsstöd består av lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån. Medel för 
lokaliscringsbidrag, som beviljas av statens industriverk eller regeringen, 
anvisas över rubricerade anslag tillsammans med bl.a. medel för offert
stöd. 

För att utnyttja det goda konjunkturläget, som skapat en ökad efterfrå
gan på bl. a. lokaliserings bidrag, beslöt riksdagen våren 1986 att tillföra 
anslaget ytterligare 100 milj. kr. på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för 
budgetåret 1985/86. Härav beräknas högst 20 milj. kr. användas som offert
stöd (prop. 1985/86: 101 bil. 7, AU 9, rskr. 140). 

Riksdagen har vidare nyligen, i samband med behandlingen av regering
ens förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87, 
godkänt att medel från detta anslag. får användas. för vissa åtgärder i 
Blekinge län. Åtgärderna syftar till att förbättra tillgången på riskvilligt 
kapital och undanröja vissa brister i länets infrastruktur. Medelsbehovet 
för dessa beräknas till högst 54 milj. kr. (prop. 1986/87:25 bil. 9, AU 9, · 
rskr. 80). 

Jag har tidigare redogjort för min avsikt att öka ansträngningarna att 
påverka lokaliseringen av de expansiva privata tjänste- och servicenäring
arna. Jag har även föreslagit att regionalpolitiskt stöd i vissa fall i fortsätt
ningen skall kunna lämnas .till verksamhet som bedrivs av statliga affärs
verk eller uppdragsmyndigheter. För dessa åtgärder erfordras ökade me
del, i första hand i form av offertstöd. 
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Med hänvisning till vad jag anfört beräknar jag ett sammanlagt medels
behov för de ändamål vartill medel anvisas över detta anslag till 362 milj. 
kr. för budgetåret 1987/88. Härav beräknar jag högst 60 milj. kr. till 
offertstöd. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokaliseringsbidrag 111. m. för budgetåret 1987/88 anvisa clt 

reservationsanslag av 362000000 kr. 

C 3. Lokaliseringslån 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

188238550 

300000000 

300000000 

Reservation 2977614501 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut uppgick 

till 123,0 milj. kr. 

Över anslaget anvisas medel för lokaliseringslån. Till skillnad mot lokali
seringsstöd i form av lokaliseringsbidrag belastas detta anslag även. med 
utgifter för lokaliseringslån som beviljas av länsstyrelse. 

Jag har tidigare redogjort för utfallet av stödverksamheten under de 
senaste budgetåren. 

Under budgetåret 1985/86 har beslut om lokaliseringslån fattats för 183,0 

milj. kr. Någon subvention i samband med långivningen förekommer inte 
längre. 

Under budgetåret 1985/86 har 188,2 milj. kr, utbetalats i lokaliseringslån. 
I räntor och avbetalningar har under budgetåret 323,8 resp. 362,3 milj. kr. 
inbetalats. Utestående belopp vid låntagares konkurs var 68,7 milj. kr. och 
eftergivet belopp i samband med företagsrekonstruktioner uppgick till 39,4 
milj. kr. Utestående fordringar på lokaliscri.ngslån uppgick den 30 juni 1986 

till 3035, 7 milj. kr. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1987188 räknar statens industriverk med att beslut om 
Jokaliseringslån kommer att fattas för 315 milj. kr. Verket räknar med att 

utbetalningarna kommer att uppgå till 290 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

För lokaliseringslån under budgetåret 1987/88 beräknar jag - med hänsyn 
bl. a. till att stödverksamhcten, som jag tidigare nämnt, bör kunna planeras 
långsiktigt under fyraårsperioden 1985/86-1988/89 - medcisbehovet till 
300 milj. kr. 
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llcnL~tällan , 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokaliseri11gslån för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 300000000 kr. 

C 4. Regionala utvecklingsinsatser m.m. 

. 1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

380529000 
488000000 
488000000 

Reservation 4774950001 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut uppgick 
till ca 50 milj. kr. all jämföras med ca 45 milj. kr året innan. 

Från anslaget bestrids utgifterna för av länsstyrelserna beslutade lokali
serings- och investeringsbidrag, för företagsutvcckling, för glesbygdsstöd i 
form av stöd till företag, kommersiell service, intensifierade kommunala 
sysselsättningsinsatser (IKS) och samhällelig service samt för regional 
projekt verksamhet. 

För innevarande budgetår disponerar länsstyrelserna 447 milj. kr. för 
nämnda ändamål, varav högst 80 milj. kr. får användas till regional projekt
verksamhet. 

Från anslaget bestrids vidare utgifterna för teknik- och kunskapssprid
ning i regionalpolitiskt prioriterade regioner samt för centrala konsult- och 
utredningsinsatser. För dessa ändamål har 31 milj. kr. avsatts. Från ansla
get lämnas också 10 milj. kr. i särskilda bidrag till utvecklingsfonderna i 
stödområdeslänen. 

Under budgetåret 1985/86 fattade länsstyrelserna beslut om sammanlagt 
458,2 milj. kr. med följande fördelning mellan ändamålen: 
- lokaliseringsbidrag och investeringsbidrag 
- företagsutveckling 
- glesbygdsstöd 
- regional projektvcrksamhet 

Länsstyrelserna 

197,9 
33,0 

147,3 
. 80,0 

Länsstyrelserna beräknar i sina anslagsframställningar medclsbehovet för 
regionala utvecklingsinsatser till sammanlagt 614 milj. kr. för budgetåret 
1987/88. 

Statens industriverk 

Verket begär en ökning av medel för centrala konsult- och ulredningsin
satser från 12 till 20 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken (prop. 1984/85:.J 15, AU 13, 
rskr. 354) har länsstyrelserna möjlighet att inom en given medelsram 
använda medlen till tidigare nämnda ändarna!. 

Länsstyrelsernas rält att besluta i lokaliseringsstödsärenden gäller inve
steringar med ett beräknat totalt kapitalbehov på högst 9 milj. kr. 

De stödinsatscr som sker med medel från anslaget bör ha samma inrikt
ning som under innevarande budgetår. Jag beräknar det sammanlagda 
medelsbehovet till 488 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regionala utvecklingsinsatser m. m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 488000000 kr. 

C 5. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till 
företag i glesbygder m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12265606 
1000 
1000 

Från anslaget bestrids utgifterna: för au infria statliga garantier för lån till 
företag i glesbygder och för lån till kommersiell service enligt förordningen 
(1985:619) om glesbygd~stöd. Vidare bestrids utgifterna för att infria ga
rantier för lån som har lämnats enligt förordningarna (1979:638) om statligt 
stöd till glesbygd (upphävd 1985:619), enligt (1973:608) om statligt stöd till 
kommersiell service i glesbygd (upphävd 1980:877) samt enligt {1976:208) 
om, statligt stöd till skärgårdsföretag och (1978:465) om särskilt stöd till 
lantbruksföretag i vissa glesbygder (upphävda 1979:638). 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser utom de i Kristianstads och Malmöhus län har 
lämnat anslagsframställningar. Sammanlagt föreslår länsstyrelserna en en
gagemangsram t.o.m. budgetåret 1987/88 på 150,2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Den 1 juli 1985 skedde en övergång till cngagemangsram i stället för årliga 
beslutsramar för kreditgarantier till företag i glesbygder m. m. (prop. 
1984/85: 115, AU 13, rskr. 354). Engagemangsramen skall successivt byg
gas upp tills den uppgår till 290 milj. kr. Länsstyrelsernas utrymme för ny 
kreditgivning skapas dels genom amorteringar av lån med statiiga kredit
garantier som beslutats efter den I juli 1985, dels genom den successiva 
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uppbyggnaden. Förluster till följd av infriade garantier ger inte utrymme 
för ny garantigivning. 

För tiden fram t. o. m. budgetåret 1986/87 är engagemangsramen fast
ställd till 100 milj. kr. Ramen bör för tiden fram t.o.m. budgetåret 1987/88 
utökas till 135 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder 

och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning 
att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats 
efter den l juli 1985 uppgår till högst 135 000000 kr., 

2. till 1äckande av förluster på grund av kreditgaralllier till förec 
tag i glesbygder m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan
slag av I 000 kr. 

C 6. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

353 7013,31 
310000000 
395000000 

Prån anslaget, som disponeras av riksförsäkringsverket, täcks bortfall 
av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av lagen (1983: 1055) om 
nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. 

Enligt denna lag skall den proc~ntsats, efter vilken arbetsgivar- resp. 
egenavgifter sammanlagt utgår enligt lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare, sättas ned med 10 procentenheter för 
verksamheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i Norrbottens län. För 
nedsättning av egenavgifter gäller bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953:272). Berörda näringsgrenar är gruvverksamhet, tillverkning, pro
duktionsvaruinriktad partihandel, uppdragsverksamhet och. hotell-, pen
sionats- och campingverksamhet. Ett särskilt bidrag till kostnaden för 
arbetsgivaravgifterna lämnas när sysselsättningen ökar. Utgifter för detta 
bidrag belastar anslaget C 7. Sysselsättningsstöd. 

De verksamheter inom nämnda näringsgrenar som bedrivs i Svappa
vaara samhälle är befriade från socialavgifter och allmän löneavgift under 
tiden den l januari 1984-den 31december1993. 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar, med utgångspunkt från utfallet under första halvåret 
1986, utgifterna för ersättning för nedsättning av socialavgifter för inneva
rande budgetår till 373 milj. kr. Verket räknar med i stort samma volym för 
nästa budgetår. Med en löneuppräkning på 6% fram till nästa budgetår blir 
rnedelsbehovct enligt verket 395 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar bortfallet av avgiftsinkomster genom nedsättning av socialav
gifter och allmän löncavgift i Norrbollens län till 395 mi!j. kr. under nästa 
budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersiitllling för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag om 395000000 kr. 

C 7. Sysselsättningsstöd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

169420721 
120000000 
169000000 

Över anslaget anvisas medel för syssclsättningsstöd samt för de bidrag 
till kostnader för arbetsgivaravgifterna, som under vissa förutsättningar 
lämnas till verksamheter i Norrbottens län. 

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken våren 1985 · (prop. 
1984/85: 115, AU 13, rskr. 354) höjdes sysselsättningsstödet i samtliga 
stödområden fr. o. m. år 1985. Jag har tidigare redogjort för utfallet av 
verksamheten med sysselsättningsstöd under de senaste åren. 

Statens industriverk 

Statens industriverk beräknar medelsbehovet för de ändamål vartill medel 
beviljas över anslaget till 194 milj. kr. under budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare föreslagit att sysselsättningsstödet skall avskaffas i stöd
område C. Jag beräknar därför det totala medelsbehovet under budgetåret 
1987/88 till 169 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sysse/sätt11i11gsstöd för budgetåret 1987/88 anvisa .ett för

slagsanslag av 169000000 kr. 
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C 8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

4007000 
4300000 
4300000 

Reservation 561000 

Från anslaget bestrids utgifterna för den verksamhet som expertgruppen 
för forskning om regional utveckling bedriver. 

Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

Expertgruppen beräknar medelsbehovet till 4460000 kr. 

F örcdragandens överväganden 

I proposition 1984/85: 115 om regional utveckling och utjämning redovisas 
behov av forskning som kan bidra till att förbättra kunskapsunderlagct för 
regionalpolitiken och det angelägna i au synsätt och resultat från forsk
ningen får en bred spridning till olika användargrupper. Den roll som 
expertgruppen bör ha i dessa avseenden som länk mellan forskningen och 
användare av forskningens 'resultat redovisas också. För budgetåret 
1987/88 bör anslaget tas upp till 4,3 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till /:,xpertgruppen för forskning om regional utveckling för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 4300000 kr. 

C 9. Kapita1tillskott till en utvecklingsfond för Västnorden 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

6928000 
1904000 

Vid nordiska ministerrådets (samarbetsministrarna) möte den 19 augusti 
1986 undertecknades avtalet och stadgarna för en nordisk utvecklingsfond 
för Västnorden. Fonden skall främja utvecklingen av ett allsidigt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i Västnorden, som omfattar Färöarna, Grön
land och Island. Fondens grundkapital skall uppgå till ett belopp som 
motsvarar 14,I miljoner US dollar, varav Sverige skall svara för 5,4 mil
joner US dollar. Inbetalningen till fonden skall ske under perioden 1987-
1995. ' 

För den första inbetalningen till fonden, som avser perioden den l mars 
1987-den 29 februari 1988, har riksdagen på tilläggsbudget I till statsbud
geten för budgetåret 1986/87 (prop. 1986/87:25, AU 9, rskr. 80) anvisat ett 
reservationsanslag av 6928000 kr. Nästa inbetalning, som avser perioden 
den l mars 1988-den 28 februari 1989, bör anvisas på statsbudgeten för 
budgetåret 1987/88. Det belopp som enligt avtalet skall inbetalas uppgår till 
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276000 US dollar. Detta motsvarar 1904000 kr., som bör anvisas på det 
för ändamålet nyinrättade anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kapitaltillskott till eiz utvecklingsfond för Västnorden för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 1904000 kr. 

C 10. Särskilda regionalpolitiska insatser för 
infrastrukturutbyggnad m. m. 

Nytt (förslag) 300000000 

Jag har tidigare förordat att särskilda medel anvisas för kompetensut
veckling och vissa andra infrastrukturåtgärder i regionalpolitiskt priorite-
rade regioner. . 

Jag har också förorqa,t att medel anvisas för särskilda u.tvecklingsin
satser i regioner med omfattande strukturomvandlingsproblem. 

Jag föreslår att 300 milj. kr. anvisas engångsvis för dessa ändamål att 
utnyttjas under en treårsperiod. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda regionalpolitiska in.~atser för infrastrukturut

byggnad m. m. för budgetåret 1987/88 an:visa ett reservationsanslag 
av 300000000 kr. 
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D. Mineralförsörjning m. m. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltningsmyn
digheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantc
ring. 

SOV skall: 
- utföra allmän gcologi5k kartering, 
- bedriva prognos-, informations- och dokumentationsverksamhet på 

mineralområdet, 
- följa den svenska och internationella utvecklingen inom mine.ralområ

det, 
- handlägga ärenden enligt m~ncrallagstiftningen, lagstiftningen om kon

tinentalsockeln samt lagstiftningen om utländska förvärv av fast egen-. 
dom m. m. vad avser gruvrättighete"-. 
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att insamlat .material 

snabbt publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. SGU skall i 
övrigt på bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralre
surser. SGU åtar sig utrednings- och undersökningsuppdrag. Uppdrags
verksamheten skall ge full kostnadstäckning .. , 

SGU leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. Inom SGU 
finns fyra enheter; två för kartering.och dokumentation, en. för myndig
hets- och utrcdningsuppgifter samt information och en för administration. 
Inom SGU finns också ett planeringssekretariat. Till SGU är också knutet 
ett kartråd, ett mineralresursråd och ett prospekteringsråd. 

SGU är chefsmyndighet för bergsstaten. 
Enligt den från den l juli 1982 gällande organisationen är antalet.tjänster 

vid SGU 267 st. 
SGU är lokaliserat till Uppsala med filialkontor i Lund och 

Göteborg. Vid SGU tillämpas programbudgetering med följande program
indelning: 
I. Geologisk kartering och dokumentation. 
2. Myndighetsuppgifter och information. 
3. Uppdragsvcrksamhet. .. 

Verksamheten under programmen l och 2 finanserias från rcscrvations
anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 
Verksamheten under programmet 3 finansieras genom direkt ersättning 
från konsumenterna. 

Investeringar i utrustning finansieras från rescrvationsanslaget Sveriges 
geologiska undersökning: Utrustning. 
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D 1. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 
m.m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

7l 100839 
69236000 
71074000 

Reservation 

Anslaget är uppdelat på tre program, nämligen: 
1. Geologisk kartering och dokumentation. 
2. Myndighetsuppgifter och information. 
3. Uppdragsverksamhct. 

2176330 

Utgifter och inkomster för dessa program redovisas under anslaget. 
Program 1. Geologisk karteri11g och dokumentation omfattar den verk

samhet som syftar till att ta fram och i form av kartor i reguljära serier 
tillhandahålla beslutsunderlag för den samhällspl~nering som rör utnyttjan
de av landskapet, berggrund, jordlager och grundvatten. Vidare omfattar 
programmet den verksamhet som syftar till att genom insamling, bearbet
ning och bevarande av uppgifter om geologiska förhållanden på annat sätt 
än genom den reguljära karteringen tillgodose allmänna och enskilda 
behov av geologisk information. 

Program 2. Myndighetsuppgifter och information omfattar vissa myn
dighets- och utredningsuppgifter på mineralområdet samt den verksamhet 
som syftar till att informera såväl internt som externt i frågor inom det 
geovetenskapliga området. 

Program 3. Uppdrags11erksamhet omfattar den verksamhet som finansi~ 
eras genom direkt ersättning från konsumenterna. Uppdragen skall ha ~ära 
samband med karterings- och dokumentationsverksamheten eller utred
nings- och informationsverksamheten. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 
verksamheten fördelar sig på olika program: 

Program 1986/87 1987/88 beräknar 
I 000-tal kr. Budget 

Föredraganden 

l'rogram 1. Geologisk kartering 
och dokumentution 59673 61530 
Avgår i inkomster -125 -95. 

59548 61435 

Program 2. Myndighersuppgifter 
och information 9983 10039 
Avgår i inkomster -295 -400 

9688 9639 

Program 3. Uppdragn·erksamhet 7064 7308 
Avgår i inkomster 7064 730!! 

0 0 

Mcdelsbehov 69236 71074 
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Sveriges geologiska undersökning 

Huvudförslag budgetåret 1987/88 68198000 kr. SGU förutser all den ut
giftsminskning om 5 % som fastlades för perioden .1987/88-1989/90 kom
mer au få till följd en allvarlig inskränkning i förmågan att inom SGU 
upprätthålla en bred geologisk kompetens. Detta innebär enligt SGU att 
man inte längre kan klara alla de uppgifter som vid omorganisationen år 
1982 ansågs som angelägna. SGU räknar med att den JO-åriga kartplan som 
fastställdes år 1980 fr.o. m.budgetåret 1986/87 inte kan följas fullt ut. Det 
område som emellertid blir mest eftersatt är enligt SGU framför allt den 
geologiska dokumentationen. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 bör medel för SGU:s verksamhet beräknas i enlig
het med den planenliga utgiftsminskningen med 1.5 % i överenstämmelse 
med det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87. 
Enligt min mening bör SGU kunna utföra de uppgifter som ålagts myndig
heten på ett tillfredsställande sätt inom den beräknade medelsramen. 

Utredningen om vissa frågor inom mineralområdet (I 1982:3) överläm
nade i juli 1985 betänkandet (Ds I 1985:3) Ytterligare regionalisering av 
Sveriges geologiska undersökning.samt behovet av förstärkning av bergs
staten. Utredningen föreslår,'vad gäller SGU, bl.a. att SGU:s nuvarande 
filialer i Lund och Göteborg får utökade arbetsuppgifter och att en omför
delning av resurser görs till filialerna från SGU i Uppsala. Vidare lämnar 
utredningen förslag till hur SG U, inom oförändrade totala resurser, skall 
kunna bedriva en mer effektiv och till avnämarnas behov och förutsätt
ningar bättre anpassad information och rådgivning. Vad gäller bergsstaten 
föreslår utredningen en omfördelning av arbetsuppgifter·enligt minerallag
stiftningen mellan bergsstaten och SG U. 

De förslag som berör mincrallagstiftningen har överlämnats till mineral
lagskommitten (I 1984:04) för beaktande. Övriga förslag har remissbe
handlats. SGl.i har i huvudsak tillstyrkt utredningens förslag och angett att 
man kommer att beakta dessa i sin verksamhctsplanering. Huvuddelen av 
de förslag som utredningen har lämnat är.av den karaktären att SGU inom 
befintliga resursramar själv kan besluta om de förändringar som är nödvän
diga. Mot denna bakgrund anser jag att utredningens förslag, utom vad 
gäller de frågor som minerallagskommitten har att behandla, iQte bör 
föranleda några ytterligare åtgärder från regeringens sida. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen · 
att till Sveriges. Keo/ogiska 1111dersök11ing:Geologisk kartering 

m.m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 
71074000kr. 
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D 2. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

850599 
900000 

1300000 

·Reservation 291985 

Anslaget är avsett att finansiera SGU: s investeringar i mer kostnadskrä
vande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet belastar 
de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som anskaffas 
med anlitande av anslaget tillförs SGU:s utrustningskapital. Medel m'ot~ 
svarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till 
särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Sveriges geologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1987/88 uppgå till 1897000 kr'. Investeringsbe
hovct omfattar ersättning. av_ avskriven och utrangerad utrustning samt 
nyanskaffningar för rationaliseringar och kvalitetshöjning av pågående 
-verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag anslaget,till 1,3 milj.kr.. Av beloppet 
avser 706000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning. För nyanskaff
ning för rationalisering och kvalitetshöjning av .pågående verksamhet har 
jag beräknat 594000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksd~gen . 
att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budget

året 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av l 30.0 000 kr. 

D 3. Bergsstaten 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2852780 
2969000 
3216000 

Bergsstatens verksamhet styrs i stort av den ·gruvrättsliga lagstiftningen, 
framför allt gruvlagen (1974:342) och gruvförordningen (1974:344). Bergs
statens myndighets- och kansliuppgifter omfattar i huvudsak ärenden om 
förvärv och försvar av gruvrättigheter. Vidare skall bergsstaten anvisa 
områden för gruvdrift och undcrsökningsverksamhet. 

Genom den omorganisation som skett på mineralområdet är Sveriges 
geologiska undersökning (SG U) fr. o. m. den l juli 1982 chefsmyndighet för 
bergsstaten. Bergsstaten är organiserad på ett nordligt och ett sydligt 
distrikt med expedition i resp. Luleå och Falun. Chef för varje distrikt är · 
en bergmästare. 
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1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 13 

Anslag 
Förvaltningskostnader 2255 +208 
Lokalkostnader 379 +20 
Kungörelsekostnader 304 ~ 

Engångsanvisning 31 +19 

'2969 +247 

Med stöd av minerallagstiftningen och motsvarande äldre lagstiftning tas 
genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga området. 
Vidare skall enligt förordningen (1966:315) angående "tillämpningen av 
kontinentalsockellagen (1966:314) avgift erläggas till SGU för tillstånd till 
sand~. grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samtliga dessa avgifter· 
redovisas på statsbudgetens inkomstsida under titeln 2528 Avgifter vid 
bergsstaten. Avgifterna uppgick år 1985 till 3,4 milj. kr. 

Sveriges geologiska undersökning 

l. SGU anser att en tillämpning av huvudförslaget inte är möjlig. 
2. För att möjliggöra en rekrytering på en befintlig tjänst som gruvingenjör 
i norra distriktet samt för att möjliggöra en ökad datoranvändning vid 
bergsstaten begär SGU 198000 kr. 
3. En engångsanvisning om 50000 kr. för övriga.expenser. 

Föredragandens överväganden 

Sveriges geologiska undersökning har för budgetåret 1987/88 hemställt om 
undantag från huvudalternativet. SGU har emellertid inte redovisatvilka 
konsekvenser och konkreta åtgärder en tillämpning av huvudförslaget 
skulle medföra för bergsstaten. Enligt regeringens direktiv för myndighe- · 
temas anslagsframställningar måste slutsatsen då bli att huvudförslaget 
kan genomföras utan påtagliga konsekvenser för. bergsst'atens verksamhet. 
Mot denna bakgrund fÖreslår jag att medel för bergsstatens -vcrksamh~t 
beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag om ca I %. - . 

Därutöver finner jag, i likhet med SGU, det nödvändigt att justera 
bergsstatens lönemedel genom att tillföra 100000 kr. Jag har även beräknat 
48000 kr. för expenser och 50000 kr. som en engångsanvisning. Dessa 
påslag har finansierats genom ~mfördelning från andra an.slag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bergsstaten för budgetåret 1987/88 anvisa e~t förslagsanslag 

av 3216000 kr. 
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Verksamheten vid nämnden för statens gruvegendom 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av nämnden för 
statens gruvegendom (NSG). Från att tidigare ha avsett i huvudsak endast 
gruvrättigheter enligt gruvlagen (1974:342) och dess föregångare omfattar 
nu nämndens förvaltning även andra typer av mineralfyndigheter, bl.a. 
industrimineral. Nämnden, som beslutar i frågor om upplåtelse av gruv
egendomen, svarar för att egendomen tas till vara på bästa sätt och - där 
så är lämpligt - utökas. Utökningen sker huvudsakligen genom prospek
tering. Nämnden skall särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhets
område och ta initiativ till åtgärder att förbättra det ekonomiska utbytet av 
gruvegendomen. 

Riksdagen beslöt hösten 1982 (prop. 1982/83:50 bil. 6, NU 18, rskr. 111) 

att anvisa 300 milj. kr. för ctl femårigt program för utökad prospektering. 
Nämnden har regeringens uppdrag att svara för administrationen av pro
grammet och följa upp de projekt som beviljas medel. Nämnden skall 
också lämna förslag på hur medlen bör fördelas. Budgetåret 1986/87 är det 
femte och sista året för det särskilda prospekteringsstödet. 

D 4. Statens gruvegendom: Prospektering m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

51580589 
41744000 
43414000 

· Reservation 17620275 

Från anslaget bestrids kostnaderna för prospekteringsverksamhet och 
brytvärdhetsundersökningar. 

Nämnden för statens gruvegendom 

l nämndens planering ingår att befintliga reserverade . medel su~cessivt 
skall utnyttjas fram t.o.m. budgetåret 1987/88~ Den nuvarande prospekte
ringsvolymen kan upprätthållas budgetåret 1987/88 utan någon real ökning 
av prospekteringsanslaget. . . 

För budgetåret 1988/89 krävs full kompensation för bortfallet av tidigare 
kompletterande finansiering genom programmet för utökad prospektering. 
Nämnden föreslår för budgetåret 1988/89 en ökning av anslaget med 3,4 
milj. kr. samt en ökning med 7,9 milj.kr. för budgetåret 1989/90. 

Föredragandens öven·äganden 

För nästa budgetår bör ett reducerat huvudalternativ tillämpas för nämn
dens prospekteringsverksamhct. Jag beräknar anslaget till 43414000 kr. 

Med hänsyn till behovet av en långsiktig planering av nämndens verk
samhet bör, liksom vad gäller innevarande budgetår, ett bemyndigande att 
göra fleråriga åtaganden ges. Jag förordar därför att regeringen inhämtar 
riksdagens bemyndigande att under budgetåren.1987/88-1990/91 fatta be
slut om prospektering som innebär åtaganden om högst 28, 1 milj. kr. för 
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budgetåret 1988/89, 18,7 milj. kr. för budgetåret 1989i90 och 12 milj. kr. för 
budgetåret 1990/91. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att under budgetåren 1987/88-1990/91 

ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för 
statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden om högst 
28100000 kr. för budgetåret 1988/89, 18700000 kr. för budgetåret 
1989/90 och 12000000 kr. för budgetåret 1990/91, 

2. till Statens gruvegendom:Prospektering m. m. för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 43414000 kr. 

D 5. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

9102655 
5798000 
5839000 ' 

Från anslaget bestrids kostnaderna för nämndens för statens gruvegen
dom kansli samt för förvaltning av statens gruvegendom. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 14 

Anslag 
Förvaltningskostnader 4253000 +53000 
Lokalkostnader 295000 +38000 
Inmutningskostnader 800000 -150000 
Utmålsläggningar 450000 + 100000 

5798000 +41000 

Nämnden för statens gruvegendom 

Nämnden föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
1. Nämnden frångår huvudförslaget som fastställdes budgetåret 1985/86 

och föreslår en minskning av anslaget med 1 % för budgetåret 1987/88. För 
budgetåret 1987/88 motsvarar detta en besparing om 47000 kr. 

2 En successivt skärpt styrning och kostnadsuppföljning inom prospek
teringen ställer enligt nämnden starkt ökade krav på ekonomifunktionen. 
Trots ett pågående rationaliseringsarbete inom nämndens ekonomi- och 
personaladministration har det inte varit möjligt att klara arbetsbelastning
en utan att upphandla dyra externa servicetjänster. Nämnden skulle få 
avsevärt mera av arbetsinsatser genom att inrätta en ny tjänst. Nämnden 
begär mot denna bakgrund 150000 kr. för en byråsekreterartjänst vid enhe· 
ten för ekonomi och förvaltning, 

5 Riksdagen 1986187. J sam/. Nr 100. Bilaga 14 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar nämndens anslag enligt det fastställda huvudförslaget, dvs. 
en real minskning med 2 % för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens gruvegendom:Egendomsförvaltning m. m. för bud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 5839000 kr. 

D 6. Delegationen för samordning av 
ha vsresurs verksamheten 

1985/86 Utgift 
1986187 Anslag 
1987/88 Förslag 

2106000 
2;24000 
2552000 

Reservation 465 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall verka för 
samordning av svensk verksamhet som innefattar nyttjande, skydd eller 
utforskande av havet eller som annars har anknytning till havet. Delegatio
nen skall också verka för att havsresursverksamheten såväl vid myndighe
ter som organisationer främjas och stöds. Det åligger delegationen särskilt 
att utarbeta ett förslag till program för svensk havsrcsursverksamhet samt 
lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden i 
frågor som rör utnyttjande och skydd av havet. I delegationen ingår repre
sentanter för samhällsintressena och olika fackområden. 

Regeringen har genom beslut den 28 augusti 1986 uppdragit åt slatskon
toret att utreda samordningen av· havsresursverksamheten. Resultatet av 
översynen skall redovisas senast den 15 mars 1987. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 5 

Anslag 
Förvaltningskostnader 1746000 +22000 
Lokalkostnader 175000 -5000 
Utredningskostnader 603000 +11000 

2524000 +28000 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

Delegationen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande. 
Huvudförslag 2473000 kr. Delegationen saknar, som liten.myndighet, 

möjlighet att genom rationaliseringsåtgärder genomföra en årlig minskning 
av förvaltnings- och lokalkostnaderna. Ett genomförande av huvudförsla
get innebär därför en nedskärning av delegationens utredningsverksamhct. 
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Delegationen får med utgångspunkt i huvudförslaget fr. o. m. budgetåret 
1987/88 små möjligheter att fylla sin uppgift genom en program- och utrcd
ningsverksamhet. Delegationen begär därför ett resurstillskott om 500000 
kr. för budgetåret 1987/88. Tillskottet avses utgöra kompensation för bort
fallet av tidigare kompletterande finansiering genom reservationsanslaget 
B 17. Åtgärder för havsindustriell kompetensutveckling som omfattade 1,5 
milj. kr. för budgetåren 1984/85-1986/87. 

Föredragandens överväganden 

Medel för delegationens verksamhet bör beräknas i enlighet med det 
fastställda treåriga huvudförslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Delegationen för .rnmordning av havsresurs11erksa111heten 

för budgetåret 1987188 anvisa ett reservationsanslag av 2552000 kr. 
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E. ·Statsägda företag m. m. 

Under denna rubrik redovisas anslag för vissa delar av den statliga före
tagssektorn, främst affärsverket FFV och domänverket. De flesta· stats
ägda företagen är aktiebolag och finansierar sig på annat sätt än genom 
anslag över statsbudgeten. För bl. a. vissa stalliga bolag finns statliga 
kreditgarantier i olika former. De flesta kreditgarantier inom industridepar
tementets verksamhetsområde är avgiftsbelagda. För de - företrädesvis 
äldre - kreditgarantier som inte är avgiftsbelagda bör det övervägas om de 
kan avskaffas. I annat fall bör de i princip avgiftsbeläggas i de fall ett 
eventuellt infriande belastar statsbudgeten. Jag avser att senare åter
komma till regeringen i denna fråga. 

Flertalet av de statsägda företag som hör till industridepartementets 
verksamhetsområde är dotterbolag till Procordia AB eller Svenska Varv 
AB. Utanför båda koncernerna återfinns bl.a. Luossavaara-Kiirunavaara 
AB (LKAB), AB Statens Skogsindustrier (ASSl), Norrlands Skogsägares 
Cellulosa AB, Ncb, SSAB Svenskt Stål AB, Sveriges geologiska All 
(SGAB), Luxor AB samt Zenit Shipping AB. 

Årligen överlämnas en redogörelse för de statliga företagen till riksda
gen. 1986 års redogörelse (Skr. 1986/87:20) innehåller bl.a. beskrivningar 
av affärsverken och de nyss nämnda företagens verksamhet under år 1985 
eller motsvarande verksamhetsår. Min redovisning i det följande är därför 
inriktad på utvecklingen under år l986. 

Affärsverket FFV 

Med en ny marknadsorienterad organisation fr.o.m. årsskiftet 1985- 1986 
har FFV-koncernen under år 1986 arbetat vidare för att skapa en bredare 
och tryggare bas inför framtiden. För hela år 1986 förväntas för FFV en 
kraftig försäljningsökning och ett resultat på i stort sett samma nivå som 
för år 1985 (192 milj. kr.). Under hösten 1986 drabbades dock FFV av en 
omfattande och kännbar arbetsmarknadskonflikt, vilken medför kraftigt 
negativa ekonomiska konsekvenser för vissa affärsområden. 

Domänverket 

Domänverkets resultat beräknas för år 1986 ligga på samma nivå som år 
1985 (197 milj. kr.). Under året har domänverket sålt samtliga aktier i 
Svenska Torv AB och Domänföretagen har avyttrat aktierna i AB Lanna 
Bruk. På grundval av en av domänverket upprättad femårsplan för verket 
har regeringen den 27 juni 1985 bestämt den inbetalning av vinst till staten 
som verket årligen skall fullgöra för åren 1985-1989. År 1985 levererades 
167,7 milj. kr. in till staten. För perioden 1986-1989 skall verket per år 
leverera in 40 milj. kr. plus 5 l % av årsvinsten; dock minst 85 milj. kr. 
Fr. o. m. inkomståret 1985 har inkomstbeskattningen av stat och kommun 

slopats. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 14 

68 



Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 

Resultatet för år 1986 förväntas bli något under fjolårets rekordresultat 
(833 milj. kr.). Detta beror i hög grad på att koncernens resultat är beroen
de av dollarkursens utveckling. Försäljningsvolymen av järnmalm och 
pellets beräknas uppgå till 18,5 miljoner ton för år 1986. En ytterligare 
resultatförsämring förutses för år 1987. 

Luxor AB 

Under år 1986 träffades ett avtal om att det finska företaget Oy Nokia Ab 
köper svenska statens del i Luxor AB. Sedan början av år 1984 äger 
Nokia-koncernen 70% av Luxor och staten 30%. Nokia övertar statens 
aktier i två etapper, två tredjedelar hösten 1986 och resterande tredjedel 
vid ett senare tillfälle. 

Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, Ncb 

Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, Ncb, bedömer att 1986 års resultat 
blir iägre än år 1985 (200 milj. kr.), dock förväntas marknadsläget för 
koncernens produkter förstärkas under år 1986. I januari 1986 sålde Ncb 
Edet AB till Mölnlycke AB, ett företag i SCA-koncerncn. 

Procordia AB 

Resultatet för år 1986 förväntas överstiga tidigare års resultat (733 milj. kr. 
år 1985) trots stora kostnader i samband med rekonstruktionsarbetet inom 
sektorerna läkemedel, media och textil. Procordia förvärvade under år 
1986 aktierna i AB Gambrinus 'med dotterbolagen Pripps och Falken. 
Konsument varusektorn i Procordia - drycker, livsmedel,' tobak -'- expan
derade under året och svarar för ca 45% av omsättningen. Pripps dryckes
rörelse redovisar för verksamhetsåret en ca 60-procentig resultatförbätt
ringjämfört med året innan. Tobaksgruppen har en fortsatt god lönsamhet, 
en ökning jämfört med förra året på ca 45% som främst beror på förvärvet 
av The Pinkerton Tobacco Company i USA. 

Bolagen i Procordia-koncernens livsmcdelsgrupp Procordia Food re
dovisar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med år 1985. 

Återhämtningen inom KabiVitrum efter den kraftiga resultatförsämring
en under andra halvåret 1985 går långsammare än beräknat. Ett rekon
struktionsprogram genomförs under åren ,1987-19.88 .. 

Kalmar Industries årsresultat förbättrades något under. år 1986 jämfört 
med föregående år. 

Inom Liber genomförs för närvarande en koncentration till förlagsverk
samhet inom utbildningsområdet. Liber Tryck avyttrades under år 1986. 

I början av år 1986 sålde Proeordia AB samtliga. aktier i såväl Laxå 
Bruks AB so·m Rockwool AB.· 
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SSAB Svenskt Stål AB 

Stålmarknaden förutses vara fortsatt svag under år 1986. Resultatet efter 
finansiella intäkter och kostnader bedöms dock bli väsentligt bättre än för 
år 1985 (205 milj. kr.). 

Som jag redogjort för i annat sammanhang (prop. 1986/87: 71) föreslås 
SSAB få en förändrad ägarstruktur. 

AB Statens Skogsi11dust1·ia (ASS/J 

Resultatet för år 1986 når inte upp till 1985 års nivå (155 milj. kr.), vilket 
heror främst på att priset på vedråvara har ökat. 

Svenska Varv AB 

Riksdagen beslutade under våren 1986 bl. a. att ett finansiellt tillskott till 
Svenska Varv AB om 950 milj. kr. samt att företagets borgensåtaganden 
skulle reduceras. 

Koncernen kommer att år 1986 redovisa ett något bättre resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt än föregående år. Avvecklingen av Kock
ums kommer inte att på verka 1986 års resultat på grund av att det i 1985 års 
bokslut gjordes reserveringar för dessa kostnader. 

Sveriges geologiska AB 

Sveriges geologiska AB (SGAB) möter en stagnerande marknad inom 
prospektering och ingenjörsgeologi. Detta kan endast delvis kompenseras 
genom en förbättrad utveckling inom utlandsverksamheten. Under år 1985 
startade SGAB en anpassning av resurserna till denna lägre efterfrågenivå. 
Denna anpassning har fortsatt även under år 1986. Resultatet efter finans
netto förväntas bli något bättre än år 1985 (-8, I milj. kr.). 

Zenit Shipping AB 

Zenit Shipping AB har under år 1986 fortsatt att avveckla sina fartygscnga
gemang och fram till hösten 1986 hade 23 fartygsengagemang avyttrats. Av 
dessa har 7 sålts efter balansdagen varav 6 är kylfartyg vilka på uppdrag av 
riksgäldskontoret övertogs vid årsskiftet 1984-1985 och vars drift- och 
försäljningsresultat avräknas direkt till riksgäldskontoret. Zenit äger för 
närvarande endast 2 LNG-fartyg. 

I samband med Uddevallavarvets nedläggning avskiljdes dess fordrings
och fartygsengagemang till ett särskilt bolag, Uddevalla Shipping AB, 
vilket under år 1985 överfördes som dotterbolag till Zenit Shipping AB. 
Engagemanget omfattade 29 fartyg, varav ett avyttrades under år 1985. 
Under år 1986 har 7 fartyg försålts, varav 5 levererats under redovisnings
perioden. I företagets ägo finns för närvarande 7 fartyg. 

Koncernens resultat efter villkorat tillskott uppgår till -43 milj. kr. 
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Domänverket 

De grundläggande riktlinjerna för domänverkets verksamhet fastställdes 
genom beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 103, JoU 32, rskr. 269). 

Verket skall driva skogsbruk, virkesförädling och annan därmed sam
manhängande verksamhet, förvalta den fasta egendomen och andra till
gångar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över 
vissa andra allmänna skogar samt de i havet och i Vänern, Vättern, 
Mälaren, Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland belägna holmar och skär 
som ägs av staten och inte förvaltas av någon annan statlig myndighet. 

Eftersom domänverket självt finansierar sin verksamhet redovisas en
dast anslag till verket av speciell natur på statsbudgeten. 

Jag vill ta upp frågan om anslag enligt 1933 års riksdagsbeslut om 
ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal. 

Fr.o.m. budgetåret 1984/85 har något anslag för detta ändamål inte 
uppförts på statsbudgeten. Verket föreslår att så inte heller skall ske för 
budgetåret 1987/88, men att ersättningen från kyrkofonden till domänver
kets fond för utgifter för övertalig personal kvarstår och för år 1986 skall 
utgå med 23000 kr. enligt sedvanliga beräkningsgrunder. Jag ansluter mig 
till domänverkets förslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att bemyndiga regeringen att besluta att kyrkofonden för år 1986 

skall ersätta domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 
med 23000 kr. 

E l. Kostnader för kronotorp 

1985/86 Ctgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2000000 
1900000 
1800000 

Anslaget används för bidrag till investeringar i byggnader m. m. på 
kronotorp, till flyttningsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av 
kronotorp samt för att betala vissa andra utgifter för torpen. 

Genom riksdagens beslut år 1980 (prop. 1979/80:74, NU 64, rskr. 414) 
om upplåtelsevillkor m. m. för kronotorp infördes ökade möjligheter för 
arrendatorer av kronotorp att förvärva torpen. Beslutet innebar även gene
rösare beräkning av avträdesersättningarnas storlek. Detta kan bl. a. med
föra att avträdesersättningarna blir höga under år då många arrendeavtal 
löper ut. Antalet torp uppgick totalt till 195 vid 1986 års ing~ng. Det 
tidigare stora intresset för att friköpa kronotorp har dock avtagit. 

Inför en ny arrendeperiod gör domänverket avräkning med arrendatorn. 
I vissa fall kan den ersättning som tillkommer arrendatorn uppgå till 
betydande belopp. 
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När arrendatorn flyttar från torpet är denne berättigad till llyttningsbi
drag. 

Domänverket uppträder restriktivt när det gäller underhåll och investe
ringar på torpen. I och för sig nödvändiga underhållsarbeten kan i viss 
utsträckning förskjutas i tiden. Denna möjlighet utnyttjas så långt det är 
försvarbart. I vissa fall uppkommer skador som måste avhjälpas snarast 
möjligt, t. ex. på värmepannor. spisar, tak, vatten- och avloppsledningar 
m. m. I ett antal onormalt kalla bostäder sker tilläggsisolering. 

Sammanlagt beräknar domänverket anslagsförbrukniiigcn för budget
året 1987 /88 till 1,8 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med domänverkets förslag förordar jag att anslaget för budget
året 1987/88 tas upp med 1,8 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader for kronotorp för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 1800000 kr. 

Affärsverket FFV 

Affärsverket FFV inrättades år 1943 genom beslut av riksdagen som af
färsdrivande verk. Till verket fördes vissa av försvarets fabriker och 
industriella anläggningar. Som ett led i FFV-koncernens utveckling, profi
lering och anpassning till nya marknader och verksamhetsområden före-

. togs namnbyte den I juli 1983 från förenade fabriksverken till affärsverket 
FFV. 

FFV är en industrikoncern med huvudinriktning på utveckling, tillverk
ning, marknadsföring och underhåll av försvarsmateriel för främst svenska 
försvaret men även för export. Dessutom bedrivs utveckling, marknadsfö
ring och tillverkning av varor samt tjänster inom civila områden där kom
petens och erfarenhet finns. Den civila delen av verksamheten har under 
senare år ökat i betydelse och har i flertalet fä.Il nära anknytning till 
verksamheter inom försvarsmaterielenhcterna. 

FFV arbetar under stark inhemsk och internationell konkur.rens. Det är. 
en koncern som strävar efter att få - och också får ~ en bättre balans 
mellan civil och militär produktion. Den civila delen av koncernen omfat
tar för närvarande 35% av den totala faktureringen .. 

FFV-koncernen består dels av affärsverket med koncernledning och 
koncernstaber samt fem sektorer med verksamhetsområden som försvars-. . 

materiel, underhåll, materialteknik_, koncernse.rvice och marktelekommu
nikation .• dels av förvaltningsbolagct. FFV AB som omfattar 15 helägda 
rörelsedrivande bolag i såväl Sv~rige som utlandet. I syfte att öka effektivi
teten och anpassa verksamheten till marknadens krav inte minst på det 
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internationella området har FFV under år 1985 genomfört en indelning i 
fem affärsområdcn med resultatansvar. 

Den fakturerade försäljningen och resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgick år 1985 för FFV-koncernen till 3507 milj. kr. resp. 192 
milj. kr .. varav bolagsdelen svarade för 1524 milj. kr. resp. 120 milj. kr. 
Totalt sysscls_altc FFV-koncernen under år 1985 ca 8000 personer varav ca 
2600 inom bolagsdelcn. Vissa ekonomiska uppgifter om FFV:s affärs
verksdel de senaste verksamhetsåren framgår av följande sammanställning 
(milj. kr:); 

1983 1984 1985 

Fakturerad försäljning l 863 1913 2113 
Rörelseresultat efter avskrivningar 66 56 55 
Investeringar 84 60 88 
lnlcvcranser1 '58,3 65,3 73,2 

1 Av regeringen fastställt inleveranskrav resp. år .. 

De minskande och senarelagda svenska försvarsbeställningarna medför 
att FFV måste öka sina satsningar inom andra produktområden och .på 
andra marknader. Med minskade svenska beställningar har sålunda expor
ten blivit av en avgörande betydelse för verket. FFV har valt att inför 
framtiden så långt som möjligt renodla militär resp. 'civil verksamhet. 
Målsättningen är att först~rka de militära verksamheter som finns inom 
koncernen i dag och utöka det civila verksamhetsområdet. . 

För affärsverksdelcn sker kapi.taltillskott på i prindp två olika sätt. 
Anläggningstillgångar finansieras genom investeringsanslag som besfotas 
av riksdagen efter framställning till regeringen av FFV. · 

Omsättningstillgångar finansieras av driftsinkomsterna och en rörlig kre
dit i riksgäldskontoret. Det av riksdagen för affärsverket fastställda 
investeringsanslaget upptas i verkets balansräkning som ökning av statska
pitalet till den utsträckning det utnyttjas. Statskapitalet ärförräntningsplik
tigt och kan betraktas som en långfristig. skuld. Amortering eller minskning 
av statskapitalet sker genom att avskrivningarna på de genom investerings
anslaget förvärvade tillgångarna betalas in . till stats verket. Regeringen 
fastställer vidare varje år ett avkastningskrav för FFV. Detta bestäms som 
en procentsats på det under året igenomsnitt disponerade statskapitalet. 
För år 1986 uppgick statens inleveranskrav till 12,25% och innebar att 72,5 ·. 
milj. kr. inlevererades till staten. Till detta kommer inlevererade avskriv
ningar som uppgick till 89 milj. kr. under budgetåret 1985/86. Utbetalade 
investeringsmedel uppgick under samma tid till 97 milj. kr. Bolagen drivs 
enligt bestämmelserna i aktiebolags- och bokföringslagen. · 

Investeringsplaneringen är en integrerad del av långsiktsplaneringen 
inom FFV. För varje inv·esteririgsob]ckt skall finnas ett· dokument~tat 
beslutsunderlag vilket omfattar bl. a; en lörisamhetsbedömning. Huvud~ 
principen är att varje enskilt investeringsobjekt skall uppfylla det lönsam~· .. 
hetskrav som ställts upp. För närvarande är kalkylräntan 20% för etablera
de områden och 30% för nya affärsområden. Vad beträffar strategiska 
investeringar avgörs kalkylräntan från fall till fall. De nu föreslagna inves
teringarna uppfyller dessa krav. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

73 



Investeringarna i bolagsgruppen uppgick år 1985 till 80 milj. kr. och 
finansieras internt eller via upplåning. 

Orderingången i FFV:s affärsverksdel uppgick år 1985 till 3381 milj. kr., 
vilket är en ökning med 57% jämfört med året innan. Den ökade orderin
gången beror i huvudsak på en västtysk order på stridsvagnsminan FFV 
028 och en amerikansk order på pansarvärnsvapnet A T 4. 

Under hösten 1986 drabbades FFV av en omfattande och kännbar ar
bctsmarknadskonflikt, som beräknas kosta FFV c:a 45 milj. kr. 

Affärsverket FFV:s totala investeringsbehov budgetåret 1987/88 uppgår 
till 209,8 milj. kr., varav 63,0 milj. kr. är nyinvesteringar. Resterande del, 
eller 146,8 milj. kr., utgörs av följdinvesteringar och reinvesteringar. Följd
investeringar avser investeringar i påbörjat projekt som löper över tlera år. 
Nyinvesteringar avser rationalisering eller expansion i olika avseenden. 
Med reinvesteringar avses ersättningsanskaffning av maskiner och annan 
utrustning för att bibehålla produktionskapaciteten. 

Huvuddelen av de investeringar som FFV tar upp i sin anslagsfram
ställning för 1987/88 är produktionsmässigt betingade. Inom FFV Ord
nance (försvarsmateriel) är 35 milj. kr., eller 54%, av den totala investc
ringssurnman direkt hänförlig till investeringar för att klara pågående och 
kommande produktion av pansarvärnsvapnet A T 4, för leverans till bl. a. 
liSA och av stridsvagnsmina 028, för leverans till bl. a. Västtyskland. 
Inom FFV Aerotech (underhåll) ärt.ex. 21,6 milj. kr., eller 46%, direkt 
hänförligt till avtalad produktion inom JAS-programmet, inom avionikom
rådet samt inom bl. a. apparat- och motorunderhåll. Det kan också konsta
teras att 98,0 milj. kr., eller 47%, är reinvesteringar vilket i stort sett 
motsvarar inlevererat avskrivningsbelopp. FFV:s behov av investerings
medel för budgetåret 1987/88 framgår av följande sammanställning (milj. 
kr.). 

Nyinveste- Följdin- Reinveste-
ringar vcsteringar ringar 

FFV Ordnance 36,4 28,6 61,0 
FFV Aerotech 26,6 20,2 31,6 
Övrigt 5,4 
Totalt 63,0 48,8 98,0 

E 2. Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

97090255 
128600000 
220300000 

Reservation 

Totalt 

126,0 
78,4 

5,4 
209,8 

44628689 

Anslaget används för investeringar i byggnader och utrustning. Med 
investeringar i anläggningar avses uppförande eller förvärv av byggnader, 
förvärv av mark samt anskaffning av maskiner och utrustning. 
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Föredragandens öveniiganden 

FFV har för budgetåret 1987/88 begärt 209,8 milj. kr. till investeringar i 
byggnader och utrustning, varav för sektorn för försvarsmateriel (f'FV 
Ordnance) 65,0 milj. kr. (häri inräknade 9,0 milj. kr. för civil produktion) 
och för sektorn för underhåll (FFV Aerotech) 46,8 milj. kr. För rcinveste
ringar i utrustning har FFV begärt 98,0 milj. kr. 

Med hänsyn till de stora order som FFV erhållit vad gäller bl. a. pansar
värnsvapnet AT 4 och stridsvagnsminan 028 är det nödvändigt att dessa 
investeringar görs för att klara avtalad produktion. Den totala ordersum
man för dessa två produkter uppgår för närvarande till ca 2,2 miljarder 
kronor. Ökningen mellan FFV:s investeringsanslag budgetåret 1986/87 och 
förslag till investeringsanslag budgetåret 1987/88 förklaras till övervägande 
del av denna avtalade produktion. Det är av stor vikt att investeringarna 
tillgodoser långsiktiga behov. De projekt som FFV redovisat är enligt min 
mening uteslutande av sådan karaktär och är ett nödvändigt led i den 
långsiktiga utvecklingen av FFV. Investeringarnas inriktning och volym 
bedöms vara nödvändig dels för att kunna bibehålla konkurrenskraften 
inom nuvarande verksamhet, dels för att successivt kunna allokera om 
resurserna för en inriktning mot och satsning på nya produkter och affärs
områden. FFV bedömer att de investeringar som nu föreslås, uppfyller de 
ställda kraven på räntabilitet. 

För att FFV skall ha förutsättningar att genomföra avtalad produktion 
och en omstrukturering i nämnda riktning fordras all verket erhåller inve
steringsrnedel för detta ändamål. Eftersom verket till staten ger avkastning 
på satsat kapital är det enligt min bedömning naturligt att FFV får göra 
investeringar till de belopp som erfordras. Jag delar FFV:s bedömning att 
209,8 milj. kr. fordras för investeringar inom FFV för budgetåret 1987/88. 

Vid beräkning av erforderligt anslagsbelopp bör emellertid detta beräknas 
med en marginal av 5% (10,5 milj. kr.) utöver investeringarna för at! 
möjliggöra en eventuellt påkallad ökning av medelsanvändningen. Det 
erforderliga anslaget för budgetåret blir således (209,8 + 10,5) = 220,3 milj. 
kr. 

Jag vill också i detta samma,nhang anmäla att FFV under budgetåret 
1986/87 tagit i anspråk 44,6 milj. kr. av tidigare beviljade men inte utnytt
jade investeringsmedel för att göra vissa nödvändiga investeringar för att 
klara av avtalad produktion av pansarvärnsvapnet AT 4 och stridsvagns
minan 028. Någon ingående behållning på anslaget för innevarande budget-
år finns sålunda inte att ta hänsyn till vid beräkningen av anslaget för 
budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 220 300000 kr. 
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E 3. Räntestöd m. m. till varvsindustrin 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

351920947 
280000000 ' 
250000000 

Riksdagen beslutade våren 1980 (prop. 1979/80: 165, NU 64, rskr. 405) 
om att införa räntestöd till varvsindustrin. Syflet med· räntestödet för 
svensk beställare av nybyggnad och·ombyggnad av fartyg vid svenskt varv 
är att utjämna skillnaden i konkurrensvillkor mellan svenska och utländska 
varvsföretag - de utländska får exportkreditfinansiering. 

Våren 1986 beslutade riksdagen (prop. 1985/86: 120, NU 34, rskr. 314) 

bl. a. om att med vissa förändringar förlänga stödet att gälla för order som 
tecknas före utgången av år 1989. 

Räntestödet till svensk beställare vid svenskt varv lämnas i form av . 
finansiering till fast räntesats för viss kredit. Statens kostnad för räntestö
det är skillnaden mellan refinansieringsräntor som låneinstituten betalar 
för sin upplåning och den subventionerade utlåningsräntan. 

Enligt industriverkets beräkningar bör 250 milj. kr. anslås under nästa 
bugetår. 

Den framtida kreditvolymen påverkas bl. a. av varvens rådande låga 
orderingång och strukturåtgärderna inom såväl Svenska Varvs-koncernen 
som inom vissa mindre och medelstora varv samt av dollarkursens utveck
ling. 

Den nedtrappning av lånevolymen som beräknas ske genom amortering
ar (ca 500 milj. kr. per år) torde med viss marginal komma att överstiga 
nytillkommande krediter under budgetåret .1987/88 och följande budgetår. 
Enligt statens industriverk följer då att räntcstödskostnaderna under dessa 
~r komme·r att reduceras i motsvarande grad. 

Jag har inga erinringar mot statens industriverks beräkningar av anslags
behovet för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . 
att till Räntestöd m. m. ti/l \1arvsi11dustri11 för budgctåi·et 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 250000000 kr. 

E 4. Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk 
varvsindustri och beställare av fartyg 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

3924073972 
30000000 
30000000 

. ,'· 

Riksdagen beslutade våren 1986 (prop. 1985/86: 120, NU 34, rski-. 314) 
bl.a. om att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret alt till utgången av 
år 1989 ikläda staten garantier till svensk varvsindustri och till beställare av 
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fartyg hos svcnska·varv intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp av 
högst 25 miljarder kronor inkl. tidigare lämnade garantier. Beslutet innebar 
en sänkning av den tidigare ramen om högst 30 miljarder kronor. 

Under budgetåret 1985/86 helastades anslaget med 3924 milj. kr. beroen
de på förluster som tidigare belastat riksgäldskontorets balansräkning och 
som nu finansieras över statsbudgeten. Förlusterna inom fartygskreditga
rantisystemet avser i huvudsak konkurserna inom Johansson-Gruppen och 
Salen-koncernen. rekonstruktionen av Broströms Rederi AB samt utelö
pande fartygskreditgarantier och låneeftergifter för Zenit Shipping AB. 

Jag vill i detta sammanhang även informera riksdagen om följande röran
de det statliga kreditgarantisystcmet. Enligt regeringens proposition och' 
vissa varvsfrågor m. m. (prop. 1985/86: 120, NU 34, rskr. ~ 14) anmälde jag 
att jag avsåg att återkomma varje år i min anmälan till budgetpropositionen 
med dels en redovisning om utvecklingen av statens garantigivning för 
fartygskrcdilcr dels en beräkning av framtida garantiram. Enligt redovis
ningen i nämnda proposition hade av kreditgarantiramen om 30 miljarder 
kronor den 31 december 1985 ianspråktagits 19395 milj. kr. i form av 
utestående garantier. Enligt de senast tillgängliga uppgifterna från riks
gäldskontoret daterade den 30juni 1986 uppgick motsvarande ianspråkta
gande av kreditgarantiramen till 16 031 milj. kr. Enligt min bedömning h.ar 
så kort tid förflutit sedan senaste utförliga redovisning om utvecklingen av 
statens garantigivning för fartygskrediter att en ny redovisning bör anstå 
till budgetpropositionen 1988. Någon ny beräkning av nödvändig framtida 
garantiram har av samma anledning inte h·eller gjorts. Jag.finner det därför 
inte nödvändigt att nu ändra tidigare fastställd ram. Jag återkommer även 
till denna fråga i budgetpropositionen 1988. 

Jag förordar ett oförändrat förslagsanslag om 30 milj. kr. för budgetåret 
1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringe·n förslår riksdagen 
att till Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk 

i•arvsi11dustri och bestiifla1~e av fartyg för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av 30000000 kr. 

E 5. Ränta och amortering på statens skuld till SSAB 
Svenskt Stål AB · 

J 985/86 Utgift 
I 986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

37700000 
58200000 
44243000 

SSAB Svenskt Stål AB bildades år 1978 i enlighet med beslut av riksda
gen (prop. 1977/78:87, NU 45, rskr. 198). SSAB:s ägarkapital är numera 
fördelat med 75% på staten och med25% på Gränges AB. 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be-
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myndigades att utfärda skuldebrev till det nya handelsstålbolaget på högst 
350 milj. kr. 

Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat 
ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stål AB på 343,3 milj. kr. Staten skall 
betala skulden genom årliga amorteringar under tolv år enligt en upprällad 
betalningsplan. På elen vid varje tidpunkt utestående kapitalskulden utgår 
en fast årlig ränta av 8,25%. 

Kostnaden för amortering och ränta för skuldebrevet har under budget
året 1985/86 uppgått till 37,7 milj. kr. och beräknas under budgetåret 
1986/87 bli 58,2 milj. kr. 

Under budgetåret 1987/88 beräknas kostnaderna för amortering och 
ränta bli 44,2 milj. kr. Anslaget bör därför föras upp med 44,2 milj. kr. 

Jag vill erinra om att SSAB föreslås få en ändrad ägarstruktur (prop. 
1986/87: 71). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 

Stål AB för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 
44 243 000 kr. 

E 6. Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

54\19000 
57825000 
46575000 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av rekonstruktion av 
Statsföretagsgruppen (prop. 1982/83:68, NU 25, rskr. 181) övertog staten 
per den 31december1982 aktierna i Norrbottens Järnverk AB (NJA) från 
Statsföretag AB. Köpeskilling skulle erläggas genom att staten från Stats
företag övertog betalningsansvaret för ett skuldbelopp till NJA på 450 milj. 
kr. På regeringens uppdrag utfärdade kammarkollegiet en skuldförbindelse 
på 450 milj. kr. till NJA den 24 mars 1983. 

Enligt skuldförbindelsen utgår ränta på skulden med en räntesats som 
med 2,35 procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda och vid 
varje tidpunkt gällande diskontot. Ränta skall enligt skuldförbindelsen 
erläggas varje 30 juni och 30 december. Det är inte aktuellt att göra någon 
amortering av skuldbeloppet. 

Räntekostnaderna uppgick under budgetåret 1985/86 till 54, I milj. kr. 
Under innevarande budgetår beräknas kostnaderna bli 57,8 milj. kr. 

NJA lämnar regelbundet utdelning till staten. För verksamhetsåret 1985 
gav NJA 50 milj. kr. i utdelning. 

Räntekostnaderna beräknas för budgetåret 1987/88 bli 46575000 kr. 
Beräkningen förutsätter oförändrat diskonto. Jag förordar därför att rege
ringen föreslår riksdagen att anvisa 46575000 kr. för att betala ränta på 
statens skuld till NJA. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ränta pä statens skuld till Norrbottens Järnverk AB för 

budgetåret 1987/SS anvisa ett förslagsanslag av 46575000 kr. 
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F. Teknisk utveckling m. m. 

F l. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning 
och utveckling 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader 

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrubriker 
anvisats ett rcservationsanslag av 655445000 kr., ett förslagsanslag av 
70455000 kr. resp. ett rcservationsanslag av l 000 kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida närings- och forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte 
på att propositioner skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen förs upp 
med oförändrade belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1987/88 beräkna 
I. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling ett rescrvationsanslag av 655 445 000 kr., 
2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader ett 

förslagsanslag av 70455000 kr., 
3. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

F 4. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1985/86 Utfall 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

141086284 

175000000 

211100000 

De nu gällande riktlinjerna för industripolitiken på rymdområdet lades 
fast av statsmakterna tidigare i ar (prop. 1985/86: 127, NU 21, rskr. 305). 

Statens delegation för rymdverksamhet har i sin anslagsframställning 
följt de riktlinjer som lades fast av statsmakterna med anledning av den 
tidigare nämnda propositionen i vad avser det europeiska rymdsamarbetet. 
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l<'öredragandens överväganden 

Den av statsmakterna i våras beslutade inriktningen av rymdverksamheten 
håller nu på au genomföras. Tidsmässigt har dock flera av de. program 
inom det europeiska rymdorganet (ESA) som Sverige avser att delta i 
senarelagts. Förseningarna beror dels på de missöden som inträffat med de 
raketer som används för att placera satelliter i bana, dels på grund av att 
man inom ESA ännu inte kunnat ta slutlig ställning till inriktningen och 
omfattningen av vissa nya planerade projekt. 

För budgetåret 1987/88 har jag räknat med att verksamheten skall bedri
vas inom den ram som beskrevs i prop. 1985/86: 127. Jag beräknar medels
behovet för anslaget till 211,1 milj. kr. Av detta belopp anser jag att 4,4 
milj. kr. bör disponeras för myndighetsuppgifter. 

Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten 
ekonomiska förpliktelser inom rymd- och fjärranalysområdet med betal
ningar under kommande budgetår. Jag beräknar 'att regeringen vid utgång
en av budgetåret 1986/87 inom ramen för tidigare bemyndiganden, kommer 
att ha fattat beslut om projekt i en sådan omfattning att bemyndigandeskul
den vid budgetårets utgång uppgår till 120 milj. kr. Vid utgången av 
budgetåret 1987/88 beräknar jag att den utgående bemyndigandeskulden 
kommer att uppgå till 1285 milj. kr. Under budgetåret 1987/88 kan nya 
projekt komma att aktualiseras med betalningar under kommande budget
år inom en ram av 1242 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1987/88 ikläda sta

ten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete om högst 
1242000000 kr., 

2. till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 2 I I I 00000 kr. 

F 5. Bidrag till Tele-X-projcktet 

1985/86 Utfall 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

216816000 
49000000 
11500000 

De nu gällande riktlinjerna för Tele-X-projektet lades fast genom beslut 
av statsmakterna år 1983 (prop. 1982/83: 168, NU 53, rskr. 390). 

Genom avtal med Norge (benämnt överenskommelse mellan Sverige 
och Norge om samarbete på telesatellitområdet) och Finland (benämnt 
överenskommelse mellan republiken Finlands regering och Konungariket 
Sveriges regering vid genomförande av Telesatcllitprojektet Tele-X) har 
Sverige gjort vissa betalningsåtaganden. 

Genom de missöden som inträffat i samband med uppsändning av 
Arianeraketer har uppsändningen av Tele-X försenats. Enligt nuvarande 
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planer avses Tele-X skjutas upp under sommaren 1988. Utvecklingskost
nadcn för systemet ligger ännu inom den planerade ramen och om inte 
något oförutsett inträffar kommer projektet att kunna genomföras till den 
planerade kostnaden. 

Statens delegation för rymdverksamhet har i sin anslagsframställning 
anmält att 100 milj. kr. behövs för att täcka vissa försäkringskostnadei" för 
Tele-X. Då det för närvarande råder stor osäkerhet på marknaden för 
satellitförsäkringar bör anslaget föras upp med 11,5 milj. kr. Detta belopp 

motsvarar resterande betalning för år 1986. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
au till Bidrag till Tele-X-projektet för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett förslagsanslag av l 1500000 kr. 

F 6. Nationell rymdverksamhet 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

34000000 
.. 35020000 

Jag har under anslaget F 4. Europeiskt rymdsamarbete, m.m. redogjort 
för de av statsmakterna fastlagda som gäller för de industripolitiska insat

serna på rymdområdet. 
Statens delegation för rymdverksamhet har i sin anslagsframställning 

följt dessa riktlinjer för den nationella rymdvcrksamheten. Utöver den 
ekonomiska ram som avsatts för nationell rymdverksamhet har dock sta
tens delegation för rymd verksamhet föreslagit att 5 milj. kr. anslås till 
industristudier av en s. k. ijärranalyssatellit med ändamål att övervaka 
krisområden i fredsbevarande syfte (frcdssatellit). 

Föredragandens överväganden 

Jag har för budgetåret 1987 /88 beräknat medel för den nationella rymd
verksamheten i enlighet med de riktlinjer som lades fast i propositionen om 
riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet (prop. 1985/86: 127, NI..; 21, 
rskr. 305) och har således inte avsatt några medel för den s. k. frcdssatelli- . 
ten. Jag förordar därför att anslaget förs upp med 35020000 kr. 

Under budgetåret 1987188 kan nya nationella rymdprojekt komma att 
aktualiseras med betalningar under kommande budgetår.inom en ram av 20 

milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1987/88 ikläda sta

ten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet om h(;igst 

20000000 kr.. 
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2. till Nationell rymdPerksamlzet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
reservationsanslag av 35020000 kr. 

F 7. Europeiskt forsknings- och ut vecklingssamarbete 

I statsbudgeten för budgetår~! 1986/87 har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservalionsanslag av l milj. kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida närings- och forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte 
på att propositioner skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 
med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på .särskild proposition i ämnet~ till Europeiskt 

forsk11i11gs- och utvecklingssamarbete för budgetåret 1987/88 beräk
na ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt (SP) är landets centrala myndighet för teknisk 
provning av material, produkter, konstruktioner och system. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför provningsanstalten prov
ningar och undersökningar av material och konstruktioner och därmed 
förenad verksamhet. 

Provningsanstalten ·meddelar föreskrifter i anslutning till och övervakar 
efterlevnaden av lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver 
eller platina och av lagen (1986:983) om bestämning av volym och vikt. 
Båda lagstiftningsområdena har under år 19~6 behandlats av riksdagen 
(prop. 1986/87:8, NU 8, rskr. 36), vilket medfört ändringar av lagarna. En 
av dessa ändringar är att föreskriftsansvaret inom området volym och vikt 
överförts till konsumentverket. 

Den nya lagen om handel med ädelmetallarbeten träder i kraft den I juli 
1988. 

Lagen om volym och vikt träder i kraft den I januari 1987. 
Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sill 

verksamhetsområde, medverkar som teknisk rådgivare åt sådana myndig
heter som utfärdar tekniska föreskrifter och biträder med expertis i natio
nellt och internationellt slandardiseringsarbete m. m. 

Provningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en general
direktör. Verksledningen består, förutom av generaldirektören, av en pla
neringsdirektör och en teknisk direktör. Till sitt förfogande har verksled
ningen en gemensam utredningsresurs, verksledningssekretariatet. Prov
ningsanstalten är organiserad i sex tekniska enheter samt en administrativ 
enhet. 
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Omräknat till hclårstjänstcr var personalstyrkan vid provningsanstaltcn 
468 den 30juni 1986. 

Vid provningsanstallcn tillämpas programbudgetering med verksamhe
ten uppdelad i tre produktionsområden. 

Produktionsområde I, Externa uppdrag, omfattar uppdrag från närings
liv, förvaltning och enskilda avseende teknisk utvärdering. I produktions
området ingår även riksmätplatsuppgifter. 

Produktionsområde 2, Forskning och utveckling, omfattar den verksam
het som syftar till att utveckla sådana nya och förbättrade provningsme
toder som bedöms angelägna efter samråd med föreskrivande myndigheter 
och med olika standardiserings- och branschorgan. Vidare omfattas den · 
verksamhet som syftar till att fortlöpande upprätthålla provningsanstaltens 
kompetens som provande organ och som rådgivare till de föreskrivande 
myndigheterna i deras arbete. 

Produktionsområde 3, Rådgivning till my11digl1eter m. m., omfattar det 
arbete som hänför sig till provningsanstaltcns ställning som expertorgan 
inor.n materialprovningens och mätteknikens område, dvs. konsultinsatser 
och utredningar av teknisk natur åt regeringen eller föreskrivande myndig
heter, utarbetande av remisser, deltagande i nationellt eller internationellt 
standardiserings- och kommittearbete m. m. 

Provningsanstaltens verksamhet finansieras dels genom intäkter av upp
dragsverksamhet och genom bidrag till utvecklingsarbete från forsknings
råd m.fl., dels genom anslag över statsbudgeten. Produktionsområde I 
skall i princip finansieras med uppdragsintäkter. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag: 
I. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet. 
2. Bidrag till statens provningsanstalt. 
3. Statens provningsanstalt: Utrustning. 
Anslag I är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt belopp på 

1000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe
ten. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter och ian
språktagna medel från anslag 2. Medel som svarar mot avskrivning och 
förräntning av delar av utrustningskapitalet omförs till ·särskild inkomstti
tel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag över vilket statens bidrag i första hand 
utgår till produktionsområdena 2 och 3, men även till att täcka eventuellt 
underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag, som skall finansiera investeringar i 
dyrbarare utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongs
mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhetcn och för att tillgodo
se behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig kredit 
i riksgäldskontoret på 10 milj. kr. 
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F 8. Statens provningsanstalt: U ppdragsverksamhct 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov
ningsverksamhclen m. m. vid statens provningsanstalt. · 

År 1982 anslog riksdagen 21,2 milj. kr. för att täcka kostnaderna i 
samband med avvecklingen av provningsanstaltens regionala och lokala 
organisation (prop. 1981/82:121, NU 44, rskr. 408). Denna verksamhet 
redovisas nu inom provningsanstalten som en egen resultatenhet. Verk
samheten beräknas avslutad med slutredovisning under budgetåret 
1987/88. 

Statens provningsanstalt 

Statens provningsanstall har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1987/88 som huvudalternativ hemställt om ett bidragsanslag av 32909000 
kr. 

Provningsanstalten har dessutom hemställt om följande medel: 
2,9 milj. kr. för forskning och ut' eckling inom informationsteknologi, 
1,0 milj. kr. för att stärka den internationella acceptansen, 
5,5 milj. kr. för omställnings- och avvecklingsarbete inom justerings

verksamheten samt den regionala verksamheten i Lund. 
Därutöver har provningsanstaltcn hemställt om att erhålla ränte- och 

amorteringsfrihet för forsknings- och utvecklingsinvcsteringar. 
Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksamhet 

som omfattas av programbudgeteringen (1000-tal kr.): 
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1985/86 1986i87 1987/88 
Utfall Beräknar 

Provningsanstalten Före-
draganden 

Produktio11sområtle 1 
Externa uppdrag 
Intäkter 96082 - 106726 112003 
Kostnader 58809 70165 73499 
Resultat 37273 36561 38504 

Produk1io11sområde 2 

Forskning och utveckling 
Intäkter 10466 13883 15089 
Kostnader 17425 21987 24068 
Resultat - 6959 - 8104 - 8979 

Prod11ktio11somräde 3 

Rådgivning till myndighe-
term.m. 
Intäkter 803 882 1072 
Kostnader 8032 9054 -9763 
Resultat - 7229 - 8172 - 8691 

Indirekta kostnader och 
intäkter 

Intäkter 21133 8476 7716 
Kostnader 78975 62171 62959. 
Resultat -57842 -53695 -55243 

Total nettokostnad -34757 :-33410 -34409 
Bidragsanslag 34832 33410 32909 35747 
Resultat före avsättningar 75 0 - 1500 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Provningsanstalten omorganiserades under budgetåret 1983/84. I den nu
varande organisationen har den strategiska planeringen betonats i verks
ledningcns arbete och det direkta operativa ansvaret och resultatansvaret 
finns hos enheterna. 

Den avveckling av vissa delar av provningsanstaltens regionala verk
samhet som beslöts av riksdagen våren 1982 (prop. 1981/82: 121, NU 44, 

rskr. 408) genomförs för närvarande och beräknas bli avslutad under 
budgetåret 1987/88. 

För budgetåret 1987/88 har jag med utgångspunkt i provningsanstaltens 
huvudförslag beräknat ett förslagsanslag av 1000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budget

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 9. Bidrag till statens provningsanstalt 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 förslag 

35879000 
33410000 
35747000 

Reservation 5870000 

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk
samhet föreslår statens provningsanstalt att bidragsanslaget skall uppgå till 
32909000 kr. före omräkning. Jag beräknar bidragsanslaget för budgetåret 
1987/88 till 33947000 kr. Dctla är beräknat med utgångspunkt i en real 
minskning med I ,5%. För avveckling av viss organisation till följd av 
ändrad lagstiftning om volym och vikt samt för avveckling av den bygg~ 
nadstekniska verksamheten i Lund har statens provningsanstalt hemställt 
om ett engångsbelopp om 5,5 milj. kr. Jag beräknar behovet av särskilda 
medel i form av engångsbelopp för att täcka avvecklingskostnader till l ,8 
milj. kr. 

Vid beräkning av bidragsanslaget har hänsyn tagits till att 125000 kr.· 
överförts till konsumentverket under sjunde huvudtiteln för handläggning 
av föreskriftsfrågor inom området volym och vikt. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till state11s provningsa11stalt för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 35747000 kr. 

F 10. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

8009238 
7000000 
9000000 

Reservation 5287222 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsan
stalt. 

Statens provningsanstalt 

Investeringarna för budgetåret 1985/86 har delvis finansierats med reserva
tioner. För budgetåret 1986/87 har, förutom de anslagna 7 milj. kr., 5 milj. 
kr. av ett tidigare anslaget rörelsekapital anvisats för investeringsändamål. 

Provningsanstalten bedömer det vara av största vikt att finansieringsfor
mema för investeringarna behandlas snarast i syfte att fastställa en Jångsik~ 
tig utformning. Ett antal olika tänkbara lösningar har granskats. Målsätt
ningen bör vara att en ny metod skall kunna tillämpas fr.o.m. budgetåret 
1987/88. 
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Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1987/88 beräknar jag ett ökat anslag med 2 milj. kr. till 9 
milj. kr. Anslagsmedlen ska förräntas och amorteras. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens provningsanstalt: Utmstning för budgetåret 

1987/88 anvisa ett rescrvationsanslag av 9000000 kr. 

F 11. Statens mät- och provråd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

3826489 
3401000 
3502000 

Reservation 5147951 1 

1 4168515 kr. avser rådets egen verksamhet. 979436 kr. avser anslag för riksmät
platserna varav 300000 kr. enligt rådet är disponibla. 

Under detta anslag redovisas samtliga inkomster och utgifter vid statens 
mät- och provråd. Vidare anvisas, som en särskild anslagspost under 
anslaget, medel för bidrag till riksmätplatser (jfr prop. 1979/80: 100 bil. 17 
s. 282). 

Statens mät- och provråd är sedan den 1 juli 1983 central förvaltnings
myndighet för provning och mätteknik. Rådet Leds av en styrelse. Styrel
sens ordförande är chef för myndigheten. Verksamheten är organiserad i 
två enheter, mätcentrum och provccntrum, samt ett kansli. Vid myndighe
ten finns två nämnder, mätnämnden och provnämnden. Dessa får inom 
sina fackområden fatta beslut i styrelsens ställe. 

Verksamheten finansieras dels med en avgift, för närvarande motsva
rande 0,8% av riksprovplatsernas omsättning från obligatorisk kontroll, 
dels med avgifter från auktoriserade mäl- och provplatser, dels med övriga 
uppdragsintäkter. 

Utgifter och inkomster i rådets egen verksamhet framgår av följande 
sammanställning: 
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Utgifter 

Myndighetsverksamhct 
(<lära" lönekostnader) 

Uppdragsverksamhct 
Resultat 

Summa 

Inkomster 
Avgifter från riksprov-

platsema 
U ppdragsintäkter 
Övriga intäkter 
Anslag 

Summa 

1986/87 

6465000 
(3000000) 1 

2934000 
-50000 

9449000 

.6404000 
2814000 

230000 
1000 

9449000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+278000 

1 Enligt regleringsbrev högst 3324000 kr. Skillnaden beror på vakanser vid myndig
heten. 

Statens mät- och provråd 

Statens mät- och provråd beräknar behovet av.medel till myndighetsupp
gifler för budgetåret 1987/88 till 6632000 kr. 

Medel för verksamheten vid riksmätplatserna anvisas över en särskild 
anslagspost under detta anslag. För innevarande budgetår uppgår anslags
posten till 3 ,4 milj. kr. 

Rådet har i anslagsframställningen anmält b.ehov av årliga ökade medel 
för riksmätplatsverksamheten. Ökningen avser huvudsakligen finansiering 
av anskaffning av utrustning till riksmätplatserna. 

För nästa budgetår föreslår rådet att 6,6 milj. kr. anvisas för detta 
ändamål. Förslaget innebär en ökning av anslagsposten med 3,2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för mät- och provrådets myndighetsverk
samhet beräknas med utgångspunkt i rådets förslag. Med hänvisning till 
sammanställningen beräknar jag kostnaderna för denna verksamhet till 
6743000 kr. 

Verksamheten finansieras med· en omsättningsavgift från riksprovplat
serna. Storleken på denna avgift, för innevarande budgetår 0,8% av riks
provplatsernas omsättning från obligatorisk kontroll, fastställs av regering
en. Under detta anslag bör medel för myndighetsverksamheten vid rådet 
således endast anvisas som en formell anslagspost av l 000 kr. 

Riksmätplatsernas verksamhet finansieras genom bidragsanslaget, kali
breringsintäkter hos riksmätplatserna samt genom riksmätplatsernas egna 
bidrag. Storleken av riksmätplatsernas egna bidrag utgör skillnaden mellan 
å ena sidan kostnaderna för verksamheten och å andra sidan bidragsansla
get samt kalibreringsintäkterna. För närvarande svarar resp. finansierings-
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källa för ca 1/3 av de totala kostnaderna vid riksmätplatscrna. 
Rådet föreslog redan för budgetåret 1986i87 en ökning av bidragsansla

get med 1,9 milj. kr. och för budgetåret 1987/88 föreslås en ökning med 3,2 
milj. kr. I 1986 års budgetproposition (prop. 1985/86: 100 bil. 14 s. 185) 
konstaterade föredraganden därvid att rådets förslag innebar en förändring 
i nuvarande finansieringsstruktur, att hon inte var beredd att biträda försla
get samt att det dock fanns anledning att närmare klarlägga den tillämpade 
finansieringsmodellcns bärkraft. Av bl. a. från rådet inhämtat material 
framgår att visst behov föreligger av anskaffning av utrustning för riksmät
platscrna och att dessa har svårighet att finansiera anskaffningen med · 
väsentligt ökade egna bidrag. Jag avser att låta rådet av sin reservation 
utnyttja l milj. kr. för anskaffning av utrustning: Vidare avser jag att 
föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i uppdrag att utreda taxor och 
avgifter i mätplatsorganisationen. 

Medelsbehovet för bidrag till verksamheten vid riksmätplatserna beräk
nar jag till 3 50 I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens mät- oclzprovrtid för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 3502000 kr. 

F 12. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

487918' 
2854000 
2940000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges bidrag till Internatio
nella byrån för mått och vikt samt Internationella organisationen för legal 
mctrologi. 

Jag beräknar medelsbehovet för i:iästa bud_gctår till 650000 kr. 
Fr. o. m. budgetåret 1986/87 bestrids även kostnader för Sveriges bidrag 

till Organisationen för intellektuell äganderätt, internationella byrån (Wl
PO/BIRPl) från detta anslag .. Kostnader för bidrag till WIPO har mellan 
budgetåren 1983/84 - 1985/86 belastat utrikesdepartementets hu,vudtitcl 
och tidigare handelsdepartementets. 

Jag beräknar medclsbehovet för bidrag till WIPO under ~ästa budgetår 

till 2290000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella organisationer för budget

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 940000 kr. 
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F 13. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

4532000 
4668000 
4808000 

lngenjörsvetenskapsakademien (IV A) är. en sammanslut~ing av invalda 
ledamöter som är verksamma inom teknisk vetenskap, industriell produk
tion och ekonomi. Akademiens syfte är att till samhällets nytta framja 
ingenjörsvetenskap och näringsliv. Verksamheten inriktas på att följa, 
analysera och informera om den tekniska utvecklingen samt att skapa 
kontakter och initiera samverkan inom och mellan olika teknikområden. · 
Bidraget, som i sin nuvarande form utgått sedan budgetåret 1968/69 (jfr 
prop. 1968: 68 s. 57, SU 131, rskr. 304), utgör statens stöd till akademiens 
grundläggande verksamhet. Denna verksamhet omfattar akademiens led
ningsfunktion, kontakt- och rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av 
utrednings-och framtidsstudieverksamheten, utlandssekretariatet samt 
den utlandsorienterade kontakt- och 'informatiorisverksamheten. 

lngenj örsvetenskapsakademien 

Akademien beräknar all en <?förändrad ambitionsnivå för den grundläggan
de verksamheten kräver en uppräkning av anslaget till 5135000 kr. Därut
över har akademien hemställt om en ökning av bidraget med 1310000 kr: 
för att vidga sin kunskapsbas och handlingsbercdskap. 

Föredragandens överväganden· 

Jag har för nästa budgetår beräknat en höjning av statsbidraget till lngen
jörsvetenskapsakadmien med 14°0000 kr. Anslaget bör således räknas upp 
till 4808000 kr. 

llcmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till lngenjörsvetenskapsa~ademien för budgetåret 

1987/88 anvisa ett anslag av 4808000 kr. 

F 14. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

11471000 
13393000 
15253000 

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige är centralorgan för den 
nationella standardiseringsverksamheten. Kommissionen utarbetar och 
fastställer svensk standard samt verkar för att denna används.inom såväl 
offentlig verksamhet som i näringslivet. 
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Kostnaden för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontantbidrag 
från näringslivet, ersättning från statliga verk m. fl. samt genom försäljning 
av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1982/83 motsvarar statsbidra
get för nästa budgetår 60% av näringslivets kontantbidrag under inneva
rande budgetår (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 244, NU 39, rskr. 373). 

Näringslivets kontantinsatser till SIS och dess fackorgan under budget
året 1986/87 har budgeterats till 2578.5000 kr., vilket motsvarar ett statsbi
drag till verksamheten budgetåret 1987/88 med 60% av detta belopp, 
avrundat 15471000 kr. 

Vid beräkningen av statsbidraget för budgetåret 1987/88 skall hänsyn 
också tas till det verkliga utfallet av näringslivsbidragen under budgetåret 
1985/86 jämfört med de preliminärt beräknade bidragen från näringslivet. 
Dessa låg till grund för beräkningen av statsbidraget för budgetåret 
1986/87. 

Näringslivets bidrag till standardiseringsverksamheten uppgick budget
året 1985/86 till 22359000 kr., vilket belopp understiger det budgeterade 
beloppet 22723000 kr. med 364000 kr. Det i prop. 1985/86:100 bil. 14 
preliminärt beräknade statsbidraget överstiger således med 60% av 364000 
kr., dvs. 218000 kr., det belopp som näringslivets bidrag ger underlag för. 

SIS föreslår mot denna bakgrund att bidraget för budgetåret 1987/88 
skall uppgå till (15471000 - 218000=) !5253000 kr. 

Vidare föreslår SIS att ytterligare 700000 kr. anvisas för budgetåret 
1987/88. Dessa medel avser SIS att använda dels för särskilda insatser 
inom västeuropeiskt harmoniscringsarbete, dels för att nöjaktigt kunna 
genomföra bilateralt exportfrämjande standardiseringssamarbete med de 
sovjetiska och kinesiska standardiseringsorganisationcrna GOST resp. 
CAS, vilket SIS åtagit sig inom ramen för regeringens avtal med vederbö-. 
randc länder om industriellt och tekniskt samarbete. 

Totalt yrkar således SIS ett anslag för budgetåret 1987/88 av 15953000 
ki. 

Föredragandes överväganden 

För nästa budgetår har jag beräknat bidragsanslaget till I 5 253 000 kr. i 
enlighet med de tillämpade principerna för beräkning av bidraget till SIS. 
Därvid har frånräknats 218000 kr., en reglering i efterhand av bidraget för 
budgetåret 1986/87. En motsvarande eftcrhandsjustering kan bli aktuell 
även för det nu föreslagna bidraget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 

1987/88 anvisa ett anslag av 15253000 kr. 

Patent- och registreringsverksamhet 

Patent- och registreringsverket (patentverket) handlägger ärenden an
gående patent, varumärken, mönster, utgivningsbevis för periodisk skrift, 
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namn och kommunala vapen samt ärenden angående aktiebolag. Patent
verket leds av en styrelse. Chef för patentverket är en generaldirektör. 
Inom patentverket finns en patentavdelning, en varumärkcsbyrå med en 
mönstersektion och en namnsektion, en bolagsbyrå samt en administrativ 
byrå. 

Patenthes11iirsriitten, som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i 
patentverket. Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av patentver
ket angående patent, varumärken, mönster, namn och utgivningsbevis. Jag 
kommer senare idag att föreslå att patentbesvärsrätten avskiljs från patent
verket och blir egen myndighet. 

Den 1 juli 1986 uppgick personalstyrkan vid patentverket till 569 årsar
betskrafter, medan personalstyrkan vid patentbesvärsrätten var 20 årsar
betskrafter. 

Vid patentverket tillämpas programbudgetering. Verksamheten delas 
från den l januari 1987 upp i följande huvudprogram: 

l. Patentärenden 
2. Varumärkes- och mönsterärenden 
3. Namnärenden 
4. Uppdragsverksamhet inom patent-, varumärkes- och mönsterområ-

dena 
5. Bolagsärenden 
6. Uppdragsverksamhet inom bolagsområdet 
Kostnaderna för patentverkets verksamhet täcks av de avgifter som 

dess kunder erlägger. Ersättning för utförda uppdrag under programmen 
för uppdragsverksamhet utgår enligt de priser som verket fastställer, me
dan avgifter för myndighetsuppgifter under övriga program fastställs av 
regeringen. 

Riksdagen har nyligen beslutat om en ändrad anslagskonstruktion för 
patentverket (prop. 1986/87:25 bil. 9, NU 15, rskr. 99). Under förslagsans
laget Patent- och registrerings verket m. m. anvisas t. o. m. den 31 decem
ber 1986 medel för verksamheten vid patentverkets samtliga program samt 
vid patcntbesvärsrätten. Från den I januari 1987 belastas detta anslag 
endast med kostnader för programmet Namnärenden samt patentbesvärs
rätten. 

Patentverkets verksamhet under programmen 1, 2 och 4 redovisas 
fr. o. m. den 1 januari 1987 över förslagsanslaget Patent- och registretings
verket: Immaterialrätt. Anslaget har tre poster med vardera ett formellt 
belopp på I 000 kr. Under posterna redovisas kostnader och intäkter för 
resp. program. Anslagspostcrna får inte belastas. 

Medel för programmen 5 och 6 anvisas fr.o.m. den 1januari1987 över 
förslagsanslaget Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden. Program
met 6 redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 
1000 kr. An slagsposten får inte belastas. 

Jag kommer strax att föreslå ytterligare en ändring vad gäller anslagen 
för patentverket. 

För att lösa tillfälliga likviditetsproblem samt för att tillgodose behovet 
av rörelsekapital disponerar patentverket fr.o.m. den 1 januari 1987 en 
rörlig kredit i riksgäldskontoret på I milj. kr. (prop. 1986/87.:25 bil. 9). 
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Inkomster från verksamheten - utöver intäkterna av uppdragsverksam
heten - redovisas t. o. m. ·den 31 de<.:cmber 1986 på statsbudgetens In
komstsida under inkomsttiteln 2529 Avgifter vid patent- och registrerings
vcrket. Efter den 31 decemher 1986 redovisar patentverket under denna 
inkomsttitel endast inkomster från verksamheten under programmen 
Namnärenden och Bolagsärenden. 

F 15. Patent- och rcgistreringsverket: Immaterialrätt m.m. 

1986/87 Anslag 30001 

1987/88 Förslag 24490002 

1 Nytt anslag fr.o. m. den l j<1nuari 1987. Medel för ändamålet redovisas t.o. m. den 
31 december 1986 under förslagsanslagct Patent- och registreringsverkct m.m. 
(prop. 1986/87:25 bil. 9) 
2 Inkl. programmet Namnärenden 

Under detta anslag redovisas fr.o.m. den I januari 1987 kostnader och 
intäkter för verksamheten under patentverkets program Patentärenden, 
Varumärkes- och mönsterärenden samt Uppdragsverksamhet inom pa
tent-, varumärkes- och mönstcrområdcna. Fr.o. m. budgetåret 1987/88 
föreslås att även programmet Namnärenden redovisas under detta anslag. 
f'öljande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten. 

(Milj. kr.) 

Program I 
Patentärenden 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program 2 

Varumärkes- och 
mönsterärenden 

Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program3 

Namnärenden 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program4 

L'ppdragsverksamhet 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 

Program 1-4 

Summa intäkter 
Summa kostnader 
Resultat 

1985/86 
l!tfall 

82,9 
68,6 

+14,3 

12.1 
14,2 

- 2,1 

1,4 
2,6 

- 1,2 

26,5 
23,8 

+ 2,7 

122,9 
109,2 

+13,7 

1986/87 1987/88 
Beräknar 

Patent- Före-
verket draganden 

84,6 87,I 
72,5 76,4 

+12,l +10,7 

14,0 15.2 
15,0 15,9 

- 1,0 - 0,7 

1,3 1,3 
2.8 3,0 2,4 

- 1,5 - 1,7 

31,l 31.9 
'28,3 29,1 

+ 2.8 + 2,8 

131,0 135,5 
118,6 124,4 
+ 12,4 + 11,l 
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Patent· och ·registreiingsverket 

Anslagsframstä/111ing 

Patentverket framför i sin anslagsframställning att verket är helt avgiftsfi
nansierat och följaktligen inte nettobelastar statsbudgeten. 

De avgifter som tas ut för närvarande inom programmet Namnärenden 
är dock inte tillräckliga för att uppnå full kostnadstäckning. Hittills upp· 
komna underskott har täckts genom att medel förts över från andra verk· 
samhetsgrenar. Patentverket ifrågasätter oin d_et är tillfredsställande med 
en subventionering av namnverksamheten på detta sätt. Programmet 
Namnärenden bör, enligt verket, anvisas ett förslagsanslag som uppgår till 
programmets totala kostnadsornslutning. 

De olika verksamhetsprogrammen är till alla delar efterfrågestyrda. I 
väsentlig mån måste därför kundkraven ligga till grund för målsättningarna 
i fråga om kvalitet och kvantitet i verkets produktion. 

De till regeringen avgivna översynsrapportcrna lägger fast operativa mål 
för patentverket. Dessa mål återspeglar kundernas krav pä de olika verk· 
samheterna. De har också formulerats för att överensstämma med de 
intentioner rörande patentverkets roll och verksamhet som regeringen 
givit uttryck för. 

Verkets hemställan omfattar medelsyrkande endast för ett budgetår 
(1987/88). Med hänsyn till att anslagsframställningen utarbetats innan rege-. 
ringen tagit ställning till dels den slutförda översynen av patentverkets 
organisation och ledning, dels EPO-medlemskapsutredningen finner _ve_r
ket att särskilda skäl föreligger att inte fastställa resursramar för mer än ett 
budgetår. 

Patentverket hemställer i sin anslagsframställning om bl. a. följande. 
1. Det målrelaterade förslaget läggs till grund för verksamhetens genom· 

förande. 
2. Medel anvisas: 

- dels om I 000 kr. under förslagsanslaget Patent- och registreringsverket, 
- dels enligt huvudförslaget om 2335000 kr. under förslagsanslaget Pa-
tent- och registrerings verket: Namnärenden. 

3. Bestämmelser för 1000-kronorsanslaget utformas så att verkets över
skott kan disponeras för erforderliga framtida investeringar. 

4. Patentverkets rörliga kredit hos riksgäldskontoret höjs till 5 milj. kr. 
5. Verksamhetsplanerna för de olika programmen godkänns i förekom

mande fall enligt det mål~elaterade försiaget. 

Över.~yn av patentverkels organisation; lednii1g samt av behovet av 
teknikstöd · 

Regeringen uppdrog den 4 oktober 1984 åt 1>atentverket att göra en över
syn av verkets organisation och ledning samt av behovet av teknikstöd. 
Regeringen uppdrog vidare den 1.3 december 1984 åt verket att inkomma 
med förslag om åtgärder för att säkerställa tillgången till ett samlat patent
bibliotek för allmänheten. Regeringen uppdrog slutligen den 19 septembc,r 
1985 åt verket att komplettera tidiga~e översynsarbete. Detta arbete gällde 
bl. a. förslag som rörde en ny organisation vid patentavdelningen, strategi 
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för verkets teknikstöd, möjligheterna att decentralisera ansvar och befo
genheter vad gäller administrativa funktioner, bolagsbyråns organisatoris
ka ställning, eventuell omlokalisering av verksamheten vid varumärkes
byrän till Sundsvall sam( gränsdragningen mellan myndighetsuppgifter och 
uppdragsvcrksamhet. 

Bakgrunden till regeringens uppdrag till patentverket var att verksamhe
ten, främst vid patentavdelningen men även vid de övriga verksamheterna, 
genomgått stora förändringar under de senaste åren. Den växande upp
dragsverksamheten, utvecklingen mot alltmer komplicerade ärenden, den 
ständigt ökande dokumentationsmängden samt internationaliseringen på 
grund av samarbete inom ramen för EPC och PCT ställde nya och annor
lunda krav på organisationen. 

Vidare hade patentavdelningen vid verket stora ärendebalanser och 
långa handläggningstider. Bolagsbyrån hade långa handläggningstider för 
komplicerade ärenden. 

Patentverket lämnade sin slutrapport över övcrsynsarbetet i mars 1986 
till industridepartementet. 

I översynsrapportcrna föreslår verket att patentavdelningen omorgani
seras, att vissa delar av det nuvarande programmet Uppdragsverksamhet 
ombildas till ett fristående aktiebolag, att varumärkesbyrån ligger kvar i 
Stockholm, att de enskilda programenheterna får ett mer uttalat resultat
ansvar, att administrativa funktioner delegeras, att teknikstödet utökas för 
att uppnå en effektivare användning av de toiaJa resurserna samt att ett 
samlat patentbibliotek för allmänheten upprättas i anslutning till verks
byggnaden på Valhallavägen. 

Övcrsynsrapporterna har remissbehandlats. Remissinstansemas syn
punkter framgår av bilaga 14.1. 

EPO-medle111skapsutredninge11 

Regeringen bemyndigade den 11 november 1982 mig att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att undersöka vilka verkningar Sveriges medlem
skap i den europeiska patentorganisationen (European Patent Organisa
tion, EPO) haft, och kan väntas få i fortsättningen, på patentverket och 
svenskt patentväsende. 

Den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, 
EPC) trädde i kraft under år 1977. Den europeiska patentorganisationen 
(EPO) började sin verksamhet samma år. Det innebar bl. a. att ett europe
iskt patentverk inrättades i Mtinehen. Sverige tillträdde EPC under år 1978 
och konventionen började för Sveriges del att tillämpas den 1 juni 1978. 

Det europeiska patentverket kan, med utgångspunkt från en enda pa
tentansökan, bevilja patent som blir gällande i ett valfritt antal konven
tionsstater. Möjligheten att göra en enda ansökan hos EPO i stället för att, 
som tidigare, vända sig till de olika nationella patentverken med en ansö
kan för varje land har inneburit att framför allt antalet ansökningar från 
utländska sökande till de nationella patentverken sjunkit avsevärt. 

Sverige deltar i det internationella patentsamarbetet även inom ramen 
för den s. k. samarbetskonventionen (Patent Cooperation Treaty, PCT). 
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PCT, liksom EPC, trädde i kraft år 1977. För Sveriges del började PCT 
tillämpas samtidigt som EPC, dvs. den l juni 1978. 

Enligt PCT skall nyhetsgranskning och förberedande patentcrbarhets
prövning av s. k. internationella patentansökningar endast ske vid ett ffital 
patentverk i världen. Det svenska patentverket, liksom det europeiska, har 
status som internationell PCT-myndighet. 

I direktiven till EPO-medlemskapsutredningcn sägs bl. a. att en huvud
fråga för utredaren är om patentverket i framtiden kan räkna med ett 
sådant antal patentärenden, och därmed jämförliga arbetsuppgifter, att 
verket kan upprätthålla en tillräcklig specialistkompetens. Det bör härvid 
särskilt beaktas att det enligt PCT i princip krävs lägst 100 heltidsanställda 
ingenjörer för att en myndighet skall kunna utföra internationell nyhets
granskning eller förberedande patenterbarhetsprövning. 

I oktober 1985 överlämnade EPO-medlemskapsutredningcn betänkan
det (SOU 1985:53) Sverige och den europeiska patentorganisationen till 
mig. 

EPO-medlemskapsutredningen konstaterar att det är betydelsefullt för 
Sverige att ha ett livskraftigt och väl fungerande patentverk. För att uppnå 
detta krävs att kvaliteten på handläggningen av patentansökni.ngar inte 
endast bibehålls utan t.o.m. höjs. Motsvarande gäller snabbheten i hand
läggningen. Patentverket måste i sina åtgärder för rationalisering främst 
inrikta sig på en anpassning till de~ pågående tekniska utvecklingen. 

Utredningen anser det vidare värdefullt för svenskt ~äringsliv att patent
verket behåller sin ställning som PCT-myndighet. Vidare anses det riktigt 
att verket åtar sig eventuella uppdrag från det europeiska patentverket. 
Syftet är bl. a. att underlätta för patentavdelningen att, även efter nedar
betningen av gamla patentärenden, få en så stor mängd ärenden att den 
höga kompetensen hos personalen kan bibehållas. · 

' . ' 

Vad gäller uppdragsverksamhcten anser utredningen det angeläget att 
den inte tillåts expandera för närvarande. Enligt utredningens åsikt är det 
inte heller ändamålsenligt. att ändra den organisatoriska formen för upp
dragsverksamheten. 

När det gäller patentdokumentationen anser utredningen att det måste 
åvila patentverket att hålla dokumentationen lätt tillgänglig för allmänhe-
ten på bekväma tider och i ändamålsenliga lokaler. . . ' 

1 finansieringsfrågan anser utredningen det väsentligt att de avgifter som 
patentverket tar ut för sina tjänster täcker kostnaderna för motsvarande 
tjänster. 

Utredningen förordar att en permanent rådgivargrupp inrättas med re
presentanter för olika intressenter inom patentväsendet. Gruppen bör kun
na påverka patentverkets agerande och förmedla avnämarnas önskemål 
och synpunkter till verket. Slutligen anser utredningen att en kvalificerad 
utbildning för patentingenjörer bör förläggas till en teknisk högskola. 

EPO-medlemskapsutredningen har remissbchandlats. Rcmissinstanser
nas synpunkter framgår av bilaga 14.2. 

7 Riksdagen 1986187. I samt. Nr 100. Bilaga 14 
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Föredragandens överväganden 

EPO-medlemskapsulrcdningen och patentverket har i sina rapporter be
rört ett antal frågor som jag nu vill ta upp. 

Jag vill först La upp frågan om storleken av och uppgiften för patentver
kets uppdragsverksamhet. 

Patentverket var ett av de första patentverken i världen som komplette
rade myndighetsutövningen med uppdrags- och konsultservice. Detta 
skedde i syfte au dels utöka verkets service till näringslivet, dels rationellt 
utnyttja myndighetens resurser. 

Beslutet att införa denna service logs i en situation som var präglad av 
en stabil efterfrågan på myndighetens normala tjänster. Sveriges anslut
ning till den europeiska patentorganisationen (EPO) har medfört att antalet 
ansökningar om patent minskat kraftigt. Detta har emellertid inte inneburit 
motsvarande minskning av personalresurserna för granskning av patentan
sökningar. Anledningen härtill är att dessa resurser tagits i anspråk för att 
minska de stora ärendebalanser som byggdes upp till följd av en kral'tigt 
ökad efterfrågan på palentskydd under 1960-talet. Enligt patentverkets 
planer skall dessa balanser ha nedarbetats till en nivå av ca 18000 ärenden 
under budgetåret 1987/88, vilket innebär att en normal medelbehandlings
tid av ca tre år kan uppnås. Under förutsättning att antalet patentansök
ningar inte ökar jämfört med dagens situation, skulle. antalet granskare av 
patentansökningar vid denna tidpunkt vara större än vad behovet påkallar. 

En fullständig anpassning av antalet granskare till det faktiska behovet i 
fråga om myndighetsutövning på patentområdet medför emellertid uppen
bart negativa konsekvenser såväl ur samhällets som ur näringslivets syn
vinkel. Det svenska patentverkets ställning som internationell gransk
ningsmyndighet, i enlighet med Patent Cooperation Treaty (PCT), förut
sätter bl.a. ett minimum av 100 kvalificerade granskare. EPO-medlem
skapsutredningen liksom flertalet remissinstanscr finner det angeläget au 
patentverket behåller sin status som PCT-myndighet, eftersom detta är av 
stort värde för det svenska näringslivet. 

Jag anser det mot denna bakgrund vara angeläget att trots Sveriges 
medlemskap i EPO, som resulterat i ett minskat antal nationella patentan
sökningar, kunna behålla antalet granskare i en sådan utsträckning att · 
patentverkets PCT-status inte äventyras. Genom uppdragsverksamheten 
kan ett i detta hänseende tillräckligt antal granskare behållas i patentver
ket. Dessutom utgör uppdragsverksamheten en av näringslivet uppskattad 
service, som jag finner angeläget att patentverket även fortsättningsvis kan 

erbjuda. 
Uppdragsverksamheten bör emellertid bedrivas i oförändrad volym vad 

beträffar arbetsuppgifter, som överlämnas till patentavdelningens ingenjö
rer, under tiden fram till dess att ärendebalanserna nått en nivå av ca 18000 
patentärenden. 

Jag vill dock understryka att den slutliga dimensioneringen av patentver
ket i första hand måste utgå från verksamhetens storlek. 

Jag fortsätter nu till frågan om den organisatoriska formen för uppdrngs

verksamheten. 
Patentverkets utredning innehåller förslag om att den uppdragsverksam-
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het som huvudsakligen bedrivs av uppdragsenhetcn (lnterPat) ombildas till 
bolag. Grunden härför är att denna uppdragsverksamhet är helt kommer
siell samt att myndighctsformen, enligt patentverket, varken är avsedd 
eller lämpad för affärsverksamhet. Om uppdragsverksamhcten skulle av
skiljas till ett särskilt bolag tillkommer att, enligt förslaget, större flexibili
tet skulle skapas i fråga om serviceutbudets bredd. Detta anger patentver
ket vara av stor betydelse för verksamhetens konkurrenskraft. 

Det framgår av utredningsmaterialet att marknaden för uppdragstjänster 
utmärks av en hårdnande konkurrens från framför allt utländska företag. 
Patentverket understryker mot denna bakgrund vikten av att verkets upp
dragsaktiviteter ges verksamhetsförutsättningar, som inte innebär några 
konkmTensmässiga nackdelar jämfört med andra aktörer på marknaden. 

Av förslaget framgår vidare att bolaget är avsett att bli en liten organisa~ 
tion, i allt väsentligt bestående av lnterPats nuvarande resurser. Tanken är 
att patentverket även i fortsättningen skall utföra nyhetsgranskning m. m. 
på uppdragsbasis. Uppdragen förutsätts då kanaliseras via bolaget, som 
köper tjänster från patentverkets programenheter på samma sätt som 
InterPat gör i dag. 

Bolagets utnyttjande av myndighetens resurser avses bli reglerat genom 
bindande överenskommelser mellan bolaget och myndigheten. 

Även om EPO-medlemskapsutrcdningen liksom flera av remissinstan
serna är positiva till patentverkets uppdragsverksamhet, anser de att pa
tentverkets förslag vad gäller bolagsformen ger upphov till en rad problem. 
Dessa problem hänför sig framför allt lill förhållandet mellan bolaget och 
myndigheten. 

Jag är inte med utgångspunkt från nuvarande underlag beredd att tillstyr
ka att denna verksamhet förläggs till ett nybildat bolag. För att åstadkom
ma en klarare åtskillnad mellan uppdragsverksamheten och andra delar av 
myndigheten anser jag emellertid att den uppdragsenhet, som för närva
rande finns inom verkets patentavdelning, bör omvandlas till en egen 
avdelning. 

Jag vill nu kommentera vissa ytlerligare frågor som tagits upp i utred
ningarna. 

I fråga om pate11111erkets behov av teknikstöd har jag för avsikt att föreslå 
regeringen att ge patentverket i uppdrag att utforma en långsiktig strategi 
för verkets teknikstöd. En strategi krävs för att i framtiden avgöra storle
ken på teknikstödet. 

När det gäller EPO-medlemskapsutredningcns förslag om en permanent 
rådgivargrupp åvilar det, enligt min mening, patentverket att vidta de 
åtgärder som bäst tjänar verkets och kundernas intressen. Verket bör 
därvid beakta de beslut som regering och riksdag kan komma att fatta med 
anledning av verksledningskommittcns betänkande. 

Vad gäller kvaliteten på handläggningen av patentansökningar finner jag 
det, i likhet med EPO-medlemskapsutredningen, nödvändigt att denna är 
hög internationellt sett. 

Jag behandlar slutligen ans/agsfrågoma. 
Patentverkets program Namnärenden anvisas under budgetåret 1986/87 

medel över anslaget Patent- och registrerings verket m. m. Från den 1 
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januari 1987 kommer endast kostnaderna för namnärenden och patentbc
svärsriitten att belasta anslaget (prop. 1986/87:25 bil. 9). 

Jag föreslår under anslagsrubriken Patentbcsvärsrätten att patcntbe
svärsrätten avskiljs från patentverket och anvisas medel över ett eget 
anslag. 

l syfte att minska antalet anslag för patentverket, förordar jag att pro
grammet Namnärenden fr.o.m. nästa budgetår anvisas medel under för
slagsanslaget Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt m. m. under 
e11 egen anslagspost. 

Jag beräknar medel för verksamheten under programmet Namnärenden 
under nästa budgetår, utgående från huvudförslaget, till 2446000 kr. 

Patentverkets program Patentärenden, ·Varumärkes- och mönsterären
den samt Uppdragsverksamhet inom patent-, varumärkes- och mönster
områdena redovisas sedan den I januari 1987 under anslaget med vardera 
en anslagspost på l 000 kr. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 2449000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patent- och registreringsverket: Immaterialriitt m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2449000 kr. 

F 16. Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

226010001 

42468000 
1 Enligt riksdagens beslut (prop. 1986/87:25 bil. 9, NU 15, rskr. 99) kommer patent
verkets bolagsärenden att redovisas under ett eget förslagsanslag fr. o. m. den I 
januari 1987. 

Under detta anslag anvisas fr. o. m. den I januari 198_7 medel för verk
samheten under patentverkets program Bolagsärenden samt Uppdrags
verksamhet inom bolagsområdet. Följande sammanställning ger en ekono
misk översikt av verksamheten. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

100 



(Milj. kr.). 1985/86 
Utfall 

Pro>:rnm5 

Bolagsärenden 
Intäkter 56.7 
Kostnader 38,8 
Resultat +17,9 

Program6 

U ppdragsvcrksamhet 
Intäkter 12.3 
Kostnader 12,3 
Resultat 0 

Program5-6 

Summa intäkter 69,0 
Summa kostnader 51,1 
Resultat +17,9 

Patent- och rcgistreringsverket 

Anslagsframstä/11Zing 

1986/87 1987/88 
Beräknar 

Patent- Före-
verket draganden 

58.0 58.0 
40,2 42,6 42,5 

-t·l7.8 +15,4 

13.3 13,5 
12,7 12,8 

+ 0,6 + 0,7 

71,3 71,5 
52,9 55,4 

+ 18,4 +16,1 

Patentverket hemställer i sin anslagsframslällning att det målrelaterade 
förslaget, såsom det dokumenterats i det översynsarbete som verket ge
nomfört, läggs lill grund för verksamheten vid bolagsbyrån. 

Verket anser att behovet av att snabbare än hittills anpassa resurserna 
efter variationerna i efterfrågan talar för en övergång till en smidigare och 
mer ändamålsenlig budgetmodell även vad avser programmet Bolagsären
den. Verket hemställer därför att medel anvisas under ett 1000-kronors
anslag för programmet Bolagsärcnden. 

Översyll av patentverkets organisation, ledning samt av behovet av 
teknikstöd 

I översynsrapporterna finner ·patentverket att det finns övervägande skäl 
som talar för att bolagsbyrån även i fortsättningen skall vara en del av 
patentverket. Verket föreslår dock förändringar i organisation och styrning 
i syfte att åstadkomma en vidgad handlingsfrihet och en .större ekonomisk 
självständighet för bolagsbyrån. 

Remissinstanser 

Det övervägande antalet remissinstanser delar patentverkets åsikt att bo
lagsbyrån bör fortsätta au vara en del av patentverket. Rcmissinstansernas 
synpunkter framgår av bilaga 14.1. 
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Föredragandens överväganden 

Behovet av en samlad företagsregistrering i Sverige har länge diskuterats. 
Inom ramen för ett uppdrag från regeringen har riksrevisionsverket utrett 
bl. a. möjligheterna till en central firmaregistrering. 

Bolagsbyråns roll i den framtida strukturen för firmaregistrering är ännu 
inte klarlagd. Någon ändring av bolagsbyråns organisatoriska hemvist är 
inte nu aktuell. Det finns inte heller anledning att ändra anslagskonstruk
tionen (prop. 1986/87:25 bil. 9). 

Jag förordar att programmet Bolagsärenden anvisas medel som motsva
rar kostnaderna för verksamheten. Jag beräknar kostnaderna till 42467000 
kr. 

Jag förordar vidare att programmet Uppdragsverksamhct inom bolags
området redovisas under en anslags post på l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patent- och registreringsverket: Bolagsiirenden för budget- . 

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 42468000 kr. 

Patentbesvärsrätten 

Patentbcsvärsrätten är en självständig förvaltningsdomstol. Verksamheten 
regleras genom lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten. Enligt lagens 
inledande bestämmelser består patentbesvärsrättens verksamhet i att som 
en förvaltningsdomstol uppta besvär över patentverkets beslut enligt be
stämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskydds!agen (1970:485), va
n.tmärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670) samt lagen (1977: 1016) 
med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område. 

Ett ekonomiskt och administrativt samband föreligger dock mellan pa
tentbesvärsrätten och patentverket. Domstolen utgör således ingen fristå
ende myndighet i ekonomiskt avseende, utan utgör budgetmässigt ett 
huvudprogram inom ramen för patentverkets sammantagna budget. Pa
tcntbesvärsrätlen anvisas för innevarande budgetår medel över förslags
anslaget F 6. Patent-och registreringsverket m. m. 

Avgifter som sammanlagt motsvarar rättens kostnader betalas dels av de 
sökande till patentverket inom resp. sakområde, dels (till en mindre del) av 
de sökande som besvärar sig hos patentbesvärsrätten. Fr.o.m. den 1 
januari 1987 kommer besvär hos patentbesvärsrätten inte längre att vara 
avgiftsbelagda. Fr.o.m. samma datum kommer patentverkets program 
Patentärenden samt Vammärkes- och mönsterärenden att redovisas över 
I 000-kronorsposter under anslaget Patent- och registreringsvcrket: Imma
terialrätt. Influtna avgifter skall fortsättningsvis inte betalas in till statsver
ket. Kostnaderna för domstolen skall dock alltjämt täckas av de inbetalade 
avgifterna till patentverket. Detta medför att patentverket åläggs att till 
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statsverkel inbetala medel som motsvarar kostnaderna för patentbesvärs
rättcn. 

Det administrativa sambandet framgår av att patentbesvärsrättens kansli 
ingår i patent verkets organisation enligt den· inledande bestämmelsen i 
lagen om patentbesvärsrätten. Detta innebär att patentverket svarar för 
domstolens ekonomiska angelägenheter, lokalfrågor och viss annan admi
nistrativ service såsom för rekryteringsarbete, löneförhandlingar, avtals
tolkning och löneulbctalningar, posthämtning samt biblioteksservice. 

Inom patentverket finns också en tjänsteförslagsnämnd för patentbe
svärsrätten. 1Jänst som patenträttsråd, som inte är patentbesvärsrättens 
~rdförande, tillsätts av regeringen efter förslag av denna nämnd. 

F 17. Patentbesvärsrätten 

Nytt (förslag) 6805000 

Ett nytt förslagsanslag bör föras upp på statsbudgeten för budgetåret 
1987/88. Under detta anslag bör medel anvisas för patentbesvärsrätten. 

Patent- och registreringsverket samt patentbesvärsrätten 

Sedan riksdagen antagit vissa ändringar i patentlagen och vissa andra lagar 
som berör patentbesvärsrättens verksamhet har domstolen och dess leda
möter fått en annan ställning än tidigare inom det industriella rättsskyddets 
område (prop. 1985/86:86, LU 29, rskr. 177). Detta kommer att innebära 
en betydande ökning av patentbesvärsrätlcns arbetsbörda. Med hänsyn till 
att lagstiftningsåtgärderna ännu bara varit i kraft under ett par månader, är 
det emellertid inte möjligt att redan nu göra en tillförlitlig bedömning av 
den ökning av resurserna som kan bli nödvändig framöver. 

Mot bakgrund av det anförda anser patentbcsvärsrätten att särskilda 
skäl föreligger för att nu lägga fast en resursram för verksamheten för 
enbart budgetåret 1987/88. 

Patentbesvärsrätten bör anvisas medel över ett förslagsanslag som mot
svarar domstolens totala kostnader. 

Patentverket hemställer i sin anslagsframställning bl. a att, enligt huvud
förslaget, medel anvisas om 6047000 kr. under ett nytt förslagsanslag 
benämnt Patentbesvärsrätten. 

Föredragandens överväganden 

Det har i olika sammanhang framställts som ett önskemål, att besvär över 
patentverkets beslut i bl. a. patentansökningsärenden handläggs av en 
domstol som såväl i organisatoriskt som i administrativt hänseende är helt 
fristående från patentverket. I propositionen med förslag om inrättande av 
patentbesvärsrättcn som ersättning för den tidigare besvärsavdelningen 
inom patentverket (prop. 1976177:96 s. 32) förklarade det föredragande 
statsrådet, att han från rent principiell synpunkt hade stor förståelse för att 
domstolen borde bli helt fristående från patentverket. 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

103 



Efter den l juli 1986 är patcntbesvärsrättcn i praktiken ofta sista instans, 
eftersom det numera krävs prövningstillstånd för att få fullfölja sin talan i 
rcgeringsrätten. Detta innebär att man har tagit steget fullt ut, när det gäller 
att låta 1971 års förvaltningsreform och de ändringar som genomfördes år 
1981 i fråga om krav på prövningstillstånd vid.överklagande av kammarrät
tens avgörande slå igenom även för patentbesvärsrättens del. Som ett av 
skälen för att genomföra denna ändring i Jagen hänvisade chefen för 
justitiedepartementet bl. a. till de goda erfarenheter som fanns av· pa
tentbesvärsrätten sedan den inrättades år 1978 (prop. 1985/86:86 s. 36). 
Denna förändring förstärker enligt min mening de skäl som redan tidigare 
vid patentbesvärsrättens tillkomst anförts till stöd för att domstolen borde 
vara helt fristående från patentverket. Jag är därför beredd att föreslå, att 
patentbesvärsrätten nu helt skiljs från patentverket och blir en egen myn
dighet. Den största förändringen med avskiljandet bör därvid avse det 
ekonomiska sambandet mellan patentbesvärsrätten och patentverket. Det 
förhållandet att patentbesvärsrätlen är beroende av patentverket i bud
gethänseende är enligt min mening det som är mest betänkligt ur principiell 
synpunkt och det bör därför upphöra. 

Samtidigt vill jag dock framhålla det uppenbara sambandet mellan pa
tentbesvärsrätten och patentverket, som kommer att bestå även i fortsätt
ningen. En viktig sida i patentbesvärsrätiens verksamhet är den praxis
bildning, som domstolens avgöranden skapar på det immateriella rätts
skyddsområdel. Domstolens viktigaste adressater i fråga om denna praxis 
är patentverket och patentverkets kundkrets. Också när detgäller rekryte
ringen av tekniska ledamöter till patentbesvärsrätten har patentverket 
varit och kommer säkerligen att förbli den viktigaste rekryteringsbasen i 
framtiden. Det är således enligt min mening helt klart, att det även i 
fortsättningen kommer att finnas en nära anknytning mellan patentbe- . 
svärsrätten och patentverket. 

Med hänsyn till anknytningen mellan patentverket och patentbcsvärsrät
ten finner jag att det är naturligt att samtidigt föreslå följande. Patentverket 
bör fortsätta att bistå patentbesvärsrätten i fråga om olika administrativa 
rutiner, även efter det att domstolen helt har avskiljts från verket i ekono
miskt hänseende och blivit en egen myndighet. Hos patentverket finns en 
redan uppbyggd administrativ kompetens såvitt avser patcntbesvärsrätten, 
t. ex. i fråga om färdig teknik för budgetering, bokföring, löneutbetalning
ar, anställningsfrågor samt anvisningar i fråga om administrativa ärenden. 
En sådan kompetens saknas för närvarande hos patcntbesvärsrätten. Att 
bygga upp en ny sådan kompetens hos domstolen innebär att det av mig 
föreslagna avskiljandet av domstolen i administrativt hänseende skulle 
medföra ökade kostnader, som främst skulle drabba patentverkets kunder 
via höjda avgifter. En sådan fördyring genom det föreslagna avskiljandet 
finner jag inte vara motiverad ur samhällsekonomisk synpunkt, främst med 
hänsyn till att den behövliga kompetensen redan finns hos patentverket 
och att den nya myndigheten (patentbesvärsrätten) endast är en liten 
myndighet vad gäller budget, personal och annan organisation. Med mitt 
förslag kommer kostnaderna för verksamheten vid patentbesvärsrätten 
inte att påverkas. 
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Den administrativa kompetens som patentverket fortsättningsvis skall 
tillhandahålla patentbcsvärsrätten bör innehålla exempelvis rådgivning 
och service vad gäller administrativa funktioner, t.ex. i samband med 
budgetarbetet, i bokföringsfrågor och i personalårenden. Andra funktioner 
av servicekaraktär bör t. ex. vara att svara för löncutbetalningar och bib
lioteksservice. Patentbesvärsrätten bör, på samma sätt som programmet 
Patentbesvärsrätten hittills gjort, betala patentverket för den service som 
domstolen får av verket. Kostnaderna för denna service beräknas för 
budgetåret 1987/88 uppgå till 470000 kr, 

Effekten av avskiljandet blir således att patentverket i samma utsträck
ning som tidigare tillhandahåller administrativ service, medan den nya 
myndigheten (patenthesvärsrätten) har beslutanderätten. 

Med hänsyn till att jag föreslår att patentbcsvärsrätten avskiljs från 
patentverket och blir en egen myndighet finner jag det naturligt att även 
föreslå att medel för patentbcsvärsrätten anvisas över ett eget förslagsan
slag. Jag beräknar medel till verksamheten under nästa budgetår utgående 
från huvudförslaget. 

Upprättat lagförslag m.m. 

Med anledning av vad jag har anfört har inom industridepartementet upp
rättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärs
rättcn. 

Med hänsyn till lagstiftningsärendets enkla beskaffenhet är det enligt 
min mening inte motiverat au inhämta lagrådets yttrande över förslaget. 
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 14.3. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1977: 729) om pa

tentbesvärsrätten, 
att till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 6 805 000 kr. 

f 18. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

.49895 

52000 
54000 

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar skall enligt sin instruk
tion (1971: 1080, iindrad senast 1986:809) bl.a. fatta beslut i fråga om en 
uppfinning skall hållas hemlig i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
(1971: 1078) om försvarsuppfinningar (ändrad senast 1980:211). 

Jag beräknar medelsbehovct för nästa budgetår till 54000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Granskningsnämnden .för försvarsuppfinningar för budget

året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 54000 kr. 

F 19. Industriell utveckling inom mikroelektroniken 

F 20. Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag 

I statsbudgeten för budgetåret 1986/87 har under dessa anslagsrubriker 
anvisats ett reservationsanslag av 21,5 milj. kr. och ett reservationsanslag 
av 21,7 milj. kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida närings- och forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte 
på att propositioner skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår j~g att anslagen förs upp 
med oförändrade belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet för budgetåret 

1987/88 beräkna 
I. till Industriell utveckling inom mikroelektro11ike11 ett reserva

tionsanslag av 21500000 kr., 
2. till Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag ett reser

vationsanslag av 21 700000 kr. 
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Bilaga 14.1 Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

Sammanfattning av remissyttranden över 
översynen av patent- och registreringsverkets 
organisation, ledning samt behovet av teknikstöd 

Efter remiss har yllrandcn över översynen avgetts av: 
- kommerskollcgium, 
- näringsfrihetsombudsmannen, 
- statens industriverk (industriverket), 
- styrelsen för teknisk utveckling, 
- patentbcsvärsrättcn, 
- statskontorct, 
- riksrcvisionsvcrket (RRV), 
- SHIO-Familjeföretagen, 
- Statsverkens ingenjörsförbund, 
- Landsorganisationen i Sverige (LO), 
- Centralorganisationen SACO/SR (med bilagt yttrande från Sveriges Ci-
vilingcnjörsförbund), 
- Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 
- Svenska patentombudsföreningen, 
- Svenska industriers patentingenjörers förening, 
- Svenska uppfinnareföreningen, 
- Sveriges advokatsamfund, 
- Sveriges industriförbund och 
- delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. 

Övergripande om översynen samt övriga kommentarer 

SACOISR med Sveriges Civili11ge11jörsförbu11d konstaterar att patent
verket gjort en ambitiös genomgång av verkets mål, organisation osv. De 
är mycket nöjda med att arbetet med rapporterna skett i samverkan med 
lokala fackliga företrädare. SACOISR med Sveriges Civilingenjörsförbund 
instämmer i allt väsentligt som skrivits och i de förslag som lagts. 

TCO stödjer de slutsatser som gjorts om verket i dess helhet (november
rapporten kap. 9). Rapporten från mars 1986 anser TCO vara ofullständig 
beträffande bolagsbyrån och uppdragsverksamhet.en, medan de övriga av
snitten belyses väl. 

Svenska uppfi1111areföreningen stödjer patentverkets förslag i stort. 
Sveriges industriförbund och SH/0-Familjeföretagen anser rapporter

na vara omfattande och svåröverskådliga. Bl.a. det förhållandet att delvis 
samma problemområde behandlas i såväl juni- som novemberrapporten 
försvårar överblicken. En del frågor har olika förslag till lösningar som 
delvis går emot varandra. Sifferuppgifterna är många och ibland motstri
diga. Tabeller och diagram har ibland varit svåra att tyda. Industriförbun
det anser också att rapporterna saknar en närmare analys av kostnadsfrå- 107 



gorna kring de föreslagna förändringarna. Med reservation för de nämnda 
bristerna framhåller industriförbundet atl det är tillfrcdstäl!andc att en 
utredning om patentverkets verksamhet har gjorts. 

51,enska patentombudsföreningen finner det angeläget att klarhet skapas 
angående förhållandet mellan betänkandet angående Sverige och·den euro
peiska patentorganisationen och föreliggande betänkande rörande över
synen av patent- och registrcringsverkets organisation m. m. Direktiven 
framför att patentverket i översynsarbetet bör ta hänsyn till de rekommen
dationer som EPO-mcdlemskapsutredningen lämnar. Mot bakgrund av 
detta anger patentombudsföreningen att om rekommendationer i EPO
medlcmskapsutrcdningcn skiljer sig från översynsarbetet, så stöder för
eningen förstnämnda utrcdningsförslag. 

Statskontorets synpunkter på patentverkets förslag utgår ifrån att två 
fundamentala krav bör uppfyllas: dels att ärendebalanserna arbetas ner, 
dels att kostnader och intäkter för olika verksamhetsområden hålls isär. 
Statskontorets synpunkter skall också ses mot bakgrund av osäkerheten 
vad gäller framtida ärendemängd, möjlighet för patentverket att konkurre
ra om uppdrag sedan timarvodct höjts, utvecklingen för EPO och därmed 
årsavgifternas storlek. Hur ett eventuellt införande av s.k. EG-patent 
påverkar ärendemängderna är också osäkert. Att inkomsterna kommer au 
minska är dock odiskutabelt. 

2 Patent- och registreringsverket 

2.1 Behov av patent- och registreringsverket 

I översynen framhålls vikten av att Sverige har tillgång till ett livskraftigt, 
effektivt och kvalitativt väl utrustat patent- och registreringsverk. Industri
verket, LO, Svenska industriers patelltingenjörers förening, Svenska upp
fi11nareföre11inge11 och Sveriges industriförbuizd instämmer i översynens 
uppfattning. 

Statens industriverk menar att ''verket har stor betydelse för utveckling
en av det svenska näringslivet i fråga om tekniskt nyskapande, produktut
veckling, marknadsföring av varor och tjänster, företagsbildning och före
tagsutveckling." 

SACOISR med Sveriges Civi!ingenjörsförbund anser att patentverket 
bör vidta ytterligare åtgärder för att öka kunskapen om vilken resurs 
patentverket är. Verket erbjuder en för landets tekniska utveckling värde
full men ännu i otillräcklig utsträckning utnyttjad resurs. 

Svenska uppfinnareföre11i11gen pekar på att många av de förslag patent
verket framför kommer att medverka till "att patentverket utvecklas både 
kvalitativt och kvantitativt på ett sätt som gynnar inte bara den enskilde 
uppfinnaren, utan även små och medelstora företag i Sverige. 

För TCO är det viktigt att svenska uppfinningar, formgivning och tek
nisk produktutveckling skyddas effektivt. Annars riskeras att svenska 
innovationssatsningar går till spillo utan att avsätta förväntad effekt i form 
av sysselsättning och exportinkomster. Ett effektivt skydd tar till vara de 
konkurrensfördelar som Sverige har i fråga om avancerad teknisk förnyel-
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se. TCO menar vidare att palcntskyddet har stor betydelse för överföring 
av teknik från utlandet till svensk industri. Den omfattande patentskrift
samlingen ger patentverket en nyckelposition i vad avser spridande av 
information som leder till tekniska förnyelser. 

2.2 Palent- och rcgislreringsverkcls effektivitet 

Översynen har genom en rad förslag försökt att effektivisera patentverkets 
verksamhet. Industriverket, statskontoret, Statsverkens i11genjörsförb1111d, 
LO, SACOISR med Sveriges Civili11genjörsförb11nd, TCO, och Sveriges 
industriförbund ser positivt på patentverkets strävan att effektivisera pa
tentverket. 

Industriverket anser att den blandade sammansättning av uppgifter som 
verket har, måste leda till en flexibel organisatorisk lösning som tillgodoser 
de krav som ställs på en modern myndighet. 

För att möjliggöra en effektivisering inom myndighetsramen, menar 
starskontoret att det krävs en större självständighet mot vad patentverket 
har nu. Statskontoret föreslår därför en avreglering i kombination med ett 
årligt fastställt avkastningskrav. Utredningen ger inte tillräckligt underlag 
för hur en avreglering ska genomföras och hur stort avkastningskravet bör 
vara. Enligt statskontoret bör avkastningskravet fastställas årligen i bud
getproposition och i reglcringsbrev. A vregleringsmöjlighetcrna bör bli 
föremål för en studie som redovisas till regeringen så alt den kan behandlas 
i budgetarbetet 1986. Statskontoret åtar sig att tillsammans med patentver
ket genomföra en sådan studie. Studien bör omfatta bl. a. möjligheterna att 
avreglera dels inom personalområdet, dels inom det organisatoriska, dels 
vad gäller avgifts- och prissättningspolitik. Dessutom bör frågor vad avser 
finansiering och beslut vad gäller investeringar i teknikstöd, lokaler etc. bli 
föremål för översyn. Under hand bör enligt stalskontoret även andra 
väsentliga avregleringsfrågor tas upp. 

Trots att Statsverkens ingenjörsförbund i stort är positiva till översynens 
förslag till en effektivisering av patentverket menar de ändå att utredning
en påvisar många svagheter. 

LO anger att patent- och registreringsverket är konkurrensutsatt. Därför 
krävs en effektivisering för att verksamheten skall fungera bra. Det är 
enligt LO den yttre effektiviteten, mätt i balansernas storlek och medelbe
handlingstidernas längd av ärenden som är otillfredställande. LO anser att 
detta beror på att det ökade investeringsbehovet vad gäller teknikstöd och 
personalresurser inte tillgodosetts. LO framhåller vikten av att patentver
ket i Sverige fungerar så bra, all det väl kan mäta sig med det europeiska 
patentverket, både när det gäller kvalitet och genomsnitlstid för handlägg
ning av ärenden. 

SACOISR med Sveriges Civili11genjörsförbund anser att för att patent
verket ska förbli effektivt och ytterligare effektiviseras, så krävs omedel
bara investeringar. Staten måste härvid ta sitt ansvar för önskemål om ett 
effektivare patentverk och tilldela verket nödvändiga medel. 

TCO konstaterar au patentverket kan upprätthålla kraven på effektivitet 
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om det tillställs de resurser som behövs, såsom kvalificerad personal och Prop, 1986/87: IOO 
teknisk utrustning. Bil. 14 

Översynsarbetet har synat till ett effektivt svenskt patentverk. RRV 

anser att patentverkets nuvarande ansvarsområden egentligen inte kan 
utgöra analysområdet för en sådan översyn. Enligt RRV:s mening bör det 
grundläggande problemet formuleras som: "Hur skall det immateriella 
rättsskyddet och den samlade företagsregistreringen organiseras för att på 
effektivaste sätt bli ett stöd för den svenska industrin och närings-/industri
politiken?". En sådan fråga kan enligt RRV endast besvaras efter en 
analys av behov, roll och mål för ett offentligt åtagande inom resp. områ
de. RRV konstaterar att ett sådant perspektiv inte har tagits och enligt 
direktiven inte heller skulle tas i översynsarbetet. 

2.3 Övergripande organisatoriska förändringar av patent- och 
registreringsverket 

TCO instämmer i de allmänna formuleringarna om de övergripande organi
satoriska förändringar som föreslås i översynens novemberrapport kap. 6. 

Sveriges industriförbund med SJ/JO-Familjeföretagen anför att no
vemberrapporten föreslår att en chefsgrupp bestående av samtliga pro
gramenhetschefer och ekonomichefer skapas för att bereda strategiska och 
verksövergripande frågor. En separat verksledningsstab medför enligt rap
porten risk för oreda i ansvarsfördelning och beslutsprocess. I junirappor
ten föreslås däremot att en stabsfunktion inrättas. Den ändrade synen 
torde bero på ändring i verksledningen. Förbundet och SHIO- Familje
företagen anser att frågan oin en stabsfunktion bör övervägas på nytt. 
Rapporterna föreslår en viss delegering av resultatansvar till de olika 
enheterna. Detta anser förbundet med SHIO skapa goda förutsättningar 
för en ökad effektivitet. Detta medför dock krav på uppföljning från 
verksledningens sida. Härvid skulle, enligt förbundet och SHIO, en stabs
funktion kunna spela en roll. 

2.4 Finansiering av patent· och registreringsverket 

Verksamheten vid patentverket kräver att avgifterna för verkets tjänster 
sätts så att verksamheten ger full kostnadstäckning. För närvarande ger 
den anslagsfinansicrade verksamheten ett överskott som inlevereras till 
statskassan. I översynen föreslås en ny finansieringsform (ett s. k. 
1000-kronorsanslag). Patentbesvärsrätten, SACOISR med Sveriges Civil
i11ge11jörsförbund, TCO, Svenska industriers pate11ti11ge11jörers förening 

och Svenska uppfi1111areföreni11ge11 är positiva till förslaget. 
Parenrbesvärsriitten anser att en ny finansieringsform skulle underlätta 

för patentverket att på ett smidigt och effektivt sätt anpassa verksamheten 
till rådande investeringshehov och andra förhållanden. 

Svenska industriers parentinge11jörersföre11ing menar att begäran om ett 
1000-kronorsanslag är väl grundat. De finner att överskottet som patent· 
verket inlevererar till statskassan i stället borde komma patenthavare, 
uppfinnare m. il. till godo - t. ex. genom ej höjda årsavgifter. 110 



Svenska 11ppfi1111areföre11i11ge11 anser det bätlrc att överskottet som går 
till statskassan i stället utnyttjas för effektivisering, utveckling och mark
nadsföring. Ett 1000-kronorsanslag skulle dessutom ge patentverket minst 
lika stora möjligheter att driva uppdragsverksamhetcn med önskad effekti
vitet och kommersiell inriktning. 

Pate11thes1•ärsrätte11 anför att vid en övergång till I 000-kronorsanslag 
krävs ett övervägande av hur avgifterna som inflyter från den europeiska 
patentorganisationen skall användas. Patcntbcsvärsrätten anser inte att 
patentverket skall få obegränsad tillgång till avgifterna för sin verksamhet, 
eftersom de inte svarar mot någon arbetsinsats från verkets sida bortsett 
från administration av patentregistret. Patentbesvärsrätten pekar på möj
ligheten att specialdestinera. dessa avgifter för olika aktuella behov inom 
teknisk forskning och utveckling. 

Statsko11toret anför att i och med att verksamheten vid patentverket 
skall ge full kostnadstäckning, är det väsentligt hur stor del av de inkomna 
avgifterna som får disponeras av patentverket och hur stor del som skall 
inlevereras till statskassan. Statskontoret nämner i detta sammanhang att 
en översyn av taxcrsättningen vid patentverket för närvarande utförs av 
RRV. Den redovisas under oktober månad 1986 och innehåller RRV:s syn 
på patentverkets avgiftspolitik och marknadssituation. Statskontoret ser 
RRV:s rapport som ett komplement till det förda resonemanget om full 
kostnadstäckning. 

Svenska industriers pate11tillge11jörers förening kommer in på kostnads
frågan och understryker att det svenska patentverket är konkurrensutsatt 
från det europeiska patentverket (EPO). Därför får patentverkets föreslag
na förändringar inte medföra några kostnadshöjningar för de sökande. 
Detta skulle kunna leda till ett minskat utnyttjande av det svenska patent
verket, vilket i sin tur leder till försämrade möjligheter att uppnå verkets 
målsättningar. Föreningen anför också att den "arbetsfria" inkomsten för 
patentverket från EPO-avgiftema bör komma de sökande till del genom 
bättre kvalitet på handläggningen och kortare behandlingstider. Sveriges 
Jndustr{förbund ocll SHIO-Fami/jeföretagen instämmer i föreningens 
mening. 

2.5 Bolagisering av patent- och registreringsverket 

RRV anför att för att patent verket skall höja effektiviteten och öka konkur
renskraften så krävs en ökad flexibilitet i organisationen. Patentverkets 
produktion kännetecknas av tjänster som är icke-konkreta och icke-repeti
tiva, liten åtskillnad mellan produktion och konsumtion samt att kunden 
till stor del deltar i produktionen. Organisationen måste snabbt kunna 
anpassa sig till förändrade marknadskrav, producera och helst med sänkt 
resursinsats reproducera vissa tjänster med bevarad eller höjd kvalitet. 
Nackdelar med myndighetsformen är tungroddheten och osmidigheten. 
Tungroddheten sammanhänger ofta med ingående reglering av förvaltning 
och resursanskaffning. Myndighetsformen är en nackdel även om den 
finansieras genom 1000-kronorsanslag. Stiftelseformen anser RRV inte 
heller vara bra, eftersom den är avsedd för verksamhet av icke affärsmäs-
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sig karaktär. RRV föreslår att för att patentverket ska bli ett effektivt stöd 
för svensk industri och för närings- och industripoliliken; så bör verksam
heten bedrivas i aklicbolagsform. Stalcn kan utöva sitt ägarinflytande 
genom att i bolagsordningen, på stämman och genom lagstiftning reglera 
och styra verksamheten så att den går i linje med de övergripande målen. 
Enligt RRV "torde en klarare ansvarsfördelning mellan regeringens/depar
tementets policyskapande uppgifter och patentverkets löpande uppgifter 
bidra till att fokusera verkets inneboende resurser till nytänkande vad 
g~tler innehållet i de tjänster de producerar och själva servicelevcrans
proccssen (kvalitet, balanser m. m.)". Arbetsformer, personal-, lokal- och 
ADB-investeringar, prissättning, produktsortiment osv. blir med en aktie
bolagsform lättare att anpassa till vad verksamheten kräver och kunderna 
är villiga att betala för. 

Statskontoret anser att patentverket bör bibehållas som statlig myndig
hel. En bolagslösning bör användas för organisationer som arbetar mot en 
konkurrensutsatt marknad. Myndighetsorganisationen bör väljas då verk
samheten har ett offcntligrättsligl förhållande mot fysiska och juridiska 
personer. Vid myndighetsformen bibehålls.insyn och kontroll. Verksam
heten kan då påverkas genom politiska beslut efter offentlig debatt. Stats- · 
kontoret finner all patentverkets kunder står i ett myndighetsförhållande 
till verket. 

3 Patentavdelningen 

3.1 Handläggning 

Översynen har redovisat eri målformulering vad gäller handläggningen av 
ärenden inom patentavdelningen. Målsättningen är att minska ärendeba-. 
lanserna och handläggningstiderna. Förslaget är: utförlig bedömning och 
motivering i första föreläggande; första föreläggande inom 7 månader, 
resp. 18 månader för prioritetsärcnden; beslut inom 3 år i alla ärenden; 
balansen nedarbetad till 18000 å 19000 ärenden per den 1 juli 1987; balan
sen nedarbetad till 15000 ärenden per den 1 januari 1990. Niiringsfrilzets
ombudsmannen, industriverket, patentbesvärsrätte11, statskomoret, TCO, 
Svenska patentombudsföre11i11ge11, Svenska industriers patemingenjörers 
förening, Svenska 11ppfln11areföreni11gen, Sveriges advokatsamfund oclz 
Sveriges industr(förbund instämmer i vikten av att arbeta ned balanserna 
och förkorta handläggningstiderna. TCO, Svenska patelllombudsförening
en, Svenska industriers patentingenjörers förening, Svenska uppflnnare
föreningen och· Sveriges ind11striförb1md med SH/0-Familjeföretagen 
framför uttryckligen att de är positiva till översynens målformuleringar. 

Statskomoret framhåller att för att säkerställa kvaliteten och bredden i 
patentverkets verksamhet är ärendemängden av central betydelse. En stor 
ärendemängd ger möjlighet att sysselsätta ett stort antal patentingenjörer. 
För att patentverket skall upprätthålla sin PCT-status krävs minst 100 
patentingenjörer. Hur problemet med att erhålla en stor ärendemängd skall 
lösas framgår inte av översynsmaterialet enligt statskontoret. Slatskon-
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toret konstaterar att kort han<lläggningstid är patentverkets viktigaste kon
kurrensmedel i förhållande till EPO. 

Svenska pate11tombudsföreni11gen är orolig för att en snabb och effektiv 
handläggning kan inverka negativt på kvaliteten. Föreningen anser att hög 
kvalitet är viktigare än att handläggningen sker snabbt på bekostnad av 
kvaliteten. Enligt föreningens uppfattning bör kravet på ncdarbctning av 
balanserna icke vara det primära. Pantentombudsföreningcn ser gärna att 
ärendebehandlingen mer sker i en dialog mellan patentverket och sökan
den/ombud. Därför vill de att den nuvarande s. k. kompakta behandlingen 
försvinner. (Den innebär i princip att efter en enda skriftväxling mellan 
patentverket och sökande/ombud ska beslut i ärendet fattas). På grund av 
den kompakta handläggningen sker; enligt föreningen, många onödiga 
avslagsbeslut. Dessa avslagsbeslut belastar patentbesvärsrätten. Detta 
skulle kunna undvikas genom att en dialog förs mellan patentvc~ket och 
sökande/ombud. Svenska uppfinnareföreningen delar patentombudsför
cningens uppfattning. 

Statsverkens ingenjörsförbund föreslår att det i målformuleringen intas 
en skrivning som innebär att om sökanden så önskar skall patentverket 
sträva efter snabbast möjliga beslut, dock utan kvalitetsförsämring. En 
kortare behandlingstid, som inte kräver större personalresurser, kan vara 
till fördel för patentverkets konkurrenssituation. 

3.2 Granskningskvalitet 

I översynens målformulering för patentavdelningen föreslås införande av 
ITS-granskning i alla ärenden. Styrelsen för teknisk utveckling (STU), 
s1a1skontoret och Svenska pate11tomb11dsföreninge11 är positiva till försla
get. 

STU understryker vikten av att patentverket upprätthåller och förbättrar 
kvaliteten på nyhetsgranskningen. Denna är enligt STU avgörande för 
patentverkets konkurrenskraft. Styrelsen anser att lTS-granskning bör 
införas först sedan ärendebalanserna nedarbetats. ITS-granskning medför 
en större arbetsinsats per ärende. STU menar att patentverket bör dispo
nera de avgifter som inflyter från såväl verksamheten i Sverige som från 
EPO så att en ökad arbetsinsats per ärende blir möjlig. 

Stats kontoret anser att införande ay ITS-granskning bör vänta tills hand
läggningstidema inte överskrider 4 år och balanserna uppgår till högst 
20000 ärenden. Eftersom genomförande av l'fS-granskning torde medföra 
en genomgripande omorganisation av arbetet inom patentavdelningen så 
föreslår Svenska patentombudsföreningen att patentverket under över
gångstiden, redan nu i förelägganden (som inte är av teknisk karaktär) och 
godkännandebeslut börjar redovisa samtliga publikationer, som vid 
granskningen särskilt studerats och beaktats. Detta ger sökanden en bättre 
bild av teknikens ståndpunkt. 

3.3 Organisation av patentavdelningen 

3.3./ Allmänt 

Patentbesvärsrät1e11 är inte övertygad om att översynens föreslagna för
ändringar påverkar avdelningens kapacitet i positiv riktning. 

8 Riksdagen 1986187. 1 saml. Nr 100. Bilaga 14 
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Sveriges ind11striförb1111d och SHIO-Familjeföretage11 ställer sig posi- Prop.1986/87: 100 
tiva till översynens föreslagna förändringar i organisationen. De tror att - Bil. 14 
förändringarna kan bidra till förhättrade kontakter med avnämare och 
ökad effektivitet i arbetet. Även ICO är positiva till översynens förslag. 

3.3.2 Ledningen 

För närvarande är chefen för patentavdelningen ställföreträdare för verks
chefen. I översynen övervägs att fördela uppgiften som verkschefens -
ställföreträdare på samtliga programenhetschefer enligt en rotalionsproce
dur. 

Patentbesvärsriitten finner inga skäl att ändra på den nuvarande ord
ningen. Detta på grund av att patentavdelningen är den tunga program
enheten inom verket. En ~adan förändring skulle, enligt patentbesvärsrät- . 
ten, inte heller leda till att höja produktionen på patentavdelningen, vilket 
är del primära syftet med översynen. 

I översynen föreslås att ledningen förstärks genom att "patentstyrel
sen" - i nuvarande organisation avdelningschefen - vid sin sida får en 
".vice patentchef'. Patentchefen skall- svara för den utåtriktade verksam
heten, medan den vice patentchefen skall svara för avdelningens inre 
organisation och verksamhet. Patentbesvärsrätten menar att den nuvaran
de avdelningschefens arbetsbörda är betungande och att han behöver 
avlastas. Men rätten anser det olämpligt att de bådas verksamhetsområden 
blir åtskilda. De två bör i stället kunna ersätta varandra. 

3.3.3 Omvandling av patembyråema till områdesenlzeter 

I översynen föreslås att nuvarande nio byråer inom patentavdelilingen 
inordnas i tre huvudområden med inriktning på elektroteknik med allmän 
fysik, mekanik och kemi. Svenska pate11tomh11dsföre11i11ge11 och S1'enska 
industriers pate11ti11genjörers.förei!i11g är positiva till översynens förslag. 

Pate11tbesvärsrätte11 ifrågasätter om förslaget innebär ett förstärkande 
av ledningsfunktionerna som avses under punkt 3 i direktiven av dcn-19 
september 1985. Rätten anser au tre områdeschefer torde ha mindre möj
lighet att leda arbetet än nio överingenjörer. Enligt förslaget skall ·det vara 
möjligt för områdescheferna att delegera vissa beslut till s.k. gruppchefer. 
Patentbesvärsrätten anser det oklart vilka beslufsom menas. Om det avser 
avslags- och invändningsärenden skulle det försvåra en enhetlig praxis 
inom patentavdelningen. Dessutom framhåller rätten att det kan bli svårt 
att indela patentavdelningen i tre teknikområden. 

3 .3 .4 Patentgrupper 

Översynen föreslår att det inom de olika strategiska områdena bör bildas 
särskilda patentgrupper (20 å 25 st) om 4-7 ingenjörer av rotlar ~ed 
tekniska områden som ligger nära varandra. De skall ersätta nuvarande 
tekniska byråer, produktionsorganisation och kontaktgrupper. En medlem 
i varje grupp skall ha ansvar för en produktionsplan, för inskolning och för 114 



utveckling av gruppmedlemmarna. Sve11.~ka pate11to111b11dsföreningen, 
Svenska industriers patenti11ge11jörers förening och Svenska uppfi1111are
Jöreni11ge11 är positiva till översynens förslag. 

J'atentbesviirsriitte11 ifrågasätter om förslaget verkligen leder till att kon
takterna mellan granskarna ökar. Vad man möjligen kan komma att vinna 
är det att man genom produktionsplanen kan uppnå en jämnare produktion 
i den mening att en utjämning av ärendebalanserna mellan rotlarna sker. 

Svenska pate11tomh11dsföre11ingen vill framhålla vikten av att ·beslut 
fanas på rätt nivå, eftersom det i översynen föreslås alt viss beslutanderätt 
kan delegeras från områdeschef till gruppenheten.· Föreningen anser att 
viktiga beslut, såsom t. ex. invändnings- och avslagsärenden, bör under
ställas områdeschefen. En kommunikation mellan de olika områdesenhe
terna och grupperna måste, enligt föreningen, också tillskapas. Detta för 
att motarbeta risken för olikartad praxis inom myndigheten. 

Svenska uppfi1111areförei11gen är av samma mening som patentombuds
föreningcn. 

4 Varumärkesbyrån 

4.1 Handläggning 

På grund av den kraftiga. tillströmningen av varumärken har handlägg
ningstiden förlängts. I översynens målformulering vad gäller varumärken 
har föreslagits att: första granskningsbeskedet skall vara klart inom 2 
månader; genomsnittlig hehandlingstid skall vara högst 10 månader samt 
ärenden rörande registrerade varumärken skall normalt avgöras utan 
dröjsmål. TCO, Svenska patelltombudsföreningen, Svenska industriers 

patentingenjörers förening. Sveriges advokatsamfund och Sveriges ind11-

striförb1111d biträder översynens målsättningar. 
Statens industriverk framhåller endast att handläggningstiderna är otill

fredsställande och att åtgärder måste göras för att stärka verkets konkur
rensförmåga. Industriverket framför att problemet med handläggningsti
derna har framkommit i industriverket~ utredning, Krångelsverige - myt 
eller sanning (SIND 1986:4). · 

Patenrbesvärsrätten framför att eftersom byrån har en hög personalom
sättning och en kraftigt ökad ärendetillströmning ökar handläggningstidcr 
och balanser. Besvärsrättcn anser att en personalförstärkning är nödvän
dig. Svenska pate1ttomb11dsföre11i11ge11, Svenska industriers patent

ingenjörers förening oclr Sveriges advokatsamfund delar pateritbesvärsrät
tens mening. 

I översynen beskrivs även målen för mönsterärenden. Där sägs att första 
granskningsbeskcd skall ske inom 5 månader; registrering ca 4 månader 
efter kungörandet om invändning ej görs; genomsnittlig behandlingstid 11 
månader samt högre kvalitet på mönsterskydden genom mer omfattande 
och djupgående granskning. 

Svenska industriers patentingenjörers förening menar att för att den 
lagstadgade prioritetsrätlcn skall kunna utnyttjas i praktiken måste första 
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granskningsbcskedet komma inom 4 månader. Sveriges ind11striförbu11d 
med SH/0-Fami/jeföretagen instämmer i denna uppfattning. 

4.2 Organisation av varumärkesbyrån 

I översynen föreslås att varumärkesbyrån omvandlas till en avdelning med 
tre sakenheter för resp. varumärken, mönster och namn med en avdel
ningschef som i förhållande till den nuvarande byråchefen skulle få ett 
vidgat administrativt heslutsansvar. Vidare föreslås i översynen all det för 
varumärkesenhetcn inrättas en chefstjänst på samma nivå som för möns
ter- och namnenheterna. Detta för au avlasta avdelningschefens arbets
börda. Till denna chefs tjänst hör att fatta slutliga beslut i varumärkesären
den. TCO och Svenska industriers patentingenjörers förening är positiva 
till översynens förslag om en förändrad organisation. 

Pate11tbesvärsrätte11 anser det olämpligt att avdelningschefen inte skall 
ha en kontinuerlig kontakt med varumärkeshanteringen. Avdelningschefen 
bör, enligt besvärsrätten, fortfarande ha ansvaret för den löpande verk
samheten med möjlighet att i viss omfattning delegera beslutsfattandet. 
Rätten anför att det "på grund av ärendetillströmningen på varumärkes
byrån har aktualiserats att lägga ut klassningsuppgifterna på de olika 
granskningsrotlarna." Patentbesvärsrättcn menar att även om detta inte är 
rationellt så verkar det ofrånkomligt. Rätten anser det fortfarande nödvän
digt att en jurist med kännedom om klassningsfrågor har det övergripande 
ansvaret för denna verksamhet. 

5 Bolagsbyrån 

5.1 Handläggning 

Kunderna har blivit lidande av en alltför lång handläggningstid. I över
synen ges en målformulering. Den säger att: registrering av ärende skall 
ske inom 14 dagar; insänd räkenskapshandling skall vara tillgänglig inom 
14 dagar; beställda registreringshevis m. m. skall effektueras inom 3 dagar; 
telefonförfrågningar skall besvaras samma dag; samt att lyhördhet för 
kundanpassad information skapas. Statens industriverk instämmer i att 
åtgärder måste göras för att förkorta handläggningstiderna. Kommerskolle
gium, TCO, Svenska industriers patentingenjörers förening och Sveriges 
industr!förbund med SIIIO-Familjeföretage11 är positiva till översynens 
förslag. 

Svenska patentomb11dsföre11inge11 konstaterar att en bristfällig gransk
ning görs på bolagsbyrån. Granskare har, enligt föreningen, förbisett eller 
inte tagit hänsyn till förekommande varumärkesregistreringar. Detta leder 
till många konfliktärenden. Pacentombudsföreningen anser att kravet på 
effektivitet och utfärdande av registreringsbevis inom 14 dagar kan sänkas 
något till förmån för en korrekt behandling. En alltför snabb handläggning 
ökar risken för förbiseenden och fel. 

Sveriges Adi:okatsamjimd är kritisk mot bolagsbyråns rutiner vid namn
granskning av nyanmälda bolagsfirmor. Firmor har godkänts trots att 
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närliggande namn inom samma bransch förekommit. Enligt samfundet 
fordras en översyn av granskningsmaterialet och arbetsmetoderna. Nuva
rande tillstånd, då ett bolag inte likvideras trots att räkenskapshandlingar 
inte insänts under ett halvt decennium, kan inte accepteras enligt Sveriges 
advokatsamfund. Samfundet är därmed positiva till att holagsbyrån börjat 
driva in räkcnskapshandlingar. Detta torde ytterligare effektiviseras om, 
som föreslås, en särskild enhet bildas för räkenskapshandlingar. 

5.2 Organisation av bolagsbyrån 

Översynen finner övervägande skäl för att bolagsbyrån även fortsättnings
vis skall vara en del av patentverket. Det föreslås dock förändringar i 
organisation och styrning i syfte att åstadkomma en vidgad handlingsfrihet 
och större ekonomisk självständighet för bolagsbyrån. Kommerskolle

gium, styrelsen för teknisk llfveckling, Statsverke11s i11ge11jör~förb11nd, 

Svenska industriers patentingenjörers förening, Sve11ska 11ppfi11nareföre

ni11ge11 och Sveriges i11dustriförb1111d med SHJO-Familjeföretagen in
stämmer i översynens förslag. 

Statsverke11s i11genjörsförbund anför också att eftersom bolagsbyråns 
arbetsuppgifter har monopolkaraktär bör den inte ombildas till aktiebolag. 

Industriverket anser att det långa avståndet och därmed svårigheterna 
att samordna verksamheten bör leda till att bolagsbyrån bildar en själv
sländig myndighet. Statskontoret föreslår också att bolagsbyrån avskiljs 
från patentverket. RRV instämmer i detta och menar att det finns ett visst 
samband mellan bolagsbyråns verksamhet och pantentverket. Men det är 
inte tillräckligt, enligt RRV, för att upprätthålla sammanhållningen. Även 
om administrationskostnaderna skulle bli större, så anser RRV ändå att 
bolagsbyrån hör avskiljas från pant verket. För au motverka att administra
tionskostnaderna blir större bör det, enligt RR V, undersökas om inte de till 
Sundsvall lokaliserade myndigheterna skulle kunna samordna viss admini
stration. Men RRV vill poängtera au en sådan samordning inte utgör en 
förutsättning för ett avskiljande av bolagsbyrån från patentverket. 

TCO anser att konsekvenserna för bolagsbyrån som en självständig 
myndighet är ofullständigt utredda. Därför vill de inte ta ställning till 
bolagsbyråns organisatoriska ställning. Berörd personal finner dock sam
banden med patentverket så svaga att en avskiljning bör ske. TCO har 
också framfört att de är nöjda med de i översynen föreslagna organisatoris
ka förändringarna inom bolagsbyrån. 

5.3 Förctagsregistreringen 

Vid länsstyrelsernas handelsregister registreras enskilda firmor, handels
bolag och ekonomiska föreningar. Sett ur firmarättslig synpunkt vore det, 
enligt översynen, av värde att handclsregistrens verksamhet samordnades 
med bolagsbyråns. Svenska patentombudsföreningen och Sveriges advo
katsamfund delar översynens uppfattning. 

Si•eriges advokatsamfund vill kraftigt understryka vikten av att den 
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rättsosäkcrhet, som sammanhänger med den nuvarande bristen på sam
ordning, försvinner. 

Kommerskollegium, RRV och S11eriges advokatsamf1111d anser att frå
gan om en samlad företagsregistrcring bör utredas i särskild ordning. 

6 Uppdragsverksamhet 

6.1 Expansion av uppdragsvcrksamhetcn 

Näringsfrihetsmnbudsmannen framhåller att om inte personalsvårighe
terna får en lösning måste expansionen på uppdragssidan bestå till ärende
balanserna nedbringats. Svenska patentombudsföre11i11gen instämmer i 
detta. 

Styrelsen för teknisk utveckling framför att uppdragsverksamhetcn bör 
hållas på en sådan nivå att målen för handläggningen kan uppnås: 

Statskontoret anser att effekterna av en minskad patentärendemängd 
kan leda till en ökad uppdragsverksamhet. 

TCO menar att det är viktigt för patentavdelningen att uppdragsverk
samheten även i framtiden har minst samma omfattning som i dag. Ett av 
skälen är "PCT-gränsen", där verket inte får ha under 100 granskare för 
att kunna fortsätta vara PCT-myndighet. Ett annat skäl, enligt TCO, är att 
kompetensproblem uppstår med för få granskare, eftersom det då blir stora 
tekniska områden för vai:ie granskare att ha hand om. 

6.2 Uppdragsl·crksamhetcn som konkurrensutsatt 

Näringsfrihetsombudsmannen konstaterar att uppdragsverksamheten ar
betar i konkurrens med näringslivet i övrigt. 

Sveriges advokarsamftmd anger att betänkandet på flera ställen fram
håller att uppdragsverksarnheten, vad gäller patent (InterPat), är konkur
rensutsatt. Samfundet anser det vara en överdrift att påstå att InterPat 
konkurrerar på lika villkor. 

6.3 Gränsdragning mellan myndighetsutövning och. uppdragstjänster 

I översynen framhålls att det är viktigt att den affärsdrivande uppdrags
verksamheten inte tar i anspråk resurser inom myndighetsutövningen, som 
i första hand är avsedd för ärendehandläggning och nedarbetning av ba
lanser. Näri11gsfrihetsomb11dsmanne11, styrelsen för teknisk utveck/i11g, 
patentbesvärsrätten, TCO, Svenska patentombudsföreningen. Svenska in
dustriers patelltingenjörers förening, Sveriges advokatsamfund och Sveri
ges i11dustriförbund med SHJO-Familjeföretagen delar uppfattningen i 
översynen. 

Näri11gsfrihetsombudsma1111e11 framhåller att ett klarare isärhållande av 
uppdragsverksamheten från myndighclsuppgiftema borde eftersträvas så 
att inte en och samma person handlägger samma patentfråga både i upp
dragsform och såsom myndighctsutövare. I översynen föreslås att om 
verksamheten bolagiseras så kan den utnyttja resurser även utanför vcr-
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ket. Om man låter bolagets utomstående konsulter arbeta med frågor, 
såsom t.ex. om patenterbarhet och patentintrång, skulle kravet på verket 
act dess egen personal endast tar fram objektiv information kunna upprätt
hållas, enligt näringsfrihetsombudsmannen. Ombudsmannen anser att det 
varit värdefullt om denna prohlemställning analyserats mer. Vidare fram
hålls att det är viktigt att patentsökande som använt sig av uppdragsverk
samheten inte gynnas i förhållande till andra som inre gjort det. 

Styrelsen för teknisk utveckli11g påpekar också att uppdragsverksamhe
ten inte får leda till att personalen hamnar i en konfliktsituation som kan 
påverka objektiviteten i myndighetsutövningcn. Styrelsen anser att patent
ärenden i frågor om patentmöjligheter, skyddsomfäng; intrång och liknan
de måste ligga utanför uppdrags verksamheten. 

Svenska pate11tomb11dsföre11i11gen anför att det bör komma an på patent
avdelningen att avgöra om och i vilken utsträckning resurser skall ställas 
till uppdragsverksamhetens förfogande. Föreningen menar att uppdrags
verksamheten utvecklats på bekostnad av myndighetens handläggning av 
patentansökningar. Detta har, enligt föreningen, påskyndat en negativ 
utveckling av antalet inlämnade ärenden. 

Sve11ska industriers patenti11ge11jörers förening anser att patentverkets 
primära uppgift är att ta fram ett sådant antal arbetsuppgifter för grans
karna, att myndigheten kan behålla så många granskare som behövs för au 
patentverket skall vara effektivt och ha en bra kvalitativ handläggning. 
Dimensioneringen av uppdragsverksamheten kan därför endast göras av 
patentverket. 

Sverif(es advokatsomfund menar att ju mer aggressivt lnterPat (upp
dragsverksamheten inom patentavdelningen) marknadsför sina tjänster 
desto större är risken att den myndighetsutövande patentavdelningen av
tappas på arbetskraft. I översynen framgår att InterPat avser att öka sin 
marknad även i utlandet. 

Sveriges i11d11striförblmd med SH/0-Familjeföretagen finner det vä
sentligt att uppdragsverksamheten inte ekonomiskt eller personellt sub
ventioneras av den myndighetsutövande verksamheten. 

Svenska patentombudsföreningen framhåller att det i översynen visats 
en nedgång av antalet ingenjörstimmar (budgetåret 1984185 ca 15 per
sonår). Denna nedgång beror på att ingenjörsuppdragen hålls pä en låg nivä 
för att balansen av icke avgjorda ärenden skall nedarbctas. I översynen 
sägs att när balansen nedarbetats skall åter ingenjörsuppdragen marknads
föras. Detta beräknas ske den I juli 1987. Föreningen finner det därför 
märkligt och oacceptabelt att patentverket under budgetåret 1985/86 ökar 
ingenjörsuppdragen till 23 personår. 

6.3.1 Särredovisning 

Näringsfrihetsombudsmannen och Statsverkens ingenjörsförbund vill 
framhälla kravet på en särredovisning av uppdragsenhetens verksamhet. 

6.4 Granskningsuppdrag kontra patentansökningar 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) kommenterar ett räkneexempel som 
redovisas i en fotnot på s. 23 i översynens etapp Il, mars 1986. Enligt detta 
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kunde minst 480 ingenjörsmannaår sparas årligen om de patentansökningar 
som leder till avslag istället inlämnades som granskningsuppdrag. STU 
anser att det även ligger en betydande arbetsinsats bakom gransk
ningsuppdragen för att de skall kunna ligga till grund för om en patentansö
kan skall inges eller ej. sn; menar au det i stället ofta är så att hastigt 
inkomna granskningsuppdrag endast väcker falska förhoppningar. STU 
framhåller att det inte går att reducera mängden nedlagt ingenjörsarbete 
genom att ersätta patentansökningar med granskningsuppdrag. STU anser 
att granskningsuppdrag, för alt ge en god fingervisning om patentmöjlighe
terna, måste vara väl genomarbetade och försedda med patentkrav eller 
liknande tydlig definition av granskningsinriktningen. Granskningskost
nader för patentansökningar som inte godkänns och som inte täcks av 
inlämningsavgiften bör, enligt STU, liksom tidigare täckas av årsavgifter 
för godkända patent. 

6.5 Organisation av uppdragsverksamhcten (lnterPat) 

1 översynen föreslås au uppdragsverksamhet via lnterPat bör bedrivas i 
aktiebolagsform. Majoriteten av remissinstanserna är negativa till detta 
förslag. Näringsfrihetsombudsman11en, i11dustdverket, patentbesvärsrät
ten och SACOISR med Sveriges Civilingenjörsförbund är emellertid posi
tiva till förslaget. 

Näri11gsfrihetsomb11dsmanne11 anser sig inte kunna bedöma om tidpunk
ten är den rätta för att bilda aktiebolag. Detta på grund av att faktaunderla
get i översynen är otillräckligt. 

Statens industriverk menar att om aktiebolagsformen är mer gångbar än 
stiftelseformen så bör den väljas. Bolaget bör då, enligt industriverket, 
avskiljas helt från patentverkets övriga aktiviteter. 

Enligt patentbesvärsriitten är det viktigaste skälet för en bolagisering att 
det leder till en bättre åtskillnad mellan den myndighetsutövande verksam
heten och uppdragsverksamheten. Besvärsrätten anser att det, med hän
syn till detta, inte är lämpligt att bolaget helt kontrolleras av patentverket. 
Däremot bör patentverket vara delägare och företrädas i bolagets styrelse. 
Om det nya bolaget får en monopolställning i Sverige finns inte risk att 
bolaget inte kommer att drivas tillräckligt effektivt. Patentbesvärsrättcn 
anser det därför vara en fördel om även andra bolag kunde få köpa tjänster 
av patentverket på samma villkor. 

SACO!SR med Sveriges Civilin{?enjörsförbund framhåller att ett ombil
dande till aktiebolag kräver intensiva kontakter med personalens företrä
dare. 

Styrelsen för teknisk utl'eckling, statskontoret, RRV, Statsverkens in
genjörsförbund, TCO, Svenska patentombudsföreningen, Svenska indu
striers patentingenjörers förening, Svenska uppfinnareföreni11{?en, Sveri
ges advokatsamfund och Sveriges industriförbund är negativa till försla
get. 

Statskontoret anser sambanden med den övriga patentverksamheten 
vara så starka att ett särskiljande inte är meningsfullt. Det är dessutom 
samma personal som utför arbetet inom patentavdelningen som inom 
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uppdragsverksamheten. Statskontoret menar också att personalens kom
petens breddas vid deltagande i uppdragsvcrksamheten. Statskontoret 
anger att översynen framhållit att en fördel med bolagiseringen skulle vara 
särredovisning mellan myndighetsverksamhctcn och uppdragsverksamhe
ten och undvikande av jäv (samma organisation som utför uppdrag och 
prövar patentärenden). Enligt statskontoret avhjälps inte dessa problem 
med en bolagisering. Statskontoret menar också att förslaget kan medföra 
stora personalproblem eftersom aktiebolagspersonalen kan få mer mark
nadsanpassade löner, medan detta inte är möjligt för patentingenjörerna. 

RRV menar att kvalitet och produktivitet skulle kunna höjas om man i 
den föreslagna organisationen tillskapadc former för att tillvarata den 
kunskap som upparbetas inom de skilda verksamheterna. Den föreslagna 
delningen försvårar, enligt RRV, detta överflöde av kunskap eftersom 
någon samlad värdering av produktionens olika delar inte kommer att 
kunna ske på det kvarvarande patentverket. RRV framhåller också att 
personalens res_urser inte kan mobiliseras på samma sätt som om verksam
heten rymdes i en organisation. Konkurrensen om produktionsresurserna 
för ingenjörsuppdragen, det egentliga problemet, löses inte genom försla
get, enligt RRV. 

Stats\•erkens i11ge11jörsförb11nd pekar på en risk med den föreslagna 
bolagiseringen. En tendens har utvecklat sig inom andra myndighetsområ
den. Denna är att när man inte kunnat betala den kvalificerade ingenjörs~ 
personalen marknadsmässiga löner har man köpt konsulttjänster till högre 
kostnad. Om något lämpligt konsultföretag inte funnits har dotterkonsult
företag bildats. Resultatet har blivit att kostnaderna har fördubblats. Myn
digheten har dessutom förlorat egen ovärderlig kompetens. Förbundet 
finner risk för att detta kommer att drabba patentverket. 

TCO anser att innan beslut tas om associationsform, så krävs att verket 
har tillräckliga resurser för att kunna utföra de uppdrag som det i dag finns 
en marknad för. I översynen förutsätts nämligen att uppdragen skall ut
föras av verkets personal. I dag avtrappas ingenjörsresurserna; därför 
anser TCO att underlag för beslut om ändrad associationsform saknas. 

Svenska pate11tombudsföre11i11ge11 framhåller att det tilltänkta bolaget 
skall köpa tjänster från patentverket. Denna möjlighet står inte öppen för 
någon annan och leder till att det tilltänkta bolaget övertar och eventuellt 
förstärker den monopolställning i Sverige som den för närvarande har. 
Föreningen menar att uppdragsenheten är den förmedlande länken mellan 
uppdragsgivare och den eller de personer i patentverket som utför arbetet. 
Föreningen anser att den nuvarande organisationen fungerar bra och för
står inte varför man vill ändra på den. Skälen för en bolagisering -
undvikande av offentlighetsprincipen och förstärkning av konkurrensför
mågan - som ges i översynen avvisas av Svenska patentombudsförening
en. Föreningen utgår ifrån att rätten att teckna aktier blir allmän så att 
intresserade avnämare på så sätt får möjlighet till insyn i verksamheten. 
Argumentet att bolagiseringen skulle leda till förstärkt konkurrensförmåga 
anser föreningen inadekvat, eftersom verksamheten skall bedrivas på sam
ma sätt som förut. Bolagiseringen innebär endast att organisationen ytterli
gare kompliceras och följden därav kan endast bli en fördyring för kun
derna. 
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Svenska industriers patentingenjörers förening vill påpeka att användar
representanterna i patentverkets styrelse tidigare har reserverat sig mot 
detta förslag. 

Svenska uppfinnare.föreningen anser att en effeli.tivitetsökning eller 
marknadsföring inte är beroende av organisationsformen. Vid en bolagi
sering skulle uppdragsvei"ksamheten vara starkt beroende av patent- och 
rcgistreringsverkets ordinarie granskarstab. Granskarkåren i sin .tur är 
starkt beroende av uppdragsverksamhetens arbetsingång. En bolagisering 
skulle, enligt föreningen, leda till att verket måste bygga upp en särskild 
organisation för reglering och planering av uppdragsarbete från InterPat. 
U ppfinnareföreningen menar att det är tveksamt om effektiviteten i upp
dragsarbetet skulle öka; de som utför arbetet är ju desamma som förut. 
Dessutom torde granskarna ha en större samhörighetskänsla med arbetsgi
varen, dvs. patentverket, än ett självständigt uppdragsgivande bolag, vil
ket de inte har någon insyn i och vilket de inte kan påverka fackligt. I 
stället för en bolagisering föreslår uppfinnarcföreningen att InterPat ges en 
mera självständig ställning i förhållande till patentverket. 

Sveriges advokatsamfund föreslår att nuvarande ordning bibehålls. Che
fen för IntcrPal skall, enligt samfundet, fortfarande vara underställd che
fen för palentavdelningen. Den sistnämnde skall bestämma i vad mån 
arbetskraft kan avstås till IntcrPat. Samfundet framhåller att genom bibe
hållandet av nuvarande ordning verkar personalen under samma tjänste
mannaansvar och dessutom säkerställs fortsatt insyn i verksamheten. 

Sveriges ind11str(förbu11d med SHIO- Familjeföretagen menar att bo
lagiseringen kommer att innebära en brist på insyn. Med hänsyn till att 
bolaget kommer att vara beroende av patentverkets resurser är bristen på 
insyn allvarlig. Bolaget skall drivas affärsmässigt och krav på lönsamhet 
kommer alt slällas. På gmnd av delta föreligger det, enligt industriförbun
det, en risk för att granskarnas tas i anspråk så att myndighetsutövningen 
blir lidande. Sveriges industriförbund med SHIO-Familjeföretagen fram
håller att uppdragen för bolaget i många fall kan komma att prioriteras. 

Svenska patentombudsföreningen framhåller också att tjänsten att för
sälja kopior av offentliga handlingar, som det tilltänkta bolaget skall sköta, 
strider mot tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. fastslås att svenska 
medborgare skall ha fri tillgång till allmänna handlingar. Överförs kopie
vcrksamheten till ett aktiebolag kommer allmänheten att vara hänvisade 
dit. Att myndigheten frånhänder sig sina grundlagsreglerade skyldigheter 
anser föreningen vara stridande mot TF 2 kap. Sveriges advokatsamfund 
instämmer i detta. 

7 Decentraliseringsfrågan 

I översynen framhålls att någon utflyttning av varumärkesbyrån till Sunds
vall inte bör göras. Samtliga remissinstanser som yttrat sig angående denna . 
fråga instämmer i översynens mening. Dessa instanser är: näringsfrihets- · 
ombudsmanne11, statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, pa
tentbesvärs rätten, RRV, TCO, Svenska patentombudsföre11ingeiz, Svens-
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ka industriers palentingenjörers före11i11R, Svenska 11ppfin11areföre11ingen, 
Sveriges advokatsamfund och Sveriges industriförbund. 

Statens industriverk delar översynens uppfattning att det finns uppenba
ra samband mellan patentav<lelningen och varumärkcsbyrån. En samlo
kaliscring är därför både naturlig och rationell. Erfarenheter från tidigare 
decentraliseringar har visat sig leda till stora effektivitetsförluster. 

Förutom de skäl mot en utlokalisering som åberopats i översynen, vill 
patentbesvärsrätten framhålla att de är beroende av att ha varumärkes
byrån inom räckhåll för att kunna bedriva sin verksamhet effektivt. 

Svenska pate11tombudsföre11inge11 framhåller vikten av att behålla en 
hög servicenivå. Flyttas varumärkcsbyrån bortfaller tillgängligheten för 
majoriteten av kundkretsen. Föreningen anser också att kraven på snabb 
och kvalitativ handläggning tillintetgörs vid en utlokalisering, eftersom en 
nästan 100-procentig nyrekrytering av personal. måste göras. Föreningen 
hänvisar också till deras skrivelse som finns i mars-rapporten. 

Svenska industriers pate11ti11ge11jörers förening menar att varumärkes
byråns nuvarande personal- och arbetssituation är svår och en utlokalise
ring skulle förvärra situationen. Föreningen anför "att vammärkesrätten 
är en del·av det immateriella rättsskyddet; att ett samband förefinns med 
mönster, patent och bolagsärenden i den rent praktiska hanteringen; samt 
att önskemål föreligger från företrädare för användarsidan om att på en och 
samma plats (stad) kunna utföra de uppdrag och undersökningar som kan 
vara involverade i ett och samma affärsprojekt." Detta talar mot en utflytt
ning. Föreningen hänvisar också till dess skrivelse i mars-rapporten. 

Svenska 11ppfi11narejore11i11gen anger vissa skäl, utöver de i översynen, 
mot en utlokalisering. De anser att för en bättre och noggrannare gransk
ning skall kunna genomföras vid bolagsregistrering och varumärkesregi
strering så krävs ett samarbete mellan de båda byråerna. Föreningen 
framhåller vidare att äldre ansökningar om patent, varumärke och mönster 
har nyhetshindrande verkan mot en ny mönsteransökan. Därför är det bra 
om olika ansökningar kan skickas tillsammans till samma myndighet, för 
att då inkomma samma dag och inte ha någonnyhetshindrandc verkan mot 
varandra. Uppfinnareföreningen menar också att särskilt för enskilda upp
finnare, så medför en utlokalisering en fördyring och effektivitetsförsäm
ring. Nu har <le möjlighet att samordna nyhelsgranskning i forskararkivet 
med besök hos granskare för patent, varumärke och mönster. 

Sveriges adi•okatsamfund delar översynens bedömning om att en utlo
kalisering skulle försämra servicen och möjligheten till samråd med grans
karna. Detta skulle försämra sökandens rättssäkerhet. 

8 Personal 

Det förligger en stor personalomsättning inom granskarstaben. För att lösa 
detta problem föreslår flera remissinstanser att granskarnas löner ska 
höjas. Dessa instanser är bl. a-. patellfbesvärsrätte11, Statsverkens ingen
jörsförbund, SACOISR medSveriges Civilingenjörsförbwzd, TCO, Svens
ka patentombudsföreningen, Svenska industriers patentingenjörers för
ening, Svenska uppfimzareföreningen och Sveriges industriförbund. 
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Styrelsen för tekrrisk utveckling understryker vikten av att förändringar i 
arbetssätt och organisation på patentavdelningen sker på ett sådant sätt att 
granskarnas arbete undt:rlättas. 

Pate11tbe.vviirsrätten anser det viktigt att granskarna ges all möjlig ser
vice och teknikstöd. En effektivitetshöjning skulle vinnas om granskarna 
avlastades rutingöromål och i stället fick mer tid för kvalificerade uppgifter 
såsom nyhctsgranskning och patenterbarhetsbcdömning. Genom en högre 
lönenivå anser besvärsrätten att granskarna skulle erhålla större förståelse 
för nödvändigheten av en effektivitetshöjning och en nedarbetning av 
ärendebalanserna. 

Statsverkens ingenjörsförbund föreslår att även åtgärder vidtas för att 
förbättra trivsel-, arbets- och anställningsviUkor. Förbundet anser att pa
tentverket och statens arbetsgivareverk bör få i uppdrag att tillsammans 
med de fackliga organisationerna utreda och genomföra nödvändiga per
sonalpolitiska åtgärder. 

I översynen föreslås ett resurstillskott om 35 personår, varav 27 till 
patentavdelningen, 5 till varumärkesbyrån och 3 till administrativa byrån. 
Svenska uppfinnareföre11i11gen anser en ökning av granskarstaben nödvän
dig. TCO framför alt varumärkesbyrån har alltför små resurser. 

Svenska industriers patentingenjörers förening är tveksam till om grans
karkåren bör öka när antalet inkomna patentansökningar minskar. 

S1-·eriges i11dustriförbu11d och SH/0-Familjeföreta{?en anser sig också 
tveksamma till om det verkligen behövs en så stor nyrekrytering som 
föreslås i översynen. Industriförbundet anser det bättre att gå långsam
mare fram, se effekterna av organisationsförändringen och därefter bedö
ma behovet av nyrekrytering. För övrigt anser industriförbundet med 
SHIO-Familjeföretagcn att framställningen om nyrekryteringen varit 
oklar. 

9 Utbildning 

Styrelsen för teknisk utl•eckling anser att rekrytering och utbildning av ny · 
granskarpersonal måste ske i sådan omfattning att den kan tillfredsställa 
såväl patentverkets egna som EPO:s, den svenska industrins och patent
byråernas behov. 

I avsaknad av en särskild patentingenjörsutbildning är, enligt Svenska 

pate11tombudsföre11i11ge11, patentverkets utbildning av nyanställda grans
kare och fortbildningen av dessa, liksom utbildningen av externa personer 
av stor betydelse för hela patentbranschen. Föreningen finner det angelä
get att nyanställda granskare under sin internutbildning ges information om 
ombudens situation, t. ex. genom att ombud får föreläsa för granskarna. 
Föreningen framhåller också vikten av att Sverige skapar en grund för 
rekrytering av välutbildad, kompetent personal till det europeiska patent
verket. Detta ur harmoniseringssynpunkt och för att utöka kontakterna 
mellan de båda patentverken. Patentombudsföreningen anser vidare att 
Sverige bör införa en examinering av patentombud. Härigenom skulle man 
säkra en hög kvalitet på ombuden. 

Svenska industriers patefltin!(enjörers förening förordar en utbildning 

Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

124 



såsom föreslås i EPO-medlemskapsutredningen. Föreningen föreslår en 
eventuell förläggning till Stockholms universitet med stark praktisk an
knytning till patentverket. Denna utbildning skulle lösa nuvarande pro
blem för svenska ombud att få den teoretiska och praktiska träning som 
krävs för den i vissa fall obligatoriska examineringen vid EPO. 

Teknikstöd 

Pate11tbesvärsrätte11, SACOISR med S1,eriges Civilingenjörsförbund, TCO 
och delegationen för vetenskaplig och teknisk informatio11sförsö1jni11g in
stämmer i de överväganden och förslag om teknikstöd som anges i över
synen. 

Delegationen för vetenskaplig oclr teknisk infor111ationsförsörjni11g fram
håller att tillgång till patentskrifter, inkl. bilder och ritningar i komprimerad 
och lättsökt form med laserskrivteknik, kan bli tekniskt och ekonomiskt 
möjlig på kortare tid än de minst 15 år som anges i översynen. 

Statskontoret framför att teknikstöd är av stor betydelse för att underlät
ta dokumentationshantcringen och ärendehandläggningen. Men de fram
håller också att lönsamheten i teknikstödet är beroende bl. a. av ärende
mängden. Vid EPO:s tillkomst har ärendemängden minskat. Detta har, 
enligt statskontoret inverkat negativt på lönsamheten för investeringar i 
teknikstöd för det svenska patentverket. 

Statsverkens ingenjörsförhund anser att en kraftfullare satsning på tek
niska hjälpmedel än den som föreslås är nödvändig. Enligt förslag i över
synen skall ADB- och AR-sektionen inordnas under den administrativa 
enheten, vilken har minst behov av teknikstöd. Skälet till placeringen 
anges i översynen vara att sektionen är för liten för att bilda en egen enhet. 
Detta skäl anser förbundet vara helt irrelevant och menar att den bästa 
lösningen vore att bilda en teknisk avdelning. Dit skulle ansvaret för 
patentverkets alla tekniska system och utrustningar såsom t. ex. telekom
munikation av alla slag, kopiering m.m. höra. "Teknikstödet måste ut
vecklas successivt under samtidig kompetensuppbyggnad. Arbetet bör 
bedrivas kontinuerligt och hela tiden anpassas till de tekniska förändring
arna i omvärlden". Detta är citat ur översynen och borde, enligt Statsver
kens ingenjörsförbund, leda till skäl att ompröva förslaget till resurser, 
ställning och organisation av teknikstödet. 

11 Forskararkivet 

Ett samlat forskararkiv som är lätt tillgängligt för allmänheten är angeläget. 
I översynen föreslås därför att tre gårdar inom patentverket grävs ut för att 
få ett samlat patentbibliotek. Styrelsen för teknisk utveckling, TCO, Svens
ka uppfi1111areföre11ingen och Sveriges industriförbund är positiva till för
slaget. 

Styrelsen för teknisk utveckling framhåller att genom att förstärka ser
vicen, utöka öppethållandet och utöka antalet sittplatser skulle allmänhe
tens utnyttjande av denna resurs öka. Ett samlat patentbibliotek främjar 
kunskapen om patentsystemet, verksamheten vid patentverket och svensk 
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industris konkurrensmöjligheter. Styrelsen anser att avgifterna för i Sveri
ge giltiga palent ot:h ansökningar skulle kunna täcka kostnaderna för 
patentbibliolcket och kostnaderna för palentansökanshanteringen. 

Eftersom meningen med en uppfinning är att den offentliggörs för att 
stimulera till vidare teknisk ulveckling, anser pate11tbesvärsrätte11 att dt:t 
är en grundläggande princip att patcnldokumentationen tillhandahålls så 
att allmänheten kan få tillgång till den tekniska kunskapen. För närvarande 
har allmänheten tillgång till dokumentationen genom uppdragsverksamhe
ten och läsesal och forskararkiv. Besvärsrätten anser att patentverket har 
satsat mer på uppdragsvcrksamhetcn, medan tillgång till forskararkiv och 
läsesal försämrats. Patentbcsvärsrättcn menar att det krävs större insatser 
för att förbättra tillgängligheten hos forskararkiv och läsesal. Detta är ännu 
viktigare ifall att uppdragscnhetcn omvandlas till bolag och då medför au 
allmänheten inte kan påverka en ·förbättring av tillgängligheten lill doku
mentationen. En förbättring av läget kan finansiellt sett, enligt rätten, ske 
genom en disposition av de intäkter som patentverket erhåller i form av 
årsavgifter för de EPO-patent som meddelas för Sverige. 

Svenska pate11tombudsföre11i11gen framhåller vikten av forskararkivets 
existens i ändamålsenliga lokaler och i nära anslutning till patentverkets 
bibliotek. Föreningen föreslår att det anordnas ett gemensamt hibliotek för 
allmänhet och granskare. Detta skall innehålla klassordnade patentskrifter 
(svenska, norska, danska, finska, tyska och amerikanska) och 18-måna
dersutdrag (svenska, EP och PCT) samt alfabetiska register över olika 
länders patentinnehavare. Detta bibliotek bör, enligt patentombudsföre
ningen, ha tillgång till olika länders patent i nummerordning (gärna på 
mikrofilmer eller fiche) och måste ha tekniskt kunnig personal, som kan 
hjälpa allmänhet och granskare till rätta och även utföra en del av den 
tekniska granskningen åt uppdragsenheten. Det är viktigt att biblioteket är 
öppet varje dag. Omklassning och inplockning behöver på detta sätt endast 
ske på ett ställe. Ingenjörerna i biblioteket bör vara specialister på klass
ning, så att de kan lära nya granskare att hilta. Finansieringen av detta, 
föreslår föreningen, skall ske över en separat budget. Lokaler kan ordnas 
genom en tillbyggnad åt Östetrnalmsgatan till. Denna kan uppföras ovan 
jord på parkeringsplatsen mellan patentverket och de lokaler sorri försvaret 
disponerar. Detta anser föreningen bli hilligare än en utgrävning, som 
föreslås i översynen. 

Svenska industriers patentingenjörers förening framför att - enligt upp
gifter från 1983 - så omfattar de allmänna biblioteken i Stockholm 40 
folkbibliotek, 400 skolbibliotek, och i hela landet 2200 folkbibliotek, 4000 
skolbibliotek och 125 bokbussar; allt till en kostnad av I miljard kronor per 
år. Av detta belopp är 630 milj. kr. personalkostnader. Mot denna bak
grund anser föreningen det rimligt att Sverige med allmäna medel bör 
kunna hålla ett centralt tekniskt patentbibliotek med likvärdig standard 
som biblioteken i t. ex. Haag, Miinchen och Washington. Förslaget om 
nedgrävning är föreningen inte särskilt entusiastisk över, men anser att del · 
bör beaktas om inte något mer "studievänligt" alternativ kan uppbringas. 

Svenska uppfi1111areföre11ingen anser att även parkeringsplatsen mellan 
verkets byggnad och militären tas i anspråk för utbyggnad. En återföring 
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av forskararkivet till patentverkets lokaler skulle möjliggöra en återgång 
till öppethållande fem dagar i veckan. Föreningen hävdar att besöksfrek
vensen i forskararkivet inte är låg utan snarare hög. Uppiinnareförcningen 
delar därför inte översynens åsikt att en ökad fysisk tillgänglighet av 
forskararkivet inte leder tili ett utökat utnyttjande. Utbildning och erfaren
het underlättar en effektiv användning av forskararkivet Föreningen fram
håller att utbildning sker i olika sammanhang, t.ex. i den av industriverket 
och styrelsen för teknisk utveckling framtagna utbildningen "Från ide till 
kommersiell succe". Svenska uppfinnareföreningen menar att minskning
en av antal besök i forskararkiet även beror på frånvaron av information 
hur man hittar lokalerna i kvarteret Garnisonen. Föreningen föreslår att 
skyltning bör ske. Vidare framhålls en åsikt om omvandling av forskararki
vet till ett för allmänhet och granskare gemenamt bibliotek. Förslaget till 
hur detta ska se ut, är samma som det Sevnska patentombudsförenngen 
framför ovan. Svenska uppfinnareföreningen anser att detta bör finansi
eras över ett separat bibliotcksanslag. 

De/ef?ationenför vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning anser 
att ur allmänhetens synpunkt så borde forskararkivet ligga nära läsesalen
bibliotekct i patentverket. Bättre öppettider borde införas och möjligheter 
att få hjälp att hitta i materialet borde förbättras. Delegationen anser att · 
kostnaderna bör vägas mot nyttan för svensk industri. Undersökningar på 
andra områden ger, enligt delegationen. fler exempe) på att imformations
utnyttjandet stiger kraftigt när informationen blir lätt tillgänglig. 

Statens industriverk delar inte översynens uppfattning att de tre gårds
utrymmena bör grävas ut. De ser positivt på behovet av ett samlat patent
bibliotek. Men industriverket föreslår att mQjlighcterna att hyra fler lämpli
ga lokaler antingen i Garnisonen eller i närheten bör undersökas. Verket 
anser att en bättre organisation kring biblioteket bör prioriteras. En mindre 
gallring skulle också kunna övervägas om inte kunderna starkt motsätter 
sig detta. 

I bedömningen av utrymmesbehov som ges i översynen saknar statskon
toret den minskning av dokumentationsmängd på 30 % som är möjlig 
genom införandet av ADB-stöd. Statskontoret saknar också en konse
kvensbelysning av möjligheterna att förändra utrymmesbehoven genom 
mikrofilmning. En sådan lösning torde vara billigare än förslaget i över
synen. Statskontoret avvisar därför översynens förslag. 

12 PCT-myndighet 

Svenska patentombudsföreningen finner det angeläget att patentverket 
bibehåller rollen som PCT-myndighct. Föreningen anser det vara en fördel 
för de nordiska patentsökanden alt kunna utnyttja PCT-systemets fördelar 
på "hemmaplan". I avsaknad av ett system för nordiska patent (ett åter
uppväckande av tanken finner ombudsföreningen för övrigt intressant) 
utgör en aktiv PCT-myndighct en stor tillgång. 
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13 Rådgivargrupp 

Svenska patentombudsföreningen, Svenska industriers pa1e11ti11ge1yörers 
förening, Svenska uppfimwreföreningen och Sveriges industr(förb1111d 
med SH/0-Familjefört'fagen finner det väsentligt att en permanent rådgi
vargrupp, liknande den vid EPO. upprättas. Denna ska bestå av represen
tanter för industrin, för uppfinnarna, för patentombudskåren och för rätts
vctenskapen. Detta skulle utöka dialogen mellan företrädare från olika 
användarintressen och företrädare från patentverket. 

14 Övrigt 

RRV vill erinra om ett annat immaterialrättsligt skydd som för närvarande 
inte hanteras inom patentverket. Exempelvis bör rättsskyddet beträffande 
copy-right enligt RRV:s mening bli föremål för en särskild utredning där 
möjligheterna att även föra dessa frågor till det kommande patentverket 
bör undersökas. 
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Hi/aga 14.2 Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

Sammanfattning av remissyttrande över 
betänkandet (SOU 1985:53) Sverige och den 
europeiska patentorganisationen 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av: 
- universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), 
- styrelsen för teknisk utveckling (STU), 
- patent- och registreringsverket (patent.verket), 
- patentbesvärsrätten, 
- statskontorct, 
- riksrevisionsvcrket (RRV), 
- näringsfrihetsombudsmannen (NO), · 

- SHIO-Familjcföretagen, 
- Statsverkens ingenjörsförbund, 
- statens industriverk (indtistrivcrkct), 
- Centralorganisationen SACO/SR med bilagt yttrande från Sveriges Ci-
vilingenjörsförbund, 
- Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), 
- Svenska patentombudsföreningen, 
- Svenska industriers patentingenjörers förening, 
- Svenska uppfinnareföreningcn, · 
- Sveriges advokatsamfönd och 
- Sveriges industriförbund. 

1 Övergripande om utredningen och medlemskapet i den 
europeiska patentorganisationen (EPO) 

Flera remissinstanser - bl. a. universitets- och högskoleämbetet, styrelsen 
för teknisk utveckling, patentverket, patcntbesvärsrätten, Statsverkens 
ingenjörsförbund, statens industriverk, TCO, Svenska patentombudsförc
ningen, Svenska industriers patentingenjörers förening, Svenska uppfin
narcföreningen, Sveriges advokatsamfund och Sveriges industriförbund -
meddelar att de i stort sett är nöjda med utredningen. 

Styrelsen för teknisk utveckling, patentverket, industriverket, TCO och 
Svenska pate11tombudsföre11ingen instämmer uttryckligen i utredningens 
åsikt om att det är av betydelse för Sverige att ha ett livskraftigt och väl 
fungerande patentverk. 

Utredningen är positiv till medlemsskapet i EPO. Ingen remissinstans 
har uttryckt något speciellt missnöje med medlemsskapet. Däremot har 
styrelsen för teknisk utveckling, patentverket, patentbesviirsrätten, stats
kontoret och RRV särskilt sagt sig vara positiva till medlemsskapet i EPO. 

Statsverkens ingenjörsförbund framhåller att direktiven säger att utred
ningen ska belysa konsekvenserna för näringsliv, teknisk utveckling, 
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forskning samt de enskilda uppfinnarna. Detta har enligt förbundet inte Prop.1986i87: 100 
gjorts, vilket de anser vara en stor brist. Bil. 14 

2 Konkurrenssituationen 

Utredningen anser att patentverket är utsatt för konkurrens från det euro
peiska patentverket. Styrelsen för teknisk utveckling, patentverket, stats
kontoret, Statsverkens ingenjörsförbund, TCO, Svenska patentombuds
föreningen och Sveriges advokatsamfund delar utredningens åsikt. 

Statsverke11s ingenjörsförlmnd föreslår att patentverket väljer ut ett 
område där man genom resurskoncentration kan bli effektiv och därige
nom attraktiv. Som ett exempel ger de snabbhet i handläggningen utan att 
ge avkall på kvaliteten. 

Patentbesvärsrätten däremot, anser inte att det föreligger någon konkur
renssituation. De menar att syftet med EPO var att åstadkomma en arbets
fördelning mellan EPO och de nationella patentverken. EPO handlägger 
ansökningar som avser att uppnå patentskydd i flera länder, medan de . 
nationella patentverken tar hand om ansökningar som ska leda till patent i 
det egna landet eller något ytterligare land. Med hänsyn till detta anser 
patentbesvärsrätten det inadekvat att prata om någon konkurrenssituation. 

3 Harmonisering av praxis 

Utredningen anser att en harmonisering av praxis bör ökas. Vidare finner 
de det önskvärt att det europeiska patentverkets praxis blir vägledande i 
Europa. Universitets- och högskoleämbetet, patentverket, patentbe
svärsrätten och Svenska patcntombudsföreningen instämmer i detta. 

Enligt patent- och registreringsverket har EPO utgivna riktlinjer för 
handläggningen, s. k. "Guidelines". Dessa ändras relativt ofta. Ändringar 
medges inte på initiativ från kontraktstaterna utan endast på initiativ från 
EPO. Patentverket anser att det i första hand är detta som skapat obalan
sen i praxis mellan verket och EPO. På grund av detta anser patentverket 
det angeläget att bilda ett forum för diskussion av praxisbildning i EPO. 
Verket säger vidare att samarbetet mellan EPO och de amerikanska och 
japanska patentverken (det s.k. trepartssamarbetet) kan komma att kom
plicera harmoniseringsarbetct. Trepartssamarbetet har nämligen från att 
vara inriktat på tekniska frågor, utvidgats till att omfatta praxis och lag
tolkningsfrågor. Patentverket föreslår att eftersom patentbesvärsrätten på
verkar patent- och registreringsverkets praxis, bör en diskussion föras 
mellan rätten och patentverket i syfte att nå en enhetlig syn på i vilken mån 
Sverige skall anpassa sig till EPO:s praxis. Patentverket anser vidare att 
handläggarna bör nås av EPO:s praxis genom utbildning och diskussioner 
av praktikfall. Det är också viktigt au de görs uppmärksamma på praxis
skillnader så att de i kontakt med sökande kan förklara varför praxisskill
nader förekommer. 

Patentbesvärsriitten vill understryka vikten av au svenska tekniker och 
jurister bereds poster på ledande nivå inom EPO för att kunna föra fram 
svenska och nordiska synpunkter i olika patenträttsliga frågor. 130 



Sl'enska patentomb11dsföreni11ge11 anför att Sveriges möjligheter att ny
hetsgranska och utföra patenterbarhetsprövningar av europeiska patentan
sökningar, s. k. "agency work", kan underlätta och påskynda en harmoni
sering av praxis. 

4 Marknadspatentkonvcntioncn 

Konventionen, som innebär skapande av ett slags EG-patent, har ännu 
inte trätt i kraft. Utredningen anför att det är osäkert om konventionen 
kommer att träda i kraft och vilka verkningar den skulle ha. 

Statskontoret anser att ett införande av EG-patent kommer att påverka 
patentverkets inkomster. 

5 Rådgivargrupp 

Utredningen föreslår att en permanent rådgivargrupp, liknande EPO:s 
rådgivande organ SACEPO, bestående av representanter för industrin, 
uppfinnarna, patentombudskåren och rättsvetenskapen inrättas. Gruppen 
bör få råda i frågor som rör patentverket. Trots att gruppen inte i formell 
mening är beslutande bör den kunna påverka patentverkets agerande och 
direkt förmedla avnämarnas önskemål och sy_npunkter. Styrelsen för tek
nisk utveckling, patentverket, statskontoret, Svenska patentombudsföre
ningen, Svenska industriers patentingenjörers förening, Sveriges industri
förbund samt SHIO-Familjeföretagen är positiva till förslaget. 

Svenska industriers patenti11ge11jörers förening föreslår att man skulle 
kunna modifiera patentverkets nuvarande "patentkommitte" till att tilläm
pa arbetsformer liknande SACEPO:s. 

Sveriges industriförbuncl och S/110-Fami/jeföretagen är tveksamma 
till om behovet av en rådgivargrupp med den o;ammansättning som föreslås 
i betänkandet är lika stort som det europeiska. SACEPO inrättades vid 
EPO:s inledningsskede. Sveriges industriförhund och SHIO-Familjeföre
tagen förmodar att när EPO funnit sina arbetsformer så kommer inte 
SACEPO ha samma betydelse som nu. Därför skall behovet av en rådgi
vargrupp inte överdrivas. Sveriges industriförbund och SHIO- Familjefö
retagen är för övrigt i princip positiva till iden. 

6 PCT 

6.1 PCT-myndighel 

Utredningen anser det vara en stor fördel för det svenska patentväsendet 
att Sverige blev utsedd till PCT-myndighet vid anslutningen till samarbets
konventionen. PCT-systemet är i och för sig komplicerat och består av en 
massa regler, som måste iakttas av den patentsökande. ·utredningen anser 
ändå att systemet medfört förenklingar i inlämningsförfarandet. Däremot 
har systemet inte medfört lägre kostnader för att söka patent utomlands. 
Den enda kostnad som sökanden besparats är att han inte måste betala 
förnyad granskningsavgift vid ansökan hos EPO. Detta anser utredningen 
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vara en fördel. En annan fördel menar utredningen vara att Sveriges 
ställning som PCT-myndighel medför förhandlingar vid ett ytterligare in
ternationellt forum där Sverige kan !"öra fram sina synpunkter och önske
mål. Enligt utredningen innebär systemet också ett arbclstillskott. Sam
manfattningsvis finner utredningen del väsentligt att verket får behålla sin 
ställning som PCT-myndighet. 

Styrelsen för teknisk uil'eck/ing, patentverket, RRV och Statsverkens 
in1?e11jörsförbund är liksom utredningen positiva till patentverkets ställning 
som PCT-myndighcl. 

Parentbesl'iirsrätten anser att PCT-systemets svagheter. - såsom de 
höga kostnaderna för sökanden, de krångliga reglerna samt osäkerhet om 
PCT-myndighetens preliminära bedömningar kommer att stå sig vid den · 
slutliga behandlingen vid de nationella patentmyndigheterna - talar mot 
alt PCT-systemel kommer att utvecklas i någon avgörande omfattning. 
Därmed bör man inte överdriva värdet av del svenska patentverkets ställ
ning som PCT-myndighcl. Patentbesvärsrätten menar å andra sidan att 
ställningen som PCT-myndighet är av värde för'bibehållande av de goda 
internationella kontakterna och därav följande möjligheter att kunna på
verka utvecklingen. 

Patent- och registrerings\'erket anför att PCT-systemet inte är krångligt, 
eftersom det i sig inte är mer komplicerat än EPC-förfarandet. Förhållan
det att sökanden vid EPC-förfarandet anser sig möta en konkret myndighet 
att samarbeta med och vid PCT-förfarandet bara en massa abstrakta regler 
har bidragit till missuppfattningen om PCT-systemets krånglighet. Patent
verket påpekar att arbetstillskottet som'verkets PCT-roll skapar är av stor 
betydelse. Patentverket fä.r härmed utföra granskningar av hög kvalitet och 
därigenom behålla arbete som annars annan utländsk myndighet skulle ha 
utfört. Verket framhåller vidare att PCT-granskningen inneburit att patent
verkets nyhetsgranskningar håller samma standard som EPO:s. Dess'utom 
har systemet enligt patentverket medfört en kvalitetshöjning av de natio
nella ansökningarna eftersom nyhetsgranskning av internationellt slag 
(ITS-granskning) kan erbjudas dessa. 

Statskontoret skulle vilja ha en ytterligare belysning av vilka effekter 
rollen som PCT-myndighet medfört på verksamheten och för avnämarna. 
En sådan belysning borde även innehålla vilka kosrnader som verksamhe
ten totalt sett medfört. RRV instämmer i frågan om att patentvt::rkets 
PCT-roll borde ha belysts grundligare. 

Statsverkens i11gen}örsförbu11d påpekar att utredningen angivit att 
PCT-ansökningar inte skett i väntad omfattning. Förbundet framhåller en 
önskan om en fördjupad undersökning om de olika anledningarna till detta. 

6.2 PCT-avgift 

Enligt utredningen ger det svenska patentverkets verksamhet som 
PCT-myndighet för närvarande ett underskott. Verksamheten täcker nu 
sina kostnader endast till ca 40% och subventioneras därmed av de av
gifter som kommer in från verksamheten med de nationella patentansök
ningarna. Utredningen föreslår att avgiften för PCT-ansökan höjs så att 
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den ställs i relation till kostnaden för ansökningarnas behandling. Pa
tentbcsvärsrätten, statskontoret, Svenska patentombudsföreningcn, Sve
riges industriförbund och SHIO-Familjeföretagen instämmer i utredning
ens åsikt. 

Patent- och registreringsverket anser att utredningens resonemang är 
ofullständigt. Patentverket menar att avgiften består inte endast av an
sökningsavgiften. Systemet består av proceduravgifter (ansökningsav
gifter, granskningsavgift, tryckningsavgift etc.) och årsavgifter. Verket 
anser att båda dessa avgifter måste betraktas ur ett helhetsperspektiv för 
att man ska kunna bedöma hur avgiftsnivån för PCT-ansökningar ska 
sättas. Enligt patentverket har utredaren endast jämfört de totala kostna
derna med inkomsterna från PCT-systemets proceduravgifter och därmed 
fört ett alltför snävt resonemang. 

Statsverkens ingenjörsförbund vill påvisa en oformlighet i fråga om de 
reella kostnaderna för de sökande. Om den sökande är ett företag är 
avgiften avdragsgill i deklarationen. Så är inte fallet för en enskild uppfin
nare. Förbundet föreslår därför att ansökningsavgifterna helt slopas, åt
minstone för de svenska sökande. Alternativt bör avgifterna göras av
dragsgilla för enskild uppfinnare. Skillnaden uppgår för varje uppfinning 
till flera tusen kronor, vilket enligt förbundets mening är både orättfärdigt 
och orättvist. Detta förhållande skulle accentueras ytterligare om avgif
terna höjdes. 

7 U ppdragsverksamheten 

7.1 Betydelsen 

Den allmänna uppfattningen bland utredningen och remissinstanserna är 
att uppdragsverksamhetcn är av stor betydelse för såväl enskilda uppfinna
re som industrin. 

Styrelsen för teknisk utveckling framhåller vidare att uppdragsverksam
hcten är viktig för att kunna ge sysselsättning åt tillräckligt många grans
kare (100 st), så att patentverket får behålla sin ställning som PCT-myn
dighct. 

7 .2 Inverkan på myndighetsutövningen 

Utredningen har uppmärksammat att uppdragsverksamheten kan inverka 
negativt på den egentliga myndighetsutövningen i patentverket. För att 
uppdraget skall vara av värde för uppdragsgivaren, måste det utföras inom 
ganska snar tid. Inom den myndighetsutövande verksamheten finns också 
hav på snabb och kvalitativ handläggning. Balanserna av patentärenden 
har inte minskat i den takt man räknat med och behandlingstiderna för nya 
patentärenden är för långa. Med anledning av detta föreslår utredningen att 
uppdragsverksamheten inte för närvarande tillåts expanderna. Styrelsen 
för teknisk utveckling, statsko11toret och Svenska industriers patentingen
jörers förening tillstyrker utredningens förslag. 

Styrelsen för teknisk utveckling anser att uppdragsverksamheten måste 
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begränsas, men ej för drastiskt på grund av den konkurrenssituation som 
patentverket befinner sig i. 

Statsverke11s ingenjörsförbwrd anser att det är fel att begränsa uppdrags
enhetens verksamhet. I stiillet bör verksamheten i möjligaste mån svara 
mot marknadens verkliga behov. Förbundet menar att utan uppdragsverk
samhet skulle belastningen på patentavdelningen öka. SACOISR och Sve
riges Civilingenjörsförbund instämmer i detta. 

TCO anser inte att uppdrags verksamheten har inverkat negativt på myn
dighetsutövningen. De ser snarare att en brist på kompetent personal, 
förorsakad av det låga löneläget lett till den negativa verkan. TCO visar 
flera skäl till att uppdragsverksamhcten skall tillåtas expandera: 
t. En expanderad uppdragsverksamhet ger en breddad bas som behövs 

för en god myndighetsutövning. 
2. Det leder till fler granskare vid patentverket, varvid varje granskares 

teknikområde blir mindre och därmed kompetensen inom området stör-

re. 
3. Uppdragsverksamheten uppskattas och efterfrågas av industrin. I dag 

kan patentverket inte tillgodose den marknad som finns. 
Sveriges industriförbund och SHJO-Fmni/jeföretage11 påpekar vikten 

av att uppdragsverksarnheten inte. får inverka menligt på myndighetsutöv
ningen. Omfattningen av uppdragsverksamheten får anpassas så att kraven 
på kvalitet och snabbhet inom myndighetsutövningen tillgodoses. Detta 
behöver enligt Sveriges industriförbund och SHIO-Familjeföretagen inte 
innebära att uppdragsverksarnheten inte tillåts expandera. 

Patentbesvärsrätten anser att det skulle vara till fördel att göra en klar 
åtskillnad mellan resurserna som krävs för den egentliga myndighetsutöv
ni ngen och uppdragsverksamheten. Genom en sådan gränsdragning anser 
rätten att man skulle få en någorlunda säker utgångspunkt för planering av 
framtida personalbehov och i fråga om finansiering. 

Näringsfrihetsombudsmanncn framhåller vikten av att skapa en klar 
gränsdragning mellan uppdragsenhetcns uppgifter och verkets myndig
hetsutövning. Eftersom de~ föreligger en annan utredning om patentver- · 
kels organisation, lämnar ombudsmannen frågan att lösas av denna. 

7.3 Finansiering av uppdragsverksamheten 

Utredningen har den uppfattningen att det pris kunden betalar för uppdra-· 
gen är för lågt. Utredningen menar att risken finns att medel tas i anspråk 
från den myndighetsutövande verksamheten och att denna därmed sub
ventionerar uppdragsverksamheten. Utredningen föreslår därför att pa
tent verket bör se över sina bcräkningsgrunder, så att rimlig ersättning tas 
ut för uppdragen. Pate11tbesvärsrätte11, ·näri11gsfrihetsombudsma11ne11, 
Svenska industriers pate11ti11genjörers förening och Sveriges industriför
bu11d med SHIO-Fami/jeföretagen delar utredningens mening. 

Näringsfrilzetsombudsma11ne11 (NO) anger att uppdragsverksamheten är 
en konkurrensutsatt verksamhet. Patentverkets övriga verksamhet är där
emot av karaktären monopolverksamhel på grund av de lagreglerade upp
gifter den har. NO hänvisar till ett propositionsuttalande angående telcver-
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kets och postverkels konkurrensutsatta verksamhet (prop. 1980/81:66 s. 
28 och prop. 1984/85: 100 bil. 8 s. 99), som säger att. den konkurrensutsatta 
verksamheten inte skall subventioneras av monopolverksamheten. I stället 
skall den konkurrensutsatta verksamheten ge ett positivt bidrag, så att 
avgifterna för monopoltjänsterna kan hållas nere. Enligt NO är det alltså 
väsentligt att kraven på kostnadstäckning upprätthålls i uppdragsenhetens 
verksamhet. NO tillägger också att för att subventionering inte skall anses 
föreligga så krävs att uppdragsenheten bär dels de särkostnader som enhe
ten ger upphov till, dels sin andel av de gemensamma kostnaderna. Vid 
fördelning av de gemensamma kostnaderna 'skall målsätlningen vara att 
fördelningen medför att varje verksamhetsgren på sikt ska bära sin andel 
av kostnaderna' fördelad enligt en uppskattad kostnadsbelastning. Val av 
fördelningsnycklar för att fördelningen skall svara mot de verkliga kostna
derm1 får avgöras från fall till fall menar NO. NO vill betona vikten av att 
uppdragsverksamheten har en egen självständig ekonomi med ett eget 
fullständigt och externt redo\lisat bokslut. 

Patenr- och registreringsverket vill betona att ett strikt marginalkost
nadsresonemang förts vid prissättningen. Varje kostnad som orsakats av 
uppdragsverksamheten har också debiterats denna. Verksamheten har inte 
stöttats finansiellt av myndighetsutövningen. Dessutom har patentverket 
tagit hänsyn till de synpun~ler som RRV framfört år 1981 i sin taxeöversyn 
vid patentverket. 

Statskontoret anser att om uppdragsverksamheten hade marknadsan
passade priser på sina tjänster.skulle troligtvis efterfrågan minska. 

Utredningen framför att uppdragsverksamheten inte behöver bära någon 
kostnad för att ta del av patentverkets litteratur. NO framhåller att detta är 
fel. NO menar att uppdragsverksamhetcn skall betala för de tider de har 
tillgång till dokumentationen då allmänheten inte har samma möjlighet att 
kostnadsfrilt begagna sig av dokumentationen. 

7.4 Uppdragsverksamhetens form 

Utredningen anser att uppdragsverksamheten inte bör bedrivas i annan 
form, t.ex. bolag, än för närvarande. Grunden för detta är att verksamhe
ten för produktion skulle vara helt beroende av patentverkets personal och 
resurser i övrigt. Dessutom skulle en lojalitetskonflikt hos den enskilde 
tjänstemannen uppstå. penne skulle nämligen i den ena stunden tjänstgöra 
i statlig verksamhet och i den andra vara uppdragstagare i ett fristående. 
bolag. Styrelsen for teknisk utl'eckling, näri11gsfrilzetso111budsma11nen och 
Svenska patentombudsföreningen delar utredarens åsikt. 

Svenska patentomb11dsföre11i11ge11 framhåller att problemen med en loja
litetskonflikt för tjänstemannen bör utredas särskilt. 

SACOISR med Sveriges Civili11ge11jörsförbund anser att tanken att driva 
uppdragsvcrksamheten i bolagsform är intressant. Härigenom skulle man 
kunna agera friare i enlighet med krav från marknaden. En förstärkning av 
karriärmöjligheter skulle kunna uppnås och därmed leda till att ingenjörer 
stannar kvar. Någon lojalitetskonflikt hos cien enskilde tjänstemannen tror 
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inte SACO/SR skulle uppkomma. Däremot skulle en klarare gränsdragning 
mellan myndighetsutövning och uppdragsverksamhet uppstå. 

PaTe1ztbesvärsriitte11 nämner att de saknar tillräcklig erfarenhet av upp
dragsverksamhctcn för atl kunna bedöma i vilka former verksamheten bör 
bedrivas. Rätten föreslår att verksledningen i patentverket ges fria händer 
att organisera verksamheten. 

Statskontoret anför också att de på nuvarande underlag inte kan yttra sig 
om i vilken form uppdragsverksamheten bör bedrivas. 

8 Finansiering av patent- och registreringsverkct 

Utredningen anser det inte rimligt att den konkurrensutsatta patentavdel
ningen, som helt finansieras av olika avgifter och därför inte nettobelastar 
statsbudgeten, skall tillämpa de allmänna finansieringsdirektiven och anvi
sas medel över statsbudgeten. SACOISR med Sveriges Civili11genjör.1för
b1111d och Svenska patentomb11dsföre11i11ge11 anger också denna uppfatt
ning. 

8.1 1000-kronorsanslag 

Utredningen föreslår en övergång av patentverkets verksamhet till 
1000-kronorsanslag. Det innebär att verket självt får förfoga över sina 
intäkter. Dessutom leder det till en riktig avvägning mellan avgiftsuttag 
och rationaliseringar. En finansiering av detta slag menar utredningen 
leder till att verket kan arbeta mer långsiktigt i stället för att ge in sina 
överskott till statsverket. Patentverket, SACOISR med Sveriges Cil'ilin
ge11jörsförbund, TCO, Svenska patentombudsföreni11ge11, Svenska indu
striers patentingenjörers förening, Sveriges advokatsamfund och Sveriges 
i11dustrlförb1111d med SHIO-Familjeföretagen är positiva till utredningens 
förslag. 

Si'eriges industriförb1111d vclz SHIO-Familjeföretagen uttrycker också 
att de fördelar som ett fullständigt kostnadsansvar innebär måste komma 
avnämarna till del och visa sig it. ex. prissättningen på patentansökningar. 

8.2 Subventioner 

Kostnaderna för patentverkets verksamhet skall täckas med avgifter. 
Verksamheten skall med andra ord ge full. kostnadstäckning. I vissa fall 
föreslår utredningen att subventioner skall kunna ges. Sådana fall skall då 
vara speciellt kostnadskrävande projekt, såsom t. ex. datoriseringen. Pa
tentverket och SACO/SR med Sveriges Civilingenjörsförbund instämmer i 
detta. 

9 Ärendemängd 

Utredningen framhåller att den väsentligaste negativa verkan av anslut
ningen till EPC har varit den kraftfulla minskningen av antalet nationella 
patentansökningar. Från tillträdet till EPC har en minskning från ca 15000 
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ansökningar per år ner till drygt 6000 skett. Enligt utredningen medför 
detta att underlaget för att upprätthålla full kompetens hos granskarkåren 
inom alla tekniska områden sviktar. 

Patentben·iirsrä1te11 utgår från en tillströmning av ca 6000 nationella 
patentansökningar. Minskar tillströmningen ytterligare i påtaglig grad så 
borde enligt rätten en omprövning av verksamheten ske. 

Statskontoret ser minskningen av ansökningar som <len mest tydliga 
effekten, men menar samtidigt att även andra effekter och konsekvenser 
kan vara av stor betydelse. Statskontoret anser vidare att det svenska 
patentverket bör ha ca 6500 patentansökningar per år. 

RRVanscr att det "i dag är svårt att bedöma om ärendemängden förblir 
på en sådan nivå att granskarkårens storlek och kompetens i framtiden 
kommer att kunna vidmakthållas och utvecklas. De kostnader som är 
kopplade till detta har utredningen inte ens försökt uppskatta''. 

10 Agency work 

Utredningen ser det som en fördel för patentverket om samarbetet med 
EPO fördjupas. Därför anser de att verket bör ta till vara nuvarande och 
framtida möjligheter att för det europeiska patentverkets räkning utföra 
nyhetsgranskningar och patenterbarhetsprövningar (s. k. agency work). 

Svenska pate11omb11dsföre11i11ge11 anser det önskvärt att man vid det 
svenska patentverket särskilt kommer i gång med agency work inom de 
tekniska områden som nu håller på att utarmas på den nationella sidan. 
Detta skulle leda till ett upprätthållande av granskarkårens breda tekniska 
kunnande. 

Statskontoret har däremot svårt att se några motiv för att EPO i en 
framtid ska Jämna ifrån sig ärenden till det svenska patentverket. En 
ökning av utbytet skulle dock enligt statskontoret vara möjligt om tillfälle. 
gavs till tjänstgöring viss tid vid EPO:s s. k. cirkulationstjänstgöring. 

11 Handläggningstid 

Utredningen är angelägen om att verket skall nedbringa handläggningsti
derna för nya patentärenden. Utredningen anser att ett patentärende bör 
avgöras inom 3-4 år. Dessutom menar utredningen att det är nödvändigt 
att verket arbetar ned den stora balansen av icke avgjorda ärenden. 

Styrelsen för teknisk utveckling, patentbes11ärsrätte11, statskontoret, 
Statsverkens i11genjörsförbw1d, SACOISR med Sveriges Civilingenjörsför
bund, TCO, SvenJka patenombudsföreningen och Sveriges advokatsam
fund delar utredningens uppfattning alt handläggningstiden är för lång. 

Patentbesvärsrätten anser att det under ytterligare 3-5 år krävs extra 
resurser för att nedarbcta balansen till en hanterlig nivå och därmt;d också 
förkorta handläggningstiderna. 

Enligt statskontorets mening "måste åtgärder vidtagas för att nå de 
önskade handläggningstiderna (3-4 år). Detta bör ske inom nuvarande 
resursramar och måste innebära en omprioritering mellan PRV:s upp
dragsverksamhet och handläggning av patentärenden'.'· Statskontoret an-
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ser att den viktigaste konkurrensmöjlighet patentverket har i förhållande 
till EPO är kort hamlläggningstid. 

Statsverkens i11ge11jörsförb1111d anser att behandlingstiden borde vara 
kortare än 3 år. För att det svenska patentverket skall komma i hättre läge 
än EPO, föreslår de en handläggningstid på 1,5 till 2 år. Detta skulle enligt 
förbundet kunna ske utan att en nämnvärd ökning av personalen skulle 
behöva ske. Med nuvarande personalresurser på ca 200 manår och t. ex. en 
avverkning av 10000 ansökningar per år behövs I vecka per ansökan i 
arbetsinsats. Övrig tid är av organisatorisk, administrativ och teknisk art. 

TCO menar att problemet med de höga balanserna och de långa hand
läggningstiderna kan lösas genom personalförstärkning· och konkurrens
dugliga löner. 

Svenska patentombudsföreningen anser att en handläggningstid på 3 år 
är acceptabel. Föreningen framhåller dock att patentverkets resurser i 
första hand måste utnyttjas till en nedarbctning av balansen icke avgjorda 
ärenden. 

Sveriges advokatsamfund understryker vikten av att en kortare hand
läggningstid inte får leda till försämrad kvalitet. 

12 Granskningskvalitet 

12.1 ITS-granslming 

Utredningen pekar på vikten av att kvalitetskravet på handläggningen av 
patentansökningar ökar. Utredningen föreslår därför att ITS-granskning 
(granskning av internationellt slag) skall bli generell för samtliga nationella 
patentansökningar. Styrelsenför teknisk mveckling, patent1,erket; Svenska 
patentombudsföreningen, S1•enska industriers patentingenjörers förening, 
Sveriges advokatsamfund och Sveriges ind11striförbw1d med SHIO-Fa
miljeföretagen är positiva till förslaget. 

Styrelsen för teknisk utvecking anser det önskvärt att ITS-granskningen 
blir generell, men de anser att det bör anstå tills nuvarande ärendebalanser 
ncdarbetas. Styrelsen slutar med påståendet att en förbättring av gransk
ningskvaliteten är ett livsvillkor för det svenska patentverket. 

Svenska patencombudsfö,-eningen framhåller att en omfattande gransk
ning är fördelaktig av många skäl. Den ger bl. a. en uttömmande dokumen
tation vad gäller teknikens ståndpunkt. Denna är i sin tur värdefull i 
samband med utvccklingsarbete och för att öka· innovationsförmågan. 
Dessutom medför avgiften för ITS-granskningen en rabatterad avgift i 
samband med internationell granskning vid PCT-myndighet, vilket är för
månligt ur patentsökandens synpunkt. 

Sveriges indust,-iförb1111d och SH/0-Familjeföretagen menar att kost
naden för en ITS-granskning i dag är väsentligt högre än för en nationell 
granskning. Med hänsyn till patentverkets gynnsamma finansiella situation 
och den förväntade ökade effektiviteten borde avgiften kunna hållas på 
samma nivå som den för nationella patentansökningar. 
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12.2 Översiktlig granskning 

Utredningen tillägger att alia sökande kanske inte är i behov av en ITS
granskning. Utredningen föreslår därför att de sökande skulle kunna begä
ra en mer översiktlig granskning, som skulle ges till en lägre kostnad.·· 
Svenska patentombudsföreningen är positiv till detta förslag, eftersom 
avgifterna annars skulle bli för betungande och ansökningsfrekevenscn 

därmed sjunka. 
Styrelsen för teknisk utveckli_ng (STU) är negativ till förslaget. De anser 

att om en generell ITS-granskning införs bör avgiften för denna kunna 
sänkas med hjälp av de inkomster som kommer från årsavgifter avseende 
av EPO godkända svenska patent. Därför menar STL att det inte är 
nödvändigt med en enklare rabatterad granskning. Dessutom anser STU 
det inte lämpligt att patent av olika kvalitet blir. beviljade med samma 
rättsliga verkan. Om behovet av ett enklare patent finns bör. enligt STU i 
stället något liknande Västtysklands "Gebrauchsmuster" införas. 

Patent- och registreringsverket finner förslaget ?klart. Med en översikt
lig granskning blir nyhctsläge:t in~e klarlagt. Förslaget skulle enligt patent
verket kunna leda till olika typer av nyhetsgranskningar, vilket skulle 
medföra oklarhet, oreda och en ökad tillströmning till de allmänna domsto
larna av mål, som grundar sig i otillräcklig nyhetsgranskning. 

Svenska industriers pare111i11genjörers förening och Sveriges industriför
bund med SHIO- Familjeföretagen är också negativa till förslaget om en 
översiktlig granskning. 

13 Patentdokumentationen och offentlighetsprincipen 

Enligt utredningen är biblioteksmaterial "över huvud taget inte allmänna 
handlingar". Utredningen b.erör också frågaffom databaser kan anses som 
biblioteksmaterial. Svenska pate11tombudsföreni11ge11 vill utveckla detta 
och menar att detta är en alltför fri tolkning av tryckfrihetsförordningen 
2: 11 p. 3 att säga att biblioteksrnatcrial över huvud taget inte är allmänna 
handlingar. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att allt som inlämnas 
som pliktcxcmplar blir offentlig handli!lg. Föreningen hänvisar till ett 
uttalande av departementschefen i prop. 1975/76: 160 s. 180 där det sägs att 
naturligtvis skall allmänna handlingar, som en myndighet överlämnar till 
en arkivmyndighet inte diirigenom förändra karaktär. "Bestämmelsen i TF 
2: 11 p. 3 måste enligt sin ordalydelse anses avse tryckt skrift, ljud- eller 
bildupptagning eller annan handling som enbart för förvaring och vård eller 
forsknings- och studieändamål ingår i bibliotek. Patentverket torde i sina 
samlingar inte ha något material, som uppfyller det senaste kriteriet. "Pa
tentskrifterna i biblioteket har uppenbart en sådan offentlig karaktär, att de 

ej kan hemlighållas. 

14 Forskararkivet 

Utredningen konstaterar att kritik riktas mot att patentdokumentation 
spritts utanför patentverkets huvudbyggnad. Utredningen menar att det 
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måste anses vara patentverkets plikt att hålla dokumentationen lätt till
gänglig för allmänheten på bekväma tider och i ändamålsenliga lokaler. 
Gör patentverket inte något åt detta så tror utredningen att patentsyste
mets innovationsfrämjande verkan försvinner. Styrelsen för teknisk ut
veckling, SHIO-Familjeföretagen, Statsverke11s ingenjörsförhwzd, SA
COISR med SPeriges Cil'ilingenjörsförbund, Svenska pate11tombuds/öre-
11i11gen, Svenska industriers patemingenjörers förening och Sverige.~ advo
katsamflmd delar utredningens mening. 

Styrelsen för teknisk lltvecklin{: anser att en bättre tillgänglighet till 
patentlitteraturen skulle öka antalet kunder till uppdragsverksamhcten. 

Statskontoret har erfarit att det endast är ett fåtal personer och i allmän
het samma personer som gör besöken i forskararkivet. Därför anser stats
kontoret det viktigt att, innan någon förändring vidtas, en kartläggning av 
besöksmängd och behov görs. Detta skall ställas i relation till kostnaderna 
för att hålla samman dokumentationen. 

SHIO-Familjeföretagen vill att öppettiderna utökas. SHIO anser att 
informationsserviccn måste förbättras. Nu finns t. ex. ingen handledare i 
arkivet. Allmänhetens tillgång till dokumentationen har dessutom minskat 
på grund av att tjänstemännen förvarar material på sina arbetsrum. 

SACOISR med Sveriges CiPilinge11jörsförb11nd anger möjligheten att 
återföra forskararkivet till patentverket genom en gårdsutgrävning. De 
anser också att tillgång till patentdokumentationen är av stor betydelse för 
teknikutvecklingen. 

Svenska patentombudsföreningen vill särskilt poängtera att forskararki
vet med sin stora koncentration av utländska patentskriftlitteratur har en 
väsentlig funktion att fylla. Genom förbättrad lokalisering och utformning 
av forskararkivet kan det bli så attraktivt alt det lockar tillbaka många som 
har gått över till att använda patentbiblioteken i andra nordiska länder. Då 
patentverket under senare år blivit alltmer serviceinriktat torde ett tillta
lande forskararkiv med placering i nära anslutning till patentverket ytterli
gare förstärka denna trend. 

Svenska industrier.~ patentingenjörers förening vill poängtera vikten av 
att åtgärder vidtas för att förhindra en utgallring av värdefull patentlittera
tur. Dessutom önskar de snarast en utredning om möjligheten att få ett 
samlat och väl fungerande patentbibliotek (dvs. läsesal+ forskararkiv). 

Sveriges advokatsamfund anser att det är av vikt inte bara för industrin 
och enskilda uppfinnare utan även för processande parter i patentmål, att 
arkivet hålls tillgängligt fem dagar i veckan under kontorstid i stället för 
endast tre dagar som nu. 

15 Datateknik 

Utredningen anser att det svenska patentverket måste, för att kunna ratio
nalisera och förbättra sin verksamhet, främst inrikta sig på en anpassning 
till den pågående tekniska utvecklingen. Detta behövs främst för att spara 
utrymme så att allt material kan lagras på platsen. Styrelsen för teknisk 
utveckling, patentverket, Statsverkens ingenjörsförbund, SACOISR med 
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Sveriges Civilingenjörsförbund och Svenska patentombudsföreningen är 
positiva till utredningens förslag. 

Styrelsen för teknisk utPeckling framhåller att en datorisering kan ge 
förbättrad kvalitet på många granskningar men den ger troligen på kort sikt 
endast begränsad arbetshesparing. 

Statsverkens i11{:e11jörsförbu11d föreslår att patentverket snarast anmo
das utarbeta och inkomma med förslag till den datorisering man anser 
nödvändig. Detta förslag skall sedan ligga till grund för statsmakterna att 
anslå erforderliga medel till en investering. 

SACOISR med Sveriges Civili11ge11jörsförbund menar att möjlighet för 
patentverket att träffa avtal med de utländska patentverken om att överta 
information lagrad på skivor, kräver att svensk dokumentation kan erbju
das på motsvarande sätt. På grund av de stora kostnaderna för detta 
förordar SACO/SR med Sveriges Civilingenjörsförbund ett internordiskt 
samarbete. 

Svenska patentombudsföreningen anger att "förutom de fördelar, som 
anges i hetänkandct, skulle en utökad datakapacitet utgöra ett betydelse· 
fullt hjälpmedel för klassning samt för rationalisering av den administrativa 
hanteringen av patentansökningar. Vidare bör man följa försöksverksam
heten vid det europeiska patentverket med att inge patentansökningar i 
maskinläsbar form, det s. k. DA TIMTEX-systemct, samt studera vilka 
resurser ett motsvarande system vid det svenska patentverket skulle krä-
va,'. 

16 Patentingenjörer 

16.1 Antal 

Utredningen framför att på kort sikt bör patentverket inte minska antalet 
patentingenjörer på grund av det minskade antalet ärenden. full syssel
sättning kan beredas under flera år genom nedarbetning av balansen av 
icke avgjorda ärenden, arbete med kortare handläggningstider och en 
höjning av granskningskvaliteten. På lång sikt anser utredningen att upp
dragsverksamheten kommer att behöva ökade arbetsinsatser. 

Styrelsen för teknisk utveckling anser att "en minskning av granskar
kåren ner till gränsen 100 för PCT-myndigheter är ej önskvärt då varje 
granskares teknikområde därigenom blir för stort". 

16.2 Löner 

Utredningen framhåller att omsättningen av patentingenjörer har ökat. 
Utredningen föreslår därför att löneläget måste anpassas så att det inte 
hindrar en nyrekrytering av ingenjörer. Patentverket, SACOISR med Sve

riges Civi/i11ge11jör.~förbund och TCO delar utredningens uppfattning. 
SACO/SR med S11eriges Civili11ge11jörsförbu11d menar att den ökade 

omsättningen av patentingenjörer bidrar till minskad kvalitet i handlägg
ningen och en ökning av ärendebalanserna. 
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17 Patentombud 

Utredningen framför att det inom en nära framtid troligen blir brist på 
svenska palentombud, som är kvalificerade att uppträda inför det europe
iska patentverket. 

Statsverkens ingenjörsförb111zd instämmer i utredningens uppfattning. 
På grund av den väntade bristen på patentombud anser förbundet att 

staten genom patentverket borde träda in och kostnadsfritt stå för den 
formella handläggningen. Förbundet anger också att ombudens förändrade 
verksamhet, som alltmer utvecklats mot översättningsarbete, i längden 
kan medföra en sänkning av ombudens kompetens. 

Statskontoret anser sig inte ha möjlighet, att med utredningen som 
underlag bedöma konsekvenserna för uppfinnare och svensk industri av 
att endast ha utländska ombud att tillgå. Statskontoret vill att denna fråga 
behandlas i samband men en analys av vilken verksamhet ett svenskt 
patentverk bör bedriva bedömt utifrån ~tt industripolitiskt perspektiv. 

18 Utbildning av patentombud och patentingenjörer 

Utredningen antar att det i framtiden kommer att bli ont om patentombud 
och patentingenjörer. Patentombuden måste vara auktoriserade vid EPO 
för att kunna uppträda där. För detta ställs stora krav. Det behövs välutbil
dade patentingenjörer för att kunna bedöma och handlägga nya projekt
ideer. Utredningen föreslår att en högt kvalificerad utbildning anordnas för 
att lösa dessa problem. U11iversitets- oclr högskoleämbetet, styrelsen för 
teknisk utveckli11g, patent- och registreringsverket, patenbesvärsrätten, 
RRV, SACOISR med Sveriges Civili11ge1~jörsförb11nd, 1'CO, Svenska pa
tentombudsföreningen. Svenska industriers patentingenjörers förening, 
Sveriges advokatsamfund, Sveriges i11dustriförbund och SHIO-Familje
företagen är positiva till förslaget. 

Universitets- och högskoleiimbetet (UHÄ) anser det riktigt alt man vid 
skapandet av en ny utbildning utgår ifrån att patentingenjörerna och flerta
let patentombud även i fortsättningen kommer att ha teknisk grundutbild
ning. UHÄ konstaterar att utredningsförslaget är rätt lagt. Utredningen har 
kanske formulerat målen lite väl högt. UHÄ tar upp som exempel att det 
inte räcker att endast läsa immateriallagstiftningen för att kunna utforma 
licensavtal, ulan baskunskaper om rättskällor, avtalsrätt, processrättcns 
grunder m. m. är också nödvändigt att kunna. UHÄ föreslår att utbildning
en hålls vid Stockholms juridiska fakultet, eftersom utbildningen måste 
hållas vid en läroanstalt med bred kompetens. 

Styrelsen för teknisk utveckling anser att den första delen av utbildning
en om ca I år bör ske inom ramen för en anställning som granskaraspirant 
vid det svenska patent verket. 

Patelllverket menar att den i betänkandet föreslagna utbildningen endast 
tar sikte på att tillfredsställa behovet av EPI-ombud. De finner att en 
utbildning även bör inrikta sig på en marknad för patentombud i Sverige 
samt även patentverkets behov av välutbildade ingenjörer. För patentom
budssidan generellt sett är det önskvärt att utbildningen även· innehåller 
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relevanta ekonomiska och juridiska delar. Patentverket instämmer i utre
darens uppfattning att grundutbildningen bör ske vid teknisk högskola. 
Verket är kritiskt mot utredningens förslag att en del av studierna ska 
genomföras på så sätt att ingenjören efter sin examen tar anställning vid 
exempelvis en patentbyrå och med bibehållen lön deltar i kurser vid 
patentverket. Detta innebär att ingenjören följer och aktivt deltar i patent
verkets handläggning. Verket finner detta svårt att genomföra på grund av 
sekretesskäl och för ifrågasättande av myndighetens objektivitet. Verket 
föreslår i stället att den nyexaminerade ingenjören söker anställning direkt 
vid patentverket och där får den kompletterande utbildningen. 

Patentbersvärsrätten framför att Sverige hör liksom vid EPO införa en 
offentlig auktorisation av patentombud. Det skulle bidra till att höja kvali
teten i ombudskåren. 

RRV vill markera att ett behov av en särskild utbildning bör analyseras 
ytterligare. Analysen bör innehålla behovens storlek, innehållet i utbild~ 
ningen och kostnadsbilden. 

SACOISR med Sveriges Civilingenjörsförbund påpekar att de vill att 
utbildningen ska hållas i Stockholm vid Kungl. Tekniska högskolan. Detta 
på grund av att de flesta patentombud, stora industriers patentavdelningar 
och och patentverket är lokaliserade till Stockholm. Utredningen föreslår 
att godkänd examen bör ges i form av en skyddad titel. SACO/SR med 
Sveriges Civilingenjörsförbud menar "att titeln även bör delges redan 
yrkesverksamma patentingenjörer med mångårig erfarenhet". 

TCO anser att förslaget om en utbildning är bra, men finner att det bör 
studeras vidare. 

Betänkandet nämner att utbildningen bör leda till en breddning av ombu
dens verksamhetsområde till att omfatta det industriella rättsskyddsområ
det, konkurrensrättsliga frågor, utformning av licensavtal samt rådgivning 
i finansiella frågor i samband med utnyttjande intellektuell äganderätt. 
Svenska patentombudsföreningen menar ·att dessa kunskaper omöjligen 
kan samlas i en och samma person. Däremot skulle man på större patent
byråer kunna samla specialister på de olika områdena. Föreningen vill 
också påpeka att det är viktigt au utbildningen läggs upp så att examination 
till europeiskt patentombud underlättas. Föreningen anmärker på bristen 
av tekniker med språkkunskaper kombinerade med kunskaper i juridik. 

Angående utredningens anmärkning om en storstadseentralisering av 
patentingenjörer påpekar patenombudsföreningen att det på senare år upp
rättats ett ökat antal filialer till de befintliga patentbyråerna i storstäderna. 

Sveriges advokatsamfund är "starkt kritiskt till utredningens förslag att 
de blivande patentingenjörerna ska utbildas för att lämna råd åt industrin 
och uppfinnare även inom andra områden än de tekniska när det gäller det 
industriella rättsskyddet samt för att utforma licensavtal". Sveriges advo
katsamfund anser det vara en grov underskattning av problemen att tro att 
man klarar uppgifterna utan juridisk bakgrund. De menar att det inte går 
att upprätthålla ett högt kvalitetskrav på patentingenjörerna om de splittrar 
sig på uppgifter vid sidan om de rent tekniska. 

Sveriges industriförbund och SHIO-Familjeföretagen vill poängtera 
vikten av att utbildningen får en bredd och kvalitet som medför en hög 
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kompetensnivå även internationellt sett. Som utredningen föreslår bör 
utbildningen vara tillgänglig för studerande från övriga Norden. Sveriges 
industriförbund anser att det bör övervägas om inte utbildning kan ske i 
form av nordiskt samarbete. 

19 Övrigt 

Statsko11toret anser att förutsättningarna vad gäller de flesta av patentver
kets verksamheter påverkats av tillkomsten av EPO. Statskontoret menar 
att det därför behöver belysas vilken verksamhet ett svenskt patentverk 
bör bedriva i en framtid för att tillgodose svenska uppfinnare och svensk 
industris behov. En sådan utredning skulle belysa olika alternativa nivåer 
på patentverkets verksamhet såväl vad gäller innehåll som omfattning. 
Dessutom skulle de olika alternativens konsekvenser för svensk industri 
och uppfinnare analyseras. Därefter kan statsmakterna utifrån elt industri
politiskt perspektiv avgöra inriktningen och omfattningen av patentverkets 
framtida verksamhet. 

RRV anser att ett upprätthållande av kompetensen inom patentverkets 
granskarkår kräver att ett offensivt affärskoneept läggs fast av verket. 
Grunden för ett sådant koncept måste ligga i en analys av de industriella 
behoven och de industripolitiska förut.~ättningarna. Patentverkets möjlig
heter att fungera som stöd för svensk industris innovationsförmåga och 
internationella konkurrenskraft behöver också belysas. Härvid bör andra 
resurser, statliga och icke statliga beaktas. En sådan här analys bör enligt 
RRV kompletteras med alternativa handlingsplaner i fall att den framtida 
ärendemängden blir mindre än vad utredningen beräknat. Dessa analyser 
skulle kunna ligga till grund för ett offensivt affärskoncept förankrat i en 
för patentverket teknikspridnings- och informationsroll inom industripoli
tiken. En sådan roll kan enligt RRV bli en motvikt till de kostnader som 
staten tvingas ta för att behålla de fördelar som följer av patentverkets 
ställning som PCT-myndighet. 
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Bilaga 14.3 Prop.1986/87: 100 
Bil. 14 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1977: 729) om patentbesvärsrätten 

Härigenom föreskrivs att l § lagen (1977: 72) om patcnthesvärsrättcn 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Patentbesvärsrätten upptager 
som förvaltningsdomstol besvär 
mot beslut av patent- och registre
ringsverket enligt vad som före
skrivs i patentlagen (1967:837) eller 
med stöd därav utfärdade bestäm
melser samt i mönstcrskyddslagen 
(1970:485), varumärkeslagen (1960: 
644), namnlagen (1982:670) och la
gen (1977: 1016) med vissa bestäm
melser på tryckfrihetsförordning
ens område. 

Patentbe.~värsrälten har sitt 
kansli i patent- och registreri11gs
verket. 

Föreslagen lydelse 

1 §I 

Patcntbesvärsrätten prövar som 
förvaltningsdomstol överklagande 
av beslut av patent- och registre
ringsverket enligt vad som före
skrivs i patentlagen (1967:837) eller 
med stöd därav utfärdade bestäm
melser samt i mönsterskyddslagen 
(1970: 485), varumärkeslagen (l 960: 
644), namnlagen (1982:670) och la
gen (1977: 1016) med vissa bestäm
melser på tryckfrihetsförordning
ens område. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. 

1 Senaste lydelse 1983:436. 
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Register 
Prop. 1986/87: 100 

Sid. Bil. 14 

Översikt 

5 Inledning 

34 A Industridepartementet m. m. 
34 I Industridepartementet 29871000 
35 2 lndustriråd/industriattache 782000 
35 3 Utredningar rn. m. 14100000 
36 4 Extra utgifter 400000 
36 5 Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling 4900000 

50053000 

37 B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

37 I Förvaltningskostnacicr *52000000 
37 2 Utredningsverksamhet ~4500000 
37 3 Sprängämncsinspektionen 1000 
39 4 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling *12000000 
40 5 Främjande av hemslöjden' 6171 000 
41 6 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 

genom AR Svensk Exportkredit 420000000 
43 7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 

avseende export av fartyg m. m. 200000000 
44 8 Ersättning för extra kostnader för förmånlig 

kreditgivning till u-liinder 140000000 
44 9 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

lnvestcringsbank AB 10000000 
45 10 Industripolitiska åtgärder för tckoindustrin 80000000 
48 Il Branschfrämjande åtgärder *16638000 
48 12 Småföretagsutveckling *143 275000 
48 13 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m. *50 000000 

1134585000 

49 c Regional utveckling 
49 I Visst regionalpolitiskt stöd 5 000000 
50 2 Lokaliseringsbidrag m. m. 362000000 
52 3 Lokaliseringslån 300000000 
53 4 Regionala utvecklingsinsatser m. m. 488000000 
54 5 Täckande av förluster pä grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m. I 000 
55 6 Ersättning för nedsättning av socialavgifter 395000000 
56 7 Sysselsättningsstöd 169000000 
57 8 Expertgruppen för forskning om regional utveckling 4300000 
57 9 Kapitaltillskott till en ut vecklingsfond för 

Västnorden 1904000 
58 10 Särskilda regionalpolitiska insatser för infra-

strukturutbyggnad m. m. 300000000 

2025205000 

59 D Mineralförsörjning m. m. 
Sveriges geologiska undersökning: 

60 I Geologisk kartering m. m. 71074000 
62 2 Utrustning 1300000 
62 3 Bergsstaten 3216000 

Statens gruvegendom: 
64 4 Prospektering m. m. 43414000 
65 5 Egendomsförvalt.ning m. m. 5 839000 
66 6 Delegationen för samordning av havsresursverk-

146 samheten 2552000 

127395000 



6R E Statsägda företag rn. m. 
71 I Kostnader för kronotorp 1800000 
74 2 Affärsverket FFV: Byggnader och mrustning 220300000 
76 3 Räntestöd m. m. till varvsindustrin 250000000 
76 4 Förlusttäckning till följd av statliga garantier 

till svensk varvsindustri och beslällare av fartyg 30000000 
i7 5 Ränta och amortering på statens skuld till SSAB 

Svenskt Stål AB 44243000 
78 6 Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB 46575000 

592 918000 

80 F Teknisk utveckling m. m. 
Styrelsen för teknisk utveckling: 

80 Teknisk forskning och utveckling *655445000 
80 2 Förvaltningskostnader *70455000 
80 3 Utrustning *1000 
80 4 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 211100000 
81 5 Bidrag till Tele-X-projcktet 11500000 
82 6 Nationell rymdverksamhet 35020000 
83 7 Europeiskt forsknings- och utvei::klingssamarbetc * l 000000 
85 8 Statens provningsanstalt: t.;ppdragsverksamhet 1000 
87 9 Bidrag till statens provningsanstalt 35747000 
87 10 Statens provningsanstalt: Ctrustning 9000000 
88 Il Statens mät- och provråd 3502000 
90 12 Bidrag till vissa internationella organisationer 2940000 
91 13 Bidrag till lngenjörsvctenskapsakademien 4808000 
91 14 Bidrag till Standardiseringskommissionen 15 253 000 
92 Patent- och registreringsverket: 
94 15 Immaterialrätt 2449000 

IOO 16 Bolagsärcndcn . 42468000 
103 17 Patentbesvärsrätten 6805000 
105 18 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 54000 
106 19 Industriell utveckling inom mikroelektroniken *21500000 
106 20 Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag *21700000 

1150748000 

Totalt för industridepartementet 5080904000 

107 Bilaga 14.1 Sammanfattning av remissyttranden över översynen av.patent- och 
registeringsverkets organisation, ledning samt behov av teknikstöd 

129 Bilaga 14.2 Sammanfattning av remissyttranden över betänkandet (SOU 
1985: 53) Sverige och den europeiska patentorganisationen 

145 Bilaga 14.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1977: 729) om Patentbesvärsrät
tcn 

~ Ber.iknat belopp. 
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Bilaga 15 till ~udgetpropositionen 1987 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

Översikt 

Civildepartementet är den offentliga sektorns departement. 
Civildepartementet svarar inom regeringskansliet för beredning av re-· 

geringsärenden bl. a. om rationalisering och revision inom statsförvaltning
en, om allmänna fr.igor som rör användningen av ADB-teknik i den offent
liga förvaltningen, om statistik, om person- och adressregister, om sam
hällsinformation och om statlig lokalförsörjning inom vissa områden. Civil
departementet handlägger vidare sådana ärenden om arbets- och anställ
ningsvillkor i offen~Hga anställningar som inte rör avlönings- och pensions
förmåncr. Vidare hör:t,ill departementet medbestämmandefrågor och frå
gor om jämställdhet · mcl.ian kvinnor och män när det gäller offentliga 
anställningar och uppdrag, personaladministrativa frågor inom det statligt 
reglerade förvaltningsområdet samt arbetsmiljöfrågor inom statsförvalt
ningen. Till civildepartementets ansvarsområde hör också ärenden om 
länsstyrelserna, svenska kyrkan och andra trossamfund samt vissa frågor 
om kommunerna, landstingskommunerna, kommunalförbunden, folkrörel
serna och allmänna arvsfond~n. Departementet handlägger dessutom frå
gor om de kungl. hov- och slottsstaterna (se bil. 3 till budgetproposi
tionen). Civildepartementet handlägger också långsiktiga och övergri
pande datafrågor som kräver särskild samordning. 

Till civildepartementet hör kammarkollegiet, statskontoret, riksrevi
sionsverket och statistiska centralbyrån samt statens löne- och pensions
verk, statens institut för personalutvcckling, statens arbetsmarknads
nämnd och andra personaladministrativa myndigheter, bl. a. en nyligen 
inrättad, partssammansatt nämnd för statliga förnyelsefonder. Under civil
departementet finns numera också statens person- och adressregister
nämnd, som svarar för det samordnade person- och adressregistret 
(SPAR). Driften av detta sköts av datamaskinccntralen för administrativ 
databehandling (DAFA) som ombildats till aktiebolag den 1 juli 1986. 
Andra myndigheter som hör till departementet är länsstyrelsernas organi
sationsnämnd och länsstyrelserna samt stiftsmyndigheterna och vissa and
ra kyrk.liga myndigheter. Till departementet hör också' regeringskansliets 
förvaltningskontor och revisionskontoret i regeringskansliet. 
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l Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

Utgifterna under civildepartementets huvudtitel under budgetåret 1987/88 
har beräknats till 3 168, I milj. kr. Det innebär en minskning med 842,9 milj. 
kr. jämfört med 1986/87, främst beroende på att länsstyrelseanslaget mins
kas med anledning av att länsskattemyndigheter bildas den 1 januari 1987. 

De förslag till anslag inom civildepartementets område som sålunda 
läggs fram för budgetåret 1987/88 ligger i linje med regeringens strävan att 
förstärka Sveriges ekonomi. Arbetet med au omprioritera och satsningar 
på att effektivt utnyttja resurserna inom civildepartementets område är 
därför det som främst kännetecknar budgetförslaget. 

2 Statlig rationalisering och ADB m. m. 

ADB är ett viktigt rationaliseringsinstrument. Inriktningen är att styra 
investeringarna till de 9mrådcn där de bäst främjar en effektivisering_ av . 
statsförvaltningen. Departementet gör särskilda insatser för att stimulera 
myndigheterna att utnyttja småskalig ADB-utrustning. Särskilda insatser 
görs också för att samordna sakverksamhet och ADB-verksamhet bl. a. 
genom att öka myndigheternas ansvar för egna ADB-investeringar. Ansla
get till ADB-utrustning ökas med 62,5 milj. kr. till 372,5 milj. kr. 

En ökad avgiftsfinansiering kommer att ske av statskontorcts. verksam
het. Dessutom föreslås att verksamheten vid kammarkollegiets fondbyrå 
avgiftsfinansieras. 

3 Statistik 

En treårig budgetram för statistiska centralbyrån (SCB) läggs fast för 
perioden den 1 juli 1987 - den 30juni 1990. Den nµvarande delprogramin
delningen ersätts med en ny, som mer renodlat ansluter till ansvarsfördel
ningen inom regeringskansliet. 

Under "treårsperioden beräknas arbetet med FoB 85 bli avslutat. Alter
nativa former m. m. för en folk- och bostadsräkning år 1990 föreslås bli 
utredda. SCB föreslås få i uppdrag att överföra inemot 100 tjänster från 
Stockholm till Örebro. 

Riksarkivet och SCB har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att överflytta SCB:s arkiv till riksarkivet. 

4 Statlig lokalförsörjning · 

Huvuddragen i nya riktlinjer för den statliga lokalförsörjningen redovisas i 
budgetpropositionens bilaga 2, Gemensamma frågor. Riktlinjerna innebär 
bl. a. att de enskilda myndigheterna får ett ökat ansvar för sin lokalför
sörjning. 

För budgetåret 1987/88 har för byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
beräknats ett anslag på 198,5 milj. kr. I investeringsplanen har en kost
nadsram förts upp för en ombyggnad av kvarteret Vcga i Stockholm. På 
anslaget görs en neddragning på sammanlagt 7,5 milj. kr. 
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5 Statlig personalpolitik m. m. 

Ett anslag om IOO milj. kr. beräknas även för budgetåret 1987/88 till bidrag 
till förnyelsefonder på det statligt reglerade området. 

En fortsatt satsning på personalutbildning och andra utvccklingsinsatser, 
redovisas. Det gäller - förutom bidrag till sådant utvecklingsarbete hos 
statens institut för personalutvcckling (SIPU) som inte är ett led i instilu
lcts avgiftsfinansierade verksamhet - kostnader för utbildning och kon
sultinsatser inom bl. a. järnställdhetsområdet och ADB-området. Anslaget 
för detta ändamål räknas upp med 2 milj. kr. lill 15 milj. kr. för budgetåret 
1987/88. 

För särskilda åtgärder inom jämställdhetsområdet har I milj. kr. beräk
nats. 

En besparing på 15 milj. kr. görs på anslaget för lönekostnader vid viss 
omskolning och omplacering. Dessutom föreslås en viss uppräkning av 
den avgift som de till Statshälsan anslutna myndigheterna har att erlägga. 

Statens löne- och pensionsvcrk föreslås få en treårig budgetram för 
perioden den I juli 1987 - den 30 juni 1990. 

6 Länsstyrelserna m. m. 

Regeringen avser att under innevarande mandatperiod förelägga riksdagen 
en proposition med förslag om samordnad länsförvaltning. För budgetåret 
1987/88 föreslås ett begränsat huvudalternativ för Jänsstyrclserna. 

7 Kyrkliga ändamål 

Omfattande reformer beträffande den kyrkliga organisationen på stifts
och lokalplanet förbereds nu inom civildepartementet. Vidare sker för 
närvarande en översyn av hela den kyrkliga lagstiftningen. 

Besparingar om sammanlagt 11,2 milj. kr. föreslås i fråga om anslagen 
till kyrkliga ändamål. l3esparingarna uppvägs delvis av utgiftsökningar om 
3,6 milj. kr. 

För inre restaurering av Strängnäs domkyrka avsätts 1,4 milj. kr. 

8 Sammanfattning 

Förändringarna inom civildepartementets område i förhållande till budget
året 1986/87 framgår av följande sammanställning (beloppen i milj. kr.) . 

Anvisat Förslag . Föränd-
1986/87 1987/88 ring 

A. Civildepartementet m. m. 231,0 239,5 + 8,5 
B. Statlig rationalisering 

och revision, statistik 
m.m. 801,8 868,2 + 66,4 

C. Statlig Iokalförsörjning 209,4 208,7 - 0,7 
D. Statlig personalpolitik 

m.m. 515,3 529,0 + 13,7 
E. Länsstyrelserna m. m. 2147,0 1223,4 -923,6 
F. Kyrkliga ändamål 104,I 96,5 - 7,6 
G. Övriga ändamål 2,4 2,8 + 0,4 

Totalt för civildepar-
tementct 4011,0 3168,1 -842,9 
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Civildepartementet 
Uldrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Holmb~rg 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

Inledning 
Civildepartementet svarar inom regeringskansliet för gemensamma frågor 
som rör den offentliga sektorn. Olika mått på den offentliga sektorns 
storlek år 1985 redovisas i Preliminär nationalbudget för år 1987 (bil. 1.1). 
Av nationalräkenskaperna framgår även antalet sysselsatta: 

' 
Den offcnll'ga sektorns storlek uttryck i % av BNP år 1985 

63 

26 31 

21 

Produl<lion Konsumtion Konsumtion Inkomster 
och inves-
teringar 

65 

Utgifter 

Antalet sysselsatta 
inom den offeneiga 
sektorn i % av anta
let sysselsatta i 
Sverige år 1985 

. 33 

Syssel
sattning 

Den offentliga sektorns utgifter för konsumtion, investeringar, räntor 
och transfereringar uppgick till 562 miljarder kr. Inkomsterna av skatter, 
socialförsäkringsavgifter, ränteinkomster m. m. var totalt 541 miljarder kr. 
Den offentliga sektorns andel av de varor och tjänster som framställdes var 
21%. 

Den offentliga sektorn sysselsatte år 1985 drygt 1,5 milj. personer. Det 
motsvarar en tredjedel av den totala sysselsättningen i landet. Under den 
senaste Lioårsperioden har antalet anställda i kommuner och landsting 
fortsatt att öka, medan det i fråga om statsförvaltningen kan konstateras en 
viss minskning av antalet anställda under de senaste åren. Det finns nu 
ungefär lika många arbetslagare i statsförvaltningen som i landstingen. 
Antalet statsanställda antas dessutom komma att minska också under de 
närmaste åren. Det framgår av en prognos från statens arbetsmarknads-
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nämnd (Myndigheternas personalsituation 1987/88 - 1989/90. Rapport I, 
preliminära uppgifter 1986-10-10). Inom den offentliga sektorn sammanta
gen har ökningstakten avtagit undet 1980-talct. 

Antalet anställd:11 hos primärkommunerna, staten 
. oc:h landstiogi;kommunorna Aren 1975-1985 
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Under den föregående mandatperioden drog regeringen upp riktlinjer för 
förnyelsen av den offentliga sektorn (skr. 1984/85: 202). Mot bakgrund av 
dessa rikllinjer har regeringen och riksdagen redan fattat en rad beslut. På 
civildepartementets område gäller det bl. a. statsförvaltningens använd
ning av ADB m. m. (prop. 1984/85: 225) och den statliga personalpolitiken 
(prop. 1984/85: 219). 

Genom utredningsarbcten under den föregående mandatperioden finns 
underlag för ytterligare regeringsförslag. Regeringen kommer således un
der våren 1987 att lägga fram förslag med anledning av verksledningskom
mittens och demokratiberedningens betänkanden. 

För närvarande pågår försöksverksamhet med ökad kommunal självsty- · 
relse i nio kommuner och tre landsting (prop. 1983/84: 152, KU 32, rskr. 
368). Försöksverksamheten utvärderas fortlöpande. 

I Norrbottens län pågår ett försök med en samordnad länsförvaltning 
(prop. 1985/86: 5, BoU 3, rskr. 64). Även denna försöksverksamhet utvär.
deras fortlöpande. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om 
en samordnad länsförvaltning under mandatperioden. Härutöver har det 
påbörjats ett omfattande arbete i kommunerna, ·landstingen och de statliga 
myndigheterna med syfte att anpassa verksamheten till de krav som män
niskorna ställer på inflytande, valfrihet, service, god kvalitet och effektiv 
användning av skattemedlen. En gammal myndighetskultur är på väg att 
ersättas av en modem serviceanda. Demokratin fördjupas genom en ökad 
aktivitet även mellan de allmänna valen - genom brukarmedverkan och 
deltagande i nya decentraliserade bcslutsorgan närmare medborgarna. 

Förnyelsearbetet bärs upp av tusentals förtroendevalda och av de an-
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ställda inom den offentliga sektorn. Deras aktiva insatser i det praktiska 
arbetet med att anpassa organisation och verksamhetsformer till nya krav 
är en förutsättning för förnyelsen. 

Jag vill också nämna att regeringen har tillsatt en utredning om ett ökat 
ansvar för folkrörelser, föreningar och kooperativ (dir. 1986: 17). 

Förnyelsen av den offentliga sektorn pågår alltså i betydande utsträck
ning redan nu. Huvudlinjerna i det fortsatta arbetet med att förnya den 
offentliga sektorn redovisades i reg:eringsförklaringen den 7 oktober 1986: 

"Den gemensamma sektorn är en viktig grund för välfärdspolitiken. Den 
skall tjäna människorna efter deras olika behov och önskemål. Åtgärder 
kommer att vidtas för att höja effektivitet och produktivitet i den offentliga 
verksamheten. Möjligheterna att välja olika typer av service bör ökas.· 
Förslag kommer att läggas fram för att förbättra den enskildes möjligheter 
att påverka den offentliga verksamheten, för att motarbeta byråkrati och 
för att främja service och effektivitet. Dessa förslag kommer au beröra 
såväl den centrala statsförvaltningen som länsförvaltningen och den kom
munala organisationen." 

Jag avser att återkomma till regeringen med ytterligare förslag till åtgär- · 
dcr för att riktlinjerna för förnyelsen av den offentliga sektorn skall kunna 
omsättas i praktisk handling på allt fler områden. 

1 Kommunal självstyrelse och demokrati 
1.1 Aktivt folkstyre 

Demokratiberedningens huvudbetänkande (SOU 1985: 28) Aktivt folkstyre 
har remissbehandlats. En proposition med anledning av beredningens för
slag.avses bli klar under våren 1987. 

I propositionen kommer förslag att lämnas som kan underlätta en fort
satt decentralisering i kommunerna till lokala nämnder. Förslag kommer 
att läggas bl. a. i syfte att stärka brukarnas inflytande i den kommunala 
verksamheten. Politikerrollen kommer särskilt att uppmärksammas. Slutli-· 
gen skall frågorna om det kommunala partistödet samt om proportionellt 
val till kommunfullmäktige behandlas. 

1.2 Forskningsdelegationen 

I civildepartementets förnyelsearbete är samverkan med forskningen av 
stor betydelse. Delegationen (C 1984: A) för forskning om den offentliga . 
sektorn är ett organ för ömsesidigt informationsutbyte mellan i försra hand 
politiker och forskare. I sitt praktiska arbete har delegationen på olika sätt 
dokumenterat och informerat om aktuell forskning. Tidskriften I Blick
punkten har getts ut vid två tillfällen och behandlat kommunal ekonomi 
och kommunal självstyrelse. Genom en småskriflsserie har mer omfat
tande artiklar publicerats. Dclegatione_n har vidare i två rapporter redovi
sat en inventering och sammanställning av pågående och nyligen avslutad 
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forskning: Inom de prioriterade områdena kommunal ekonomi, landstings
kommunal verksamhet samt lednings- oc~ styrningsmetoder har delegatio
nen försökt stimulera till nya forskningsinsatscr. För a:tt skapa kontakter 
mellan forskare och avn'ämare har delegationen anordnat och medverkat 
vid konferenser och seminarier. Vid dessa har frågor diskuterats om kom
munal självstyrelse och likvärdig samhällsservice, effektivitet och produk
tivitet, samverkan inom den offentliga sektorn och försöksverksamhet som 
förändringsmctod. 

1. 3 Frikommunförsöket 

I enlighet med riksdagens· beslut (prop. 1983/84: 152, KU 32, rskr. 368) 
pågår en försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse i nio kom
muner och tre landsting. Dessa tolv s. k. frikommuner är Haninge, Tyresö, 
Gnosjö, Helsingborgs, Varbergs, Ale, Örebro, Sandvikens och Bräcke 
kommuner samt Göteborgs och Bohus, Örebro och Jämtlands läns lands-
ting. -. 

Försöks verksamheten innebär att frikommuricrna ges ·dispens från stat
liga regler för att bättre kunna anpassa verksamheten till lokala förhållan
den, bättre utnyttja de samlade samhällsresurserna samt åstadkomma 
ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Det 
handlar också om att utveckla former för en bättre samverkan mellan 
kommunala och statliga organ. 

Regeringen har fattat en rad beslut om avsteg från gällande författningar. 
I några fall har förslag om lagändringar förelagts riksdagen. En särskild 
redovisning för de åtgärder som har genomförts lämnades till riksdagen 
våren 1986 (skr. 1985/86: 165). Därefter har regeringen fattat ytterligare en 
del beslut, som tillgodoser frikommunernas önskemål. Inom skolområdet 
har således öppnats möjlighet för kommunerna att besluta om fyradagars
vecka i lågstadiet. Vidare har möjlighet öppnats att ändra läsårets förlägg
ning i en Jandstingskommunal gymnasieskola för jordbruks-, skogsbruks-· 
och trädgårdsutbildning. Avsikten· är att bättre kunna anpassa undervis
ningen till växtåret. Iriom hälso- och sjukvårdsområdet har regeringen 
godkänt ett avtal mellan Örebro läns landsting och Örebro kommun om 
försök med kommunalt bedriven primärvård i en kommundel. Slutligen 
bör nämnas ett beslut inom området jord- och skogsbruk. Det innebär att 
en delegation har inrättats inom lantbruksnämnden i Jämtlands län för 
ärenden som rör Bräcke kommun~ Avsikten är att åstadkomma en bättre 
samverkan mellan stal och kommun på detta område. · 

Frikommunförsöket pågår till utgången av år 1988. Försöksverksamhe- · 
ten utvärderas kontinuerligt. Ett övergripande utvärderingsarbete görs 
inom statsvetenskapliga institutionen· vid Göteborgs universitet. Dessutom 
pågår sektors visa genomgångar för att belysa försöksvcrksamhetens effek
ter. Utvärderingsuppdrag har lämnats åt socialstyre!Sen; skolöverstyrel
sen, bostadsstyrelsen och riksrevisionsvcrket. Utvårderingsarbetet skall 
bedrivas så att regeringen under år 1988 kan förelägga riksdagen förslag· 
som kan gälla för alla land.ets kommuner och fandsting efCer försöksperio
dens utgång. 
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1.4 Översyn av kommunallagen 

1983 års demokratiberedning har i betänkandet (SOU 1985: 29) Principer 
för ny kommunallag redovisat en principskiss till hur reglerna om kom
muner och landsting i framtiden bör systematiseras och utformas i lag. 
Förslaget bygger på att kommunerna och landstingen skall få större frihet 
att utifrån egna förutsättningar forma sin egen organisation och verksam
het. Vidare skall de förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter framgå 
direkt av lagen. En viktig utgångspunkt har varit att lagtexten skall vara 
lätt att förstå och överblicka. Detta ställer enligt beredningen särskilda 
krav på klarhet och ett enkelt språk. Betänkandet har remissbehandlats. 
Därvid har bl. a. landets samtliga kommuner och landsting fått tillfälle att 
föra fram sina synpunkter. 

Inom civildepartementet har en arbetsgrupp (C 1986: A) tillkallats för att 
göra en juridisk-teknisk bearbetning av demokratiberedningens förslag. 
Arbetsgruppen skall också beakta förslagen i betänkandena (SOU 
1981:53) Stockholms kommunala styrelse, (SOU 1982:20) Kommunerna 
och näringslivet, (SOU 1982: 41) Överklagande av kommunala beslut samt 
(Os C 1984: 6) Avgifter inom: kommunal verksamhet. Även dessa betän
kanden har remissbehandlats. 

Arhetsgruppen skall redovisa resultatet av sitt arbete under första halv
året 1988. 

1.5 Samverkan mellan stat och kommun 

Stat-kommunberedningen (C 1983: 02) har regeringens uppdrag (dir. 
1983: 30) att utreda frågan om ökad samverkan mellan stat och kon:mun 
samt förenkling av statliga regler m. m. I en rad rapporter och betänkanden 
har beredningen fortlöpande redovisat sitt arbete och föreslagit åtgärder. I 
det senast framlagda betänkandet (Ds C 1986: 10) Kommunal medverkan .i 
internationella frågor behandlar beredningen kommunernas kompetens då 
det gäller möjligheten att delta i internationella solidaritetsyttringar. En 
annan av stat-kommunberedningens utredningsuppgiftcr gäller frågan om 
kommunernas och landstingens kompetens i näringslivs- och sysselsätt
ningspolitiken. Beredningen väntas lägga fram ett betänkande i dessa 
frågor under våren 1987. 

I regeringens skrivelse (skr. 1984/85: 202) om den offentliga sektorns 
förnyelse framhålls att frågor om kommunal självstyrelse och demokrati är 
centrala i det fortsatta utvecklingsarbetet (FiU 35,. rskr. 407). Statens 
relationer till kommunerna. och landstingskommunerna står då i fokus. 
Inom stat-kommunberedningen pågår utredningsarbete med att utforma 
principer för hur samverkan mellan statliga och kommunala organ skall 
kunna förbättras. Översyn av styrsystemet på skolområdet planeras. 

Ett viktigt statligt styrinstrumcnt utgör.statsbidragen. Chefen för finans
departementet har tidigare i dag presenterat ett förslag till revidering av det 
nuvarande skatteutjämningssystemet. Förslaget syftar till alt öka utjäm
ningseffekten i systemet och därmed bidra till att minska de stora utdebite
ringsskillnaderna mellan kommunerna. De specialreglerade statsbidragen 
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till kommuner betalas ut enligt en mängd förordningar. En interdepartc
mental arbetsgrupp kommer under våren 1987 att kartlägga och analysera 
de specialdestinerade bidragen och deras fördelning, effekter m. m. 

2 Folkrörelser m. m. 

Civildepartementet ansvarar inom regeringskansliet för samordningen av 
folkrörelsefrågorna. Till detta arbete är knuten en särskild referensgrupp 
(Kn 1976: A). Referensgruppen har ombildats under år 1986. Den består av 
företrädare för 45 stora organisationer. Gruppen är regeringens kontaktor
gan i folkrörelsefrågor. 

Regeringen har tillsatt en utredning (C 1986:01) om ett ökat ansvar för 
folkrörelser, föreningar och kooperativ. Utredningen har antagit namnet 
folkrörelseutredningen. I utredningsdirektiven (dir. 1986: 17) sägs ati folk
rörelserna och föreningslivet bör kunna spela en större roll i förnyelsen av 
den svenska välfärdspolitiken. Närheten till människorna och deras enga
gemang skall bättre tas tillvara. En idcburen verksamhet skall enligt direk
tiven kunna komplettera eller ersätta vissa delar av den kommunala verk
samheten. Detta skulle kunna öka mångfalden och valfriheten när det 
gäller de tjänster som främst kommunerna nu har ansvaret för. Utredning
en har att pröva de formella hindren för ett ökat föreningsansvar. 

Utredningen skall enligt sina direktiv också se över statsbidragen till 
folkrörelserna i syfte att minska c.ntalet bidragsformer samt föreslå förenk
lingar och åtgärder för en bättre samordning av bidragsgivningen. Syftet 
anges vara att för folkrörelserna skapa förutsättningar för en obyråkratisk 
och mer flexibel användning av de resurser. man tillförs genom statsbidrag. 
Det kan enligt direktiven också gälla att förenkla bidragssystemet ·så att 
folkrörelserna får en större frihet att bygga upp sin verksamhet på lång 
sikt. 

Ett betänkande avses kunna presenteras av utredningen under år 1987. 
Avsikten är att lägga fram en proposition om folkrörelsefrågorna till 

riksdagen under år 1988. Min avsikt är att föreslå regeringen att lägga fram 
en proposition som bygger på förslag från utredningen och från olika 
fackdepartement. 

3 Den statliga förvaltningens effektivitet m. m. 

3 .1 Effektivitet och produktivitet 

Allmänt 

Att främja effektivitet och produktivitet är en viktig uppgift för alla statliga 
myndigheter. Riksrevisionsverket (RRV) och statskontoret har särskilda 
uppgifter inom detta område. Som jag senare återkommer till innebär hög 
effektivitet och produktivitet också att' myndigheterna ger medborgarna en 
god service. 
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Effektivitet 

Nya krav och förändrade samhällsförhållanden kräver en fortgående om
prövning och omprioritering av den statliga och den statligt finansierad~ 
verksamheten. För detta behöver statsmakterna en allsidig belysning och 
kontinuerlig granskning av den statliga verksamheten. Det är därför viktigt. 
all utveckla möjligheterna att få en sådan information. Den inkluderar 
myndigheternas sammanställningar av den löpande redovisningen, bok
slut, verksamhetsbt:rättelser, redovisningsrevisionens årliga granskningar 
samt myndigheternas arislagsframsiällningar.. Ett betydelsefullt inslag i 
detta sammanhang utgör försöken med treåriga anslagsramar. 

RRV:s förvaltningsrevision utgör ett viktigt instrument för omprövning 
och omprioritering i arbetet med att förbättra effektiviteten. Den inriktas i 
dag primärt på myndigheternas verksamhet. Den successiva framväxten 
av statlig verksamhet i bolags- och stiftelseform har vidgat det område av: ' 
statliga insatser som är undantagna från förvaltningsrevisionell gransk-i 

. . . I 
ning. 

Mot denna bakgrund har insynsuti-edningen (C 1984: 02) i ·sitt betänkan
de (Os C 1986: 5) Statsmakternas granskning av statliga bolag och stiftels~r 
föreslagit att riksdagens revisorers och RRV:s befogenhe~cr vidgas till att 
även omfatta förvaltningsrevisionell granskning av statlig verksamhet som 
bedrivs i statliga bolag och stiftelser. 

Även den statliga redovisningsrevisioncn har varit föremål för en över-. 
syn. Revisionskontorsutredningen (C 1985: 04) har i sitt nyligen avlämnade 
betänkande (Ds C 1986: 13) Samverkan mel.lan redovisnings- och förvalt
ningsrcvision m. m. föreslagit olika former m. m. för sådan samverkan, 
som bl. a. syftar till att hÖja den sammantagna revisionseffekien. ' 

Insyns- och rcvisionskontorsutredningarnas förslag bereds för närvaran
de i regeringskansliet. 

Produktivitet 

Regeringen har som ett led i arbetet med att förbättra myndigheternas 
beslutsunderlag, bl. a. låtit utveckla metoder rör produktivitetsmätni~gar. 
Dessa har ett tvåfaldigt syfte. För det första att belys~ om utbytet av 
samhällets resursinsatser inom ett område ökar eller minskar över tiden. 
För det andra att tjäna som underlag för resursberäkningar och anslagstill
delning. 

Expertgruppen (B 1981: 03) för studier i offentlig ekonomi (ESO) har 
tillsammans med statskontoret gjort produktivitetsberäkningar för ca 70 % 
av den offentliga sektorn. Detta är en försöksverksamhet och skall bedö
mas som sådan. Enligt min uppfattning är emellertid beräkningarna av så 
stort värde att försöksverksamheten bör fortsätta. 

För statsförvaltningen visar ett urval av 30 % av myndigheterna en ökad 
produktivitet under andra hälften av 1970-talet. På uppdrag av regeringen. 
har statskontoret följt upp dessa myndigheters utveckling ~nder 1980-talet. 
Den positiva utvecklingen tycks därvid bestå. I flera fall synes den ökade 
produktiviteten ha uppnåtts samtidigt som servicen förbättrats. 
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På uppdrag av ESO har statskontoret också utrett kostnaderna för 
offentliga tjän'stei- i Norden. Studien omfattar mer än hälften av den offent
liga tjänsteproduktionen. Resultaten visar bl. a. att kostna<lsgapet krympt 
något mellan länderna under perioden 1980 till 1983. Den fördjupade stu
dien inom barnomsorgen visar också att det finns möjligheter att öka 
effektiviteten, bl. a. genom att bättre anpassa organisationen till de faktis
ka behoven, liksom att mer ingående väga kostnader mot nytta för olika 
resursinsatser. 

Ett arbete med att ta fram mått på myndighetc'rnas service bedrivs, som 
jag senare återkommer till, vid statskontoret och statens institut för perso
nalutveckling (SIPU). RRV:s studier av handläggningstider är också vikti
ga i sammanhanget. Detta arbete bör drivas vidare med sikte på ått snart 
komma igång med myndighetsanpass~de serviccredovisningar. 

3.2 Delegering och decentralisering 

Delegering 

En viktig utgångspunkt för förnyelsen av. den offentliga sektorn är att 
riksdagen och regeringen· preciserar målen .för de statliga myndigheterna 
och tydligare anger vad som förväntas av my11digheterna i fråga om verk
samhetens resultat m. m. Myndigheterna bör samtidigt ges ett ökat ansvar 
för verksamheten genom bl. a ... min.skad detaljstyrning och egen beslutsrätt 
i vissa personal- och organisationsfrågor m. m. 

I enlighet med vad verksledningskommitten (C 1983: 04) föreslår i sitt 
huvudbetänkande (SOU 1985: 40) Regeringen, myndigheterna och myndig
heternas ledning anser jag att myndigheterna inom sin organisatoriska 
grundstruktur i högre grad själva bör utforma sin organisation och göra de 
ändringar i denna som de anser rationella. Formerna för en sådan delege
ring övervägs för närvarande. i regeringskansliet. 

Som framgår av avsnittet Särskilda frågor (bil. 1) föreslår chefen för 
finansdepartementet att en ny anslagstyp, kallad ramanslag, införs. Under 
ramanslaget får anslagsm~del sparas för förbru~ning under senare budget~ 
år. Vidare ges möjlighet att utnyttja en kredit på nästkommande budgetårs 
anslag. Ett sparat belopp läggs till och utnyttjad kredit dras ifrån nästa 
budgetårs ram. 

Inriktningen på användningen a,v AD~ i statsförvaltningen syftar bl. a. 
till en delegering till och ett ökat ansvarstagande för myndigheterna. Som 
ett led i försöksverksamheten med treåriga budgetramar föreslås att vissa 
av försöksmyndigheterna får egna investeringsramar för anskaffning av· 
ADB-utrustning. Således reserveras medel till myndigheterna på det. cen
trala investeringsanslaget för anskaffning av ADB-utrustning. Myndighe
terna ges rätt att - efter samråd med statskontoret - själva besluta ·i 
sådana investeringsärenden. . 

I Gemensamma frågor (bil. 2 p.7) behandlas vissa riktlinjer för den 
statliga lokalförsörjningen som bl. a. innebär att ansvars-,_ .befogenhets
och kompetensfördelningen ändras så att den lokalbrukande myndigheten 
ges ett större inflytande över och ansvar i lokalfrågor. Ett mer kund/leve
rantörsbetonat och avtalsreglerat förhållande skapas härigenom. Jag avser 
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att senare föreslå regeringen att, i samband med au revideringen av nuva
rande regelverk görs, byggnadsstyrelsen och Öll ges ökade befogenheter 
vad avser rätten att starta vissa byggnadsprojekt. 

Decentralisering 

Deeentraliseringsarbetet i statsförvaltningen har flera syften. Ett sådant är 
att förbättra möjligheterna för utsatta regioner att utveckla nya näringar, 
bl. a. genom insatser för kommunikationer, utbildning och tekniksprid
ning. 

Som ett led i detta arbete har Statskonsult AB .fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för uppbyggandet av ett regionalt ADB-stödcentrum i 
Sundsvall. Centrumet bör vara en gemensam regional resurs i första hand 
för den offentliga förvaltningen och i andra hand för näringslivet i regio
nen. Centrumets verksamhet bör bedrivas i nära kontakt med högskolor 
och andra utbildningsorgan. 

Ett annat viktigt syfte med dccentraliseringsarbetet är att pröva möjlig
heterna att överföra verksamheter och' funktioner från ce'ntrala verk i 
Stockholmsregionen till regionala och lokala myndigheter eller myndig
hetsdelar. Således avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt statistiska 
centralbyrån (SCB) att planera och genomföra en överföring av inemot 100 
tjänster från Stockholm till Örebro. Byggnadsstyrelsen avses få i uppdrag· 
att undersöka om en samlad lokallösning i Örebro kan genomföras. 

3.3 Vissa strukturfrågor 

Statsförvaltningen har i många fall utvecklats så att skilda myndigheter har 
uppgifter som i väsentliga delar ligger mycket nära varandra. Dessutom 
har många myndigheter en alltför snäv Verksamhetsinriktning. 

Förvaltningens struktur behöver fortlöpande anpassas till ändrade förut~ 
sättningar. Flera större förändringar av strukturell karaktär har också 
genomförts eller planeras att genomföras. 

Regeringen har nyligen i en proposition om bostadspolitiken (prop. 
1986/87: 48) föreslagit att bostadsstyrelsen och state~s planverk läggs sam
man till en myndigheL · Motivet för sammanläggningen är att de båda 
myndigheternas uppgifter i många delar har förändrats sedan verken bil
dades. Verksorganisationen behöver därför på ett genomgripande sätt' 
anpassas till de nya uppgifterna. Den nya organisationen beräknas träda i 
funktion den 1 juli I 988. 

Även länsförvaltningen kommer att förändras. Frågor som rör länets 
utveckling och framtid skall således beredas samlat. Förändringarna inne
bär inte bara marginella justeringar i formerna för samverkan mellan läns
styrelsen och övriga länsorgan. Regeringen avser att skapa en samlad 
länsförvaltning inom länsstyrelsens ram för att främja regionens utveck
lingsmöjligheter. 
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Som ett led i förändringen av den regionala förvaltningen pågår sedan 
den I juli 1986 i Norrbottens län en försöksverksamhet med samordnad 
länsförvaltning. Inrättandet av särskilda skattemyndigheter i länen den I 
januari 1987 är också ett led i strävandena att åstadkomma en länsförvalt
ning som bättre än den nuvarande svarar mot förändrade krav. Verksam
heten i Norrbottens län utvärderas fortlöpande. Erfarenheter därifrån bör 
tillsammans med erfarenheter från andra områden redovisas för riksdagen. 
Jag avser att under innevarande mandatperiod föreslå regeringen att före
lägga riksdagen en proposition om samordnad länsförvaltning. 

RRV har den I juli 1986 tagit över hela ansvaret för den civila statliga 
redovisningsrevisionen. Den I juli 1987 övertar RRV även ansvaret för 
rcdovisningsrevisionen inom försvaret. Den nya organisationsstrukturen 
syftar bl. a. till att effektivisera redovisningsrevisionen, stärka oberoendet 
i revisionen, stärka kopplingen mellan revisionen och verkets övriga upp
gifter samt bättre anpassa revisionen till de nya kraven på en effektiv 
uppföljning och utvärdering av den statliga verksamheten. 

Som framgår av Gemensamma frågor (bil. 2 p. 7) bör en särskild utreda
re tillsättas med uppgift att samordna fastighetsförvaltningen inom försva
ret, byggnadsstyrelscn, affärsverken m. fl. Utredaren skall vidare lämna 
förslag till en ökad samordning mellan byggnadsstyrelsen och fortifika
tionsförvaltningen. 

3.4 Datafrågor 

De sammanlagda drift- och utredningskostnaderna för den administrativa 
användningen av ADB i statsförvaltningen uppgår till drygt 3 miljarder kr. 
per år. Användningen ökar successivt. . 

Det är viktigt att upprätthålla en god kvalitet i befintlig ADB-verksamhet 
samtidigt som möjligheter till kostnadssänkande åtgärder och effektivise
ring måste tillvaratas. 

Den framtida ADB-miljön måste formas utifrån omprövning av rcgclsy
stem och sakverksamhet. Det gäller att förhindra att myndigheter bygger 
fast sig i komplexa, centrala ADB-miljöer som motverkar en dynamisk 
verksamhetsutveckling. 

En fortsatt decentralisering av system- och datorkraftstrukturer präglar 
inriktningen av ADB-användningen. En ökad standardisering förbättrar 
förutsättningarna för denna decentralisering, för delegering av ansvar samt 
för en ökad effektivitet. 

En samordnad syn på utbyggnaden av kommunikation inom och mellan 
myndigheter är av strategisk betydelse. Den offentliga förvaltningen bör 
stödja det standardiseringsarbete som strävar mot s. k. öppna system 
(Open System lnterconnection) vilket underlättar telefonförbindelser och 
överföringar av data. 

En fortsatt satsning på småskalig ADB-teknik för gemensamma basfunk
tioner och myndighetsspecifika tillämpningar, det s. k. basdatorkonceptet, 
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samt på teknikupphandling av programvaror för småskalig ADB-använd
ning bidrar till ökad standardisering och effektivitet. 

Försöksverksamhet bedrivs med en mer resultatorienterad styrform för 
administrativa utvecklingsåtgärder. Ett längre tidsperspektiv anläggs där
vid vid planeringen av utvccklingsinsatserna. Strategier, och planer för 
administrativ utveckling utgör en grund för att utforma beslutsunderlag, 
beslutsrutiner samt metoder för utvärdering av myndigheternas verksam
het. 

Försöksverksamhet med överföring av ansvaret för investeringsmcdel. 
för anskaffning av ADB-utrustning från statskontoret till myndigheter,· 
baserad på långsiktiga plant!r, ingår som ett led i delegeringsarbetet. Stats
kontorets roll som upphandlare av ADB-utrustning bibehålls dock. 

Nya kommunikationsteknikcr utgör en viktig del i förnyelse- och för
ändringsarbetet. Försök med ny teleteknik planeras. Aktuella försöksom
råden är distansundervisning inom försvaret, tillämpningar inom sjukvår
den samt utveckling av organisationers effektivitet med hjälp av kontors
växlar, lokala nätverk och kontorsinformationssystem. Dessutom planeras 
försöksverksamhet som syftar till att stärka regional utveckling. 

Inom civildepartementet bereds frågan om en ökad ADB-utbildning för 
statligt anställda. Vidare undersöks förutsättningarna för att etablera regio
nala teknikstödcentra för i första hand den statliga förvaltningen men även 
för annan offentlig förvaltning. 

3.5 Den statliga personalpolitiken m. m. 

De övergripande målen för den statliga personalpolitiken - att bidra till en 
effektiv statsförvaltning,. medverka till en samhällsekonomisk balans och 
främja ett demokratiskt arhetsliv - har tidigare i olika sammanhang re
dovisats för riksdagen. En vidareutveckling och konkrctisering har skett 
framför allt genom prop. 1984/85: 219 (AU 1985/86: 6, rskr. 48,. UbU ·. 
1985/86: 5, rskr. 50). Den inriktning av personalpolitikens utveckling som 
jag då presenterade gäller alltjämt. 

Bl. a. kommer frågorna om personalförsörjning och personalutveckling 
att ägnas fortsatt stor uppmärksamhet. Regeringen har därför uppdragit åt 
statens arbetsgivarverk (SA V) att se över de bestämmelser som påverkar 
personalens rörlighet inom och mellan statliga. myndigheter och andra 
arbetsmarknadsscktorer. SAV skall vidare föreslå åtgärder för att öka 
pcrsonalrörligheten och förbättra personalutvecklingen. I enlighet med 
synsättet i den personalpolitiska propositionen skall frågan om pcrsonal
rörlighet behandlas främst i ett utvecklingsperspektiv. Personalrörligheten 
skall ses i första hand som en bland flera metoder att öka kompetensen och 
bidra till förnyelse. 

Översynen skall genomföras i nära kontakt med statens arbetsmark
nadsnämnd (SAMN), försvarets personalnämnd, SIPU, statskontoret och 
arbetsmarknadsstyrelsen. De statsanställdas huvudorganisationer skall er
bjudas att medverka i översynsarbetet. 

SA V har lämnat en första lägesrapport till regeringen med en ka1tlägg-
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ning och precisering av pcrsonalförsörjningsproblemen inom statsförvalt
ningen. 

För att ytterligare underlätta personalrörligheten har regeringen uppdra
git åt SAMN att biträda statliga myndigheter med rådgivning och i före
kommande fall förmedling av s. k. utvecklingstjänstgöring, som är en form 
av utbytestjänstgöring där en arbetstagare tjänstgör i sin egen anställning -
hos en annan myndighet under en bestämd tid. SAMN skall också informe
ra om olika system för utvecklingstjänstgöring som kan vara lämpliga med 
hänsyn till skillnaderna i myndigheternas storlek, verksamhet, personal
struktur m. m. SAMN skall lämna en redovisning av _utvecklingstjänstgö
ringens omfattning i sin årliga verksamhctsberättelse. 

Jag har tidigare vid min anmälan av Gemensamma frågor (bil. 2 p. 3) 
redogjort för organisation och inriktning för de statliga förnyelsefonderna. 
Jag framhöll då bl. a. vikten av att fondmedlen används offensivt i förnyel
searbetet. Medlen skall kunna användas till utbildning och andra utveck
lingsåtgärder som långsiktigt underlättar arbetstagarnas anpassning till 
förändringar i verksamheten. Åtgärderna kan också gälla utbildning till 
verksamhet utanför den egna myndigheten. Härigenom bör bl. a. över
strömning till andra arbetsmarknadssektorer underlättas. 

Den ökade satsningen på personalförsörjning har också kommit till 
uttryck i 1986 års avtalsrörelse. I ramavtal om löner 1986-87 för statstjäns
temän m. fl. (RALS 1986-87) har parterna bl. a. avsatt 22 milj. kr. förs. k. 
marknadslönetillägg (MLT) dvs. personliga lönetillägg för marknadskäns
liga grupper och 13 milj. kr. för rörlighetsfrämjande åtgärder. Vidare har 
för affärsverken, försvaret och civila statsförvaltningen avsatts särskilda 
potler om sammanlagt 570 milj. kr. för selektiva åtgärder. Som riktlinje för 
fördelningen av potterna inom resp. sektor gäller bl. a. att rekrytering och 
bibehållande av kvalificerad personal, chefer, specialister och annan per
sonal med särskilda kvalifikationer skall underlättas för staten. 

I den personalpolitiska propositionen framhåller jag bl. a. behovet av 
dels decentralisering och förenkling inom det personalpolitiska området, 
dels en vidareutveckling av arbetslivsdemokratin. I båda dessa frågor har 
SAV och de statsanställdas huvudorganisationer i höstens avtalsrörelse 
kommit överens om ett utvecklingsarbete. Parterna har sålunda i RALS 
1986-87 enats om att utveckla ett nytt avtalssystem enligt följande prin" 
ciper. 
- Lön och andra anställningsförmåner skall bestämmas genom kollektiv

avtal i samma utsträckning som förut. 
- Ett sammanhållet centralt avtal innehållande dels gemensamma avtal 

för alla sektorer, dels sektorsavtal som kan komplettera och/eller ersätta 
gemensamma avtalsbestämmelser. 

- Delegering av rätten att sluta avtal sker med beaktande av lokala parters 
resurser och organisation. 

- Parterna är ense om art i samband med delegering av rätten att sluta 
avtal göra de ändringar i nuvarande förhandlingson.lning som enligt 
parternas mening betingas av detta. 
Lokala avtal skall kunna träffas i den ordning och inom de ramar som 
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SAV och huvudorganisationerna enas om. Förhandlingar om lokala avtal 
skall föras under fredsplikt. 

Arbetet med förnyelse av avtalssystemet skall - förutom de centrala 
avtalen om löner och andra anställnings villkor - även omfatta pensionsav
talet, medbestämmandeavtalen, trygghetsavtalen, arbetsmiljöavtalet, för
troendemannaavtalet och avtalet om förslagsverksamhet, m. m. 

I fråga om vidareutvecklingen av arbetslivsdemokratin har parterna 
enats om att se över de nuvarande reglerna om medbestämmande. Över
synen skall inriktas mot ett system som understöder ett reellt sakinriktat 
medbestämmande genom att de anställda ges ett förbättrat mcdinflytande i 
syfte att höja effektivitet, produktivitet och servicenivå inom den statliga 
verksamheten. Försöksverksamhet skall initieras vid ett antal myndighe
ter. Under försöken kan den nuvarande detaljpreciseringen av möjligheter
na att teckna lokala avtal utgå. En första utvärdering av dessa försök 
beräknas vara klar hösten 1987. 

För att förstärka det lokala inflytandet skall en tidig och fortlöpande 
samverkan etableras mellan parterna. Grunden för detta är övertygelsen 
att ett förtroendefullt samarbete förenklar de formella förhandlingarna. 
Särskild uppmärksamhet skall under försöks verksamheten ägnas möjlighe
terna att få till stånd en komplettering av det representativa inflytandet via 
de fackliga organisationerna med ett direkt inflytande för de enskilda 
anställda i den egna arbetsgruppen. 

Jag vill i detta sammanh·ang också erinra om au jag tidigare i Gemensam
ma frågor (bil. 2 p. 5) har redovisat utvecklingsarbetet inomjämställdhets
området. 

4 Service och kvalitet 
4. I De statliga myndigheternas servicearbete 

För att få en samlad bild av de statliga myndigheternas arbete med service
frågorna har regeringen sedan år 1984 i de årliga direktiven för myndighe
ternas anslagsframställningar begärt särskilda serviceredovisningar från 
myndigheterna. En sammanfattning av dessa redovisningar för budgetåren 
1984/85 och 1985/86 finns i regeringens skrivelse 1985/86: 165 Frikommun
försöket, regel förenklingen och förbättringen av den statliga servicen (s. 26 
- 28 samt bil. 3). 

Jag vill i det här sammanhanget informera om beredningen av de förslag 
till fötfattningsändringar som lämnades i serviceredovisningarna. Flertalet 
ändringsförslag utarbetades vid de sju myndigheter som på regeringens 
uppdrag deltog i särskilda serviceprojekt under medverkan av statens 
institut för personalutveckling (SIPU). 

Resultatet av beredningen hittills är att fem förslag har beaktats i ändra
de författningar, fyra ingår i propositioner som lagts eller är under bered
ning och tre prövas inom ramen för det s. k. frikommunförsöket. Ett 
fcmtontal ligger i linje med olika utredningsförslag som för närvarande 
bereds i departementen. Fem förslag rör frågor som centrala myndigheter 
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prövar i samband med större översyner (på bl. a. trafiklagstiftningcns och: Prop. 1986/87: 100 

civilförsvarslagstiftningens områden) och ett tjugofemtal (främst på skat-1 Bil. 15 
teområdet) prövas i anslutning till lämnade regeringsuppdrag. Åtta för~lag 
har avvisats vid den inledande beredningsomgången. 

I 1986 års budgetdirektiv angavs att myndigheterna i anslagsframställ
ningen skulle redovisa förslag till åtgärder inom ramen för givna resurser 
för att förbättra service till allmä~het, kommuner, företag och organisatio
ner. Exempel kunde enligt direktiven vara förändringar i regelverk, åtgär
der för att förbättra tillgänglighet, information och bemötande eller andra 
åtgärder för att bättre anpassa verksamheten till behov och önskemål. 
Endast sådana serviceförbättrande åtgärder som inte tidigare hade redovi~ 
sats skulle tas med. 

Redovisning har lämnats av 68 myndigheter, som representerar vitt 
skilda verksamheter. En del myndigheter har med hjälp av enkätundersök
ningar tagit reda på intressenternas krav på verksamh.eten. Därefter har 
serviceprogram utarbetats som löper över flera år. Så har skett vid bl. a. 
riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrel~en i Örebro 
län samt patent- och registreringsverket. 

Åtgärder för att kontinuerligt fånga ~PP konsumenternas önskemål har 
vidtagits även av bl. a. televerket och postvcrket. Televerket har beslutat 
au inrätta rådgivande orga~ (serviceråd) i samtliga leleområden för frågor 
som rör televerkets sätt att tillgodose konsumenternas intressen. Postv.er
ket genomför måna<lsvisa testbrevsundersök.ningar av· tillförlitligheten i 
distributionen för normalbrev och ekonomibrev. Härtill planerar verket att 
i större omfattning än tidigare mäta kundernas uppfattning om servicekva
liteten. 

En annan metod används av riksförsäkringsverket som planerar att 
genomföra en rikstäckandc enkätundersökning av 10000 personers atti
tyder till socialförsäkringen. Syftet är att undersöka· i vilken utsträckning 
attityderna grundar sig på rcgclsystemcl, informationen, tillgängligheten 
eller bemötandet. 

Många myndigheter har genom olika insatser förbättrat sin informations
verksamhet. Här kan nämnas översyn av broschyrer och inrättande av 
särskilda informationstjänster. 

En ofta förekommande åtgärd är förbättringar av telefonservicen. Det 
har mestadels skett genom inköp av datoriserade tel~fonväxlar och ändra
de interna rutiner. Bland andra åtgärder för ökad tillgänglighet kan nämnas 
omdisponeringar av lokaler, bättre skyltningar, inrättande av receptioner 
o.d. 

I det här sammanhanget kan n~mnas att RRV. publicerat ~n skrift, 
Kortare handläggningstid, me.d ideer och konkreta förslag till åtgärder som 
förkortar handläggningstider. Det kan också nämnas att SIPU har fått I 
uppdrag att i en ideskrift sammanställa sådana goda c~empel på serviceför
bättringar som kan tjäna som vägledning i övriga myndigheters servicear
bete. Skriften skall bl. a. användas i samband med den brett upplagda 
utbildning kring den nya förvaltningslagen som närmare redovisas i det 
följande (avsnitt 4.3). 
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4.2 Standard för myndigheternas tillgänglighet 

Den nya förvaltningslagen (1986: 223) träder i kraft den I januari 1987. Som 
ett led i konkretiseringen av lagens regler om myndigheternas serviceskyl
dighet avser regeringen att på lämpligt sätt vägleda myndigheterna när det 
gäller anspråken på tillgänglighet. Inom civildepartementet har sålunda ett 
arbete inletts i syfte att undersöka möjligheterna att utpeka de områden 
och den anspråksnivå som en standard för tillgänglighet kan innefatta och 

som kan tillämpas inom ramen för de medel myndigheterna tilldelats. 

4.3 Introduktion av den nya förvaltningslagen 

I anslutning till den nya förvaltningslagen genomförs på regeringens upp

drag ett omfattande utbildnings- och informationsprogram. Det sker i syfte 
att underlätta för myndigheter och enskilda statstjänstemän att överföra 
den nya lagens regler och intentioner till praktiska åtgärder inom det egna 

verksamhetsområdet. 
Programmet omfattar en konferens för verkschefer och landshövdingar 

och fem regionala upptaktskonferenser för chefer på nivån därunder. Vi
dare arrangeras 130 hal vdagskonferenser för statsanställda på alla orter där 
statsförvaltningen har en mera omfattande verksamhet. 

A vsiktcn är att varje myndighet därefter med stöd av utbildade instruk
törer och handledare samt studiematerial skall arrangera myndighetsintcm 

studieverksamhet kring den nya förvaltningslagcn och dess inverkan på 

den egna verksamheten. 
SIPU har framstäIIL studiematerialet och utvecklat utbildningen och 

genomför den tillsammans med länsstyrelserna som har ett samordnings

ansvar inom respektive län. 
Informations- och utbildningsverksamheten avses nå ca 50000 .statsan

ställda. 

4.4 Servicemått 

I syfte att göra det möjligt för såväl statsmakterna som medborgarna att 
utläsa resultaten av olika satsningar inom serviceområdet har regeringen 
den 15 maj 1986 uppdragit åt statskontoret att utarbeta och redovisa olika 
slag av servicemått vad gäller bl. a. handläggningstider, öppettider och 

felprocent i handläggningen. 
En viktig utgångspunkt för arbetet med servicemåtten skall enligt upp

draget vara att påvisa hur de kan användas vid den löpande uppföljningen 
och utvärderingen av verksamheten, i första hand som ett led i myndighe
ternas egen planering. Men det skall också belysas i vilken utsträckning . 
måtten kan komma till användning i kommunikationen med regeringen i 

budgetprocessen. 
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4.5 Försöksverksamhet med särskilda åtgärder för att öka 
produktivitet, kvalitet och service 

I RALS 1986-87 har de centrala parterna kommit överens om att under en 
försöksperiod på två år medge att lokala avta! träffas vid ett antal myndig
heter i syfte att engagera de anställda i åtgärder som bättre utnyttjar 
tillgängliga resurser inom den statliga sektorn. I samband med försöken 
hör metoder utvecklas för dels produktivitetsmätning, dels mätning av de 
anställdas insatser för att uppnå avsedd kvalitet och service. Vidare bör 
nya former för de anställdas medinflytande prövas. Parterna är också ense 
om att frågan om hur resultaten av en konstaterad förbättring av produkti
viteten även skall komma de anställda till del skall prövas med utgångs
punkt i den myndighetsspecifika situationen. 

De lokala parterna skall innan förslag i frågan lämnas till de centrala 
parterna vara överens om de föreslagna åtgärderna och deras beräknade 
effekter. De skall vidare komma överens om de metoder som skall använ
das för att velifiera uppsatta mål_, vilka personalpolitiska insatser som 
försöksverksamheten motiverar och formerna för hur de anställda skall få 
del av förbättringar som uppnås. 

På de centrala parterna ankommer bl. a. att initiera och stödja försöks
verksamheten och pröva om föreslagna åtgärder och beräknade effekter 
vid. enskilda myndigheter motiverar en försöksverksamhet. De centrala 
parterna skall också deltaga i den slutliga utvärderingen av varje försök. 

4.6 Samhällsinformation 

Samhällsinformationen har stor betydelse för medborgarnas möjligheter 
till delaktighet, valmöjligheter och inflytande, för den offentliga sektorns 
inre effektivitet samt för kvaliteten på tjänsterna till allmänheten. 

Folkstyrets utveckling i en tid av konsolidering samt ökat regionalt och 
lokalt självstyre ställer nya krav på kommunikation. Det regel- och detalj
styrda samhället förändras allt mer till ett samhälle där information och 
kunskap styr utvecklingen. De nya informationsteknologierna kommer att 
få en ökad betydelse. 

Informationsdclcgationens betänkande (SOU 1984: 68) Samordnad sam
hällsinformation har remissbehandlats. Förslag som rör informationsfrå
gornas framtida utveckling och hantering avses bli behandlade i två propo
sitioner till riksdagen under år 1987. 

Informationsfrågorna som rör k.ommuner och landsting avses bli be
handlade i en proposition med anledning av demokratiberedningens betän
kande (SOU 1985: 28) Aktivt folkstyre. Den statliga sidans informations
frågor avses bli behandlade i en proposition med anledning av verksled
ningskommittens förslag i betänkandet (SOU 1985: 40) Regeringen, myn
digheterna och myndigheternas ledning. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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5 Regelförenkling 
Arbetet med att ompröva de statliga reglerna fortsätter även i civildeparte
mentet och hos de myndigheter som hör till civildepartementet. Det har 
lett till att mer än 150 föråldrade eller onödiga lagar och andra författningar 
varav mer än 100 var kungjorda i Sverisk författningssamling (SFS) har 
kunnat upphävas under de senaste åren (SFS 1984: 1110 och 1985: 747, 814 
m. fl.). Med användning av den s. k. solnedgångstckniken har· också gjorts 
en omfattande utrensning i myndigheternas regclgivning inom det statliga 
arbetsgivarområdet och inom det ekonomiadministrativa området (SFS 
1984: 778 m. fl. och 1986: 453). 

Jag har tidigare denna dag i Gemensamma frågor (bil. 2 p. 1 jämte biL 
2.1) behandlat inriktningen av förenklingsarbetet och därvid lämnat ·en 
utförlig redogörelse för det allmänna arbetet år 1986 med regelförenkling
ar, även såvitt rör civildepartementet. 

För civildepartementets del har jag med utgångspunkt i de 225 lagar och 
förordningar i SFS som departementet hade ansvaret för den l juli 1986 
redovisat det utrednings.arbete som nu pågår för att ytterligare begränsa 
författningsbeståndet. Jag kan därför här nöja mig med att konstatera att 
ett sjuttiotal författningar på det sättet nu omprövas. 

De förteckningar över gällande myndiglzetsregler per den I juli 1986 soin 
departementets myndigheter i enlighet med 18 c § författningssamlingsför
ordningen (1976: 725, ändrad senast 1986: 5) har lämnat in i samband med 
sina anslagsframställningar hösten 1986 tar upp inte mindre än drygt 7 000 
regelrubriker (titlar). Av dessa svarar länsstyrelserna för nära 5000 titlar 
och de kyrkliga myndigheterna för över 1500. Dessa regler har givetvis 
bara regional tillämpning. Länsstyrelsernas föreskrifter avser i huvudsak · 
frågor som hör till andra departements verksamhetsområden. Med hänsyn 
till omfattningen av denna regelflora anser jag det angeläget att en översyn 
kommer till stånd också i myndigheterna. Stora vinster torde kunna göras 
genom att rensa i beståndet och att sammanföra likartade regler i systema
tiserade författningar område för område. · 

Det ligger i både regelgivarnas, tillämparnas och medborgarnas intresse 
att regelförenklingen under de närmaste åren bedrivs kraftfullt och effek
tivt. 

6. Det kyrkliga området 
Arbetet med decentralisering och regelförenkling på det kyrkliga området 
går vidare. Förslag om reformer av boställsförvaltningen och tjänst~bo
stadssystemet för prästerna har lagts · fram för ··riksdagen· (prop. 
1986/87: 13). 

Remissbehandlingen av kyrkomusikerutredningens och 1982 års kyrko
kommittes betänkanden (SOU 1985: 55 resp. 1986: 17-18) är avslutad och 
förslag i dessa ämnen förbereds nu inom departementet för att läggas fram 
för 1987 års kyrkomöte för yttrande. Därefter avses de kunna bli föremål 
för beslut vid riksmötet hösten 1987. De reformer som då beslutas skulle 
kunna träda i kraft den I januari 1989. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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Kyrkobyggnadsutredningcn (C 1984: Ol) har till mig avlämnat sitt betän- Prop. 1986/87: 100 
kande (Ds C 1986: 11) Kulturhistorisk tillsyn över den kyrkliga miljön. Det· Bil. 15 
remissbehandlas för närvarande. 

Under våren 1987 väntas också kyrkoförfattningsutredningen (Kn 
1982: 06) avge förslag till en genomgripande nygestaltning av den svcns.ka 
kyrkolagstiftningen i form av en ny kyrkolag, som skall kunna ersätta 1686 
års kyrkolag och ett stort antal till den knutna författningar. 

Möjligheterna att förbättra avkastningen av den kyrkliga egendomen 
utreds (ör närvarande av kyrkofondens styrelse. 
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A. Civildepartementet m. m. 
A 1. Civildepartementet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskuslnader 

27401647 
26561000 
28625 000 

(därav lönekostnader) 
Kostnader för statsrådsbilar 
Revisionskontoret - särkostnader 

1986/87 

124,5 

22805000 
(20298000) 

2160000 
1596000 

26561000 

Beräknad ändring 
1987/88 . 

+ 3 

+1469000 
( + 1346000) 
+ 553000 
+ 42000 

+2064000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 28 625 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för tre tjänster 
med anledning av att datapolitiska frågor förts över till civildepartementet. 

Med undantag för anslagsposten Kostnader för statsrådsbilar har me
delsbehovet beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna 
med 2 % budgetåret 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som fast
ställdes inför budgetåret 1986/87. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Civildepartementet för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av 28 625 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1985/86 Ulgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

10378125 
10000000 
10600000 

Reservation 739880 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten bör anslagsbeloppet under nästa budgetår uppgå till lO 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 10600000 kr. 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 15 
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A 3. Extra utgifter 

1985/86 Utgift 350 100 Reservation 49922 
1986/87 Anslag 418000 
1987/88 Förslag 478000 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår uppgå till 478000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva
tionsanslag av 478000 kr. 

A 4. Regeringskansliets fön·altningskontor 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

184073627 
194010000 
199825000 

Regeringskansliets förvaltningskontor (FK) är ett gemensamt förvalt
nings- och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsrådsberedning
cn, departementen, utrikesrepresentationen eller kommitteerna. 

Förvaltningskontoret leds av en styrelse. Chef för förvaltningskontoret 
är en förvaltningsdirektör. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Gemensamt ut vecklingsarbcte 
Gemensamma investeringar 
Gemensamma förvaltningskostnader 

Förvaltningskontoret 

1986/87 

248 

64175000 
(33 739000) 
129475000 

360000 

194010000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-26053000 
(+ 817000) 

840000 
+ 308000 
+ 600000 
+31800000 

+ 5815000 

Förvaltningskontoret föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
I. Huvudförslag budgetåret 1987/88192668000 kr. Minskningen av ut

gifterna fördelas över en treårsperiod med fördelningen 0, 2,5 och 2,5 % för 
första, andra respektive tredje budgetåret. 

2. Förvaltningskontoret föreslår att för regeringskansliet gemensamma 
förvaltningskostnader förs samman till en särskild anslagspost. 

3. För vissa bevakningsändamål samt för utbyte av dataskärmar i tele
fonväxeln föreslås ett engångsanslag för budgetåret 1987/88 ( + 
l 500000kr.). 

4. Förvaltningskontoret föreslår en särskild anslagspost för gemensam
ma investeringsmedel samt att posten Personalpolitiskt utvecklingsarbete 
m. m. ändras till en anslagspost benämnd Gemensamt utvecklingsarbete. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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Samtidigt föreslås ytterligare medel tillföras posten. Ökningen föreslås Prop. 1986/87: 100 
kunna genomföras genom att motsvarande medel förs över från andra Bil. 15 
anslag inom rege1ingskanslict. 

Föredragandens överväganden 

Jag har funnit att den planenliga utgiftsminskningen med 2 % för budget
året 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 
1986/87 bör genomföras med undantag för posterna Lokalkostnader och 
Gemensamma förvaltningskostnader. 

Jag godtar i övrigt förvaltningskontorets förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regeringskansliets förvaltningskonror för budgetåret 
1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 199 825 000 kr. 
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B. Statlig rationalisering och revision, statistik 
m.m. 

B 1. Statskontoret 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

72624895 
70520000 
70282000 

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationalisering, admi
nistrativ utveckling och ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt 
ansvarig för anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i pro
gramtermer. Följande programindelning gäller 
l. Rationaliseringsutredningar 
2. Effektivitetsstödjande verksamhet. 
3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning. 

(1000-tal kr.) 

Program 

Ralionaliserings
utrcdningar 

Etfektivitcts
slödjande verksam
het 

Anskaffning och 
förvaltning av 
ADB-utrustning 

Anskaffning bas-
dator (engängs
anvisning) 

Summa kostnader 

Avgår: 
Ersättning för 

anskaffning och 
förvaltning av 
ADl:l-utrustning 

Ersättning från 
SIPlJ 

Inkomster från 
visssa avgifts
belagda 
verksamheter 

Nettoutgifter 

Statskontoret 

1985/86 
Utgift 

44064 

25573 

12086 

4500 

' 86223 

12086 

17 

1495 

72625 

1986/87 
··Budget 

41820 

29700 

11400 

82920 

11400 

1000 

70520 

1987188 
Före-
draganden 

+ 982 

+ '780 

+ 337 

+2099 

+ 337 

+2000 

238 

Statskontoret föreslår i sin anslagsframstäUning bl. a följande: 
1. Huvudförslag budgetåret 1987/88 69805 000 kr. exkl. pris- och löneom

räkning. Utgiftsminskningen följer det treåriga huvudförslag som fast
ställdes inför budgetåret 1985/86 och ,s_om budgetåret .1987/88 uppgår till 

'1%. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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2. Statskontorets finansiella befattning med internationella rådet för admi
nistrativ forskning upphör from 1987/88. 

3. Statskontorct får använda en eventuell merinkomsl på anslagsposten 
Vissa avgiftsbelagda verksamheter främst för kompetensutveckling av 
personalen. 

4. Verksamheten under programmet Rationaliscringsutredningar utgår lik
som hittills från utredningsuppdrag som lämnas av främst regeringen 
och kommitteer. 

5. Inom programmet Effektivitctsstödjande verksamhet kommer stor vikt 
att ges åt frågor om besparingar, effektivitet och produktivitet samt om 
utveckling av AU-strategier, nya organisationsformer och ledning. 
Dessutom kommer verket att satsa på informationsteknologi, datorsä
kerhet och standardisering. 

6. Ett belopp på I 000000 kr. som inkomst från avgiftsbelagd verksamhet. 
7. Statskontoret beräknar att antalet årsarbetskrafter under 1987/88 kom

mer att bli ca 265, vilket är fem färre än 1986/87. 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar statskontorets förslag om en planenlig real minskning av utgif
terna med l % budgetåret 1987/88 enligt det treåriga huvudförslag som 
fastställdes inför budgetåret 1985/86. 

Jag vill betona vikten av att statskontoret inom programmet Effektivi
tetsslödjande verksamhet verkar för samordning mellan myndigheter samt 
mellan myndigheter och televerket när det gäller data- och telekommuni
kation inom den civila statsförvaltningen. I detta samordningsarbete inbe
griper jag även stöd till myndigheter i frågor som rör telefonfunktioner och 
anskaffning av kontorsväxlar. 

Statskontoret har i annat sammanhang hemställt att regeringen föreskri
ver att ett råd för säkerhet~- och sårbarhetsfrågor på ADB-området inrät
tas vid verket. Jag utgår från att statskontoret inrättar detta räd inom 
befintliga ramar. 

Jag bedömer att inkomsterna från avgiftsbelagda verksamheter bör kun
na uppgå till 3 milj. kr. under budgetåret 1987/88. Eventuella merinkomster 
får disponeras av statskontorcl. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare idag (bilaga I , Särskilda 
frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av anslagsmedel 
mellan budgetår. Statskontoret bör ingå i försöksverksamheten med över
föring av anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. Medel för statskonto
rets förvaltningsutgifter bör därför anvisas under ramanslag. 

I övrigt godtar jag statskontorets förslag till inriktning av verksamheten 
under budgetåret 1987/88. Min beräkning av medelsbehovet framgår av 
programsammanställningen. 

Jag är medveten om att krav på ökade inkomster kan komma att kräva 
förändringar i verksamhetens bedrivande. Jag kommer att noga följa ut
vecklingen vid statskontoret i detta avseende. 

I regeringskansliet övervägs ytterligare åtgärder för att minska detalj
styrningen av myndigheternas verksamhet och öka deras handlingsfrihet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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Bl. a. övervägs att från regeringen delegera rätten att besluta i vissa perso
nal- och organisationsfrågor. Jag avser att återkomma till regeringen med 

förslag härom. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statskontoret för budgetåret 1987/88 anvisa ett ramanslag 
av 70282000 kr. 

B 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

190773461 
310000000 
372500000 

Reservation 
Reservation 

102933070 
49500000 

Över detta reservationsanslag finansieras och redovisas dels generellt 
användbar ADB-utrustning som anskaffas inom den civila statsförvaltning
en exkl. de affärsdrivande verken, dels teknikupphandling av programvara 
för småskalig ADB-användning. Anslaget omfattar också ADB-utrustning 

vid flygtekniska försöksanstalten. 
Anskaffningar som har ett köpvärde överstigande 5 milj. kr. prövas av 

regeringen. Övriga anskaffningar beslutas av statskontoret. Regeringen 
har den 19 juni 1985 gett·statskontoret särskilda direktiv för anslagsfram
ställningen samt riktlinjer för prioritering vid beslut om anskaffning av 
ADB-utrustning. Enligt riktlinjerna skall medel i första hand avsättas för 
nödvändiga ersättnings- och kompletteringsanskafiningar, investeringar 
som är direkta följder av beslut av regeringen eller riksdagen eller som kan 
finansieras genom omprioriteringar samt sådana anskalTningar som beräk
nas ge stora rationaliseringseffekter och som leder till realiserbara bespa

ringar. 
Från anslaget betalas ADB-utrustning och andra utgifter av investerings

karaktär i samband med anskaffning, installation och igångkörning av köpt 
eller hyrd ADB-utrustning. För utrustning som redovisas över anslaget 
betalar driftansvariga myndigheter årliga avgifter till statskontoret. För
utom avskrivningar m. m. täcker ~vgiftcrna även statskontorets kostnader 
för upphandling och förvaltning av utrustningen. 

Statskontorcts anslagsframställning för budgetåret 1987/88 

De myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen anmäler 
sina behov av ADB-utrustning till statskontoret. Statskontoret lämnar en 
samlad anslagsframställning till regeringen för ADB-utrustning som bör 
anskaffas via reservationsanslaget. 

I det följande redovisas en sammanställning över myndigheternas resp. 

statskontorets bedömningar av investeringsbehoven för budgetåret 

1987/88. 

Prop. 1986/87: 100 
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Totala imeslcringsbehov ADB-utrustning 1987/88, milj. kr. 

Huvudlilel 

ll Justitie 
IlT Utrikes 
IV Försvar 
V Social 
VI Kommunikation 
VII Finans 
VIII Utbildning 
IX Jordbruk 
X Arbetsmarknad 
XI Bostad 
Xll Industri 
XIII Civil 

Summa (hyra+köp) 
- därav hyra 

Summa köp 

Myndigheterna 

93,1 
2, I 
4,2 

76,6 
147,6 
155,0 
82,3 
11,4 
55,6 
32,7 
4,4 

72,l 

737,1 

Statskontoret 

60,9 
0,1 
0,5 

60,9 
109,6 
130,7 
51.2 
9,8 

48,3 
32,7 

3,4 
60,5 

568,6 
-28,6 
540,0 

Myndigheterna har till statskontoret anmält behov av ADB-utrustning 
till ett sammanlagt värde av 737 milj. kr. fÖr budgetåret 1987/88~ Motsva
rande anskaffningsbchov för innevarande budgetår var 624 milj. kr. 

Statskontoret beräknar anskaffningsbehovet till 568,6 milj. kr. eller 23 % 
lägre än myndigheternas anspråk. Stacskontoret har vid prövningen tilläm- · 
pat de tidigare nämnda· riktlinjerna för· prioriteringar vilket i vissa fall 
medfört att anskaffningar inte medräknats 'på grund av att de irite uppfyllt 
de ställda kraven. Andra orsaker till skillnaden är att statskontoret i vissa 
fall bedömt invcstcringskostnaderna vara lägre än de som myndigheterna 
angivit eller att anskaffningen av någon anledning beräknas bli senarelagd. 

Av det totalt beräknade anskaffningsbehovet under 1987/88 avser ca 90 
milj. kr. (16%) ersättningar och 123 milj. kr. (22%) kompletteringar av 
befintlig ADB-utrustning. Anskaffningar som är direkt beroende av beslut 
av regeringen eller riksdagen uppgår till ca 80 milj. kr. (14 %). 276 milj. kr. 
(48 %) avser anskaffningar som syftar till rationaliseringar och besparingar 
i myndigheternas verksamhet. Av rationaliseringsanskaffningarna är det i 
särklass största projektet vägverkets nya ADB-struktur som beräknas 
kosta drygt 90 milj. kr. under budgetåret 1987/88. 

Bland större enskilda anskaffningar som är medräknade i· underlaget 
märks ersättnings-, kompletterings- eller nyanskaffningar för polisväsen
det, domstolsväscndet, kriminalvårdsverket, den allmänna försäkringen, 
vägväsendet, centrala bilregistrct, byggnadsstyrelsen, skatteadministra
tionen, universitet och högskolor, skogsstyrelsen, arbetsmarknadsverket, 
AMU-myndigheten, arbetarskyddsverket, bostadsverket, lantmäteriver
ket, det centrala fastighctsregistret, länsstyrelserna och statistiska central
byrån. 

Av det anskaffningsbehov som statskontoret beräknat för 1987/88 avser 
540 milj. kr. köp av utrustning och 28,6 milj. kr. värdet av den utrustning 
som planeras att hyras. 

Erfarenhetsmässigt inträffar justeringar i beredningen inför anskaff
ningsbeslutet samt förskjutningar av leveranser och betalningar, vilket 
leder till att medelsförbrukningen på anslaget blir lägre än preliminärt 
beräknat (överplanering). För budgetåret 1987/88 beräknar statskontoret 

Prop. 1986/87: 100 
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nettoeffekten av dessa justeringar till 108 milj. kr. Medelsbehovct redu
ceras därigenom till 432 milj. kr. 

Regeringen har innehållit 27 ,5 milj. kr. av anslaget för 1986/87 till följd av 
prop. 1984/85: 217 om vissa ekonomipolitiska åtgärder. Statskontoret har 
inte räknat med att dessa medel får disponeras under 1987/88. Härutöver 
redovisar statskontoret en utgående reservation 1986/87 på 22 milj. kr. 
Statskontoret beräknar därför att anslaget för budgetåret 1987/88 bör upp
gå till 410 milj. kr. 

För teknikupphandling av programvaror för småskalig ADB-användning 
finns medel avsatta på rcservationsanslaget. Beloppet uppgår till samman
lagt 10 milj. kr. t. o. m. budgetåret 1986/87. 

Statskomorets roll vid teknikupphandling är i första hand att utifrån en 
för statsförvaltningen relevant kravbild lägga utveeklingsuppdrag pä·pro
gramvaruhus och datorleverantörer. 

För närvarande har avtal ingåtts om fem utveeklingsprojekt, nämligen 
lokal ekonomiadministration, diarieföring, konvertering av viss program
vara från persondatorer till basdatorer, kontorsinformationssystem samt 
systemutvecklingshjälpmedel. Följande projekt planeras: ekonomiadmi
nistration, biblioteksystem, samt administrativa rutiner inom länsstyrel
seområdet. 

rör de planerade projekten har statskontoret beräknat att ytterligare 10 
milj. kr. behöver ställas till verkets förfogande inom ramen för reserva
tionsanslaget. 

Anskaffning av ADB-utrustning medför många gånger långa leveransti7 

der. Under budgetåret 1987/88 förutses beställningar ske även av. en stor 
del av den utrustning som planeras bli installerad under 1988/89. Av .de 
bemyndiganden för beställningar som riksdagen tidigare lämnat återstår ca 
452 milj. kr. vid ingången av budgetåret 1986/87. Köpvärdet för den ytterli
gare utrustning som beräknas bli beställd för installation under 1986/87. 
1987/88 och 1988/89 uppgår till sammanlagt 744 milj. kr. Statskontoret 
bedömer att ett kompletterande bemyndigande på 290 milj. kr behövs. 

Föredragandens överväganden .. 

Myndigheternas anmälningar till statskontoret visar på ett växande behov 
av medel för investeringar i ADB-utrustning. 

När det gäller stora, .centrala ADB-system är det, som jag framhöll 
föregående år, nödvändigt att på kort sikt vidta de åtgärder som .krävs för 
att inte driflsäkerheten och kvaliteten i övrigt sätts i fara. 

En ökande andel av det beräknade investeringsbehovet avser anskaff
ningar som syftar till rationaliseringar och besparingar i ·myndigheternas 
verksamheter. Detta bedömer jag vara en positiv utveckling. 

Enklare s. k. basdalorsystem får liksom persondatorer ihopkopplade i 
lokala nät, direktfinansieras över myndigheternas förvaltningsanslag om 
det rör sig om enstaka behov. Direktfinansieringen får ske efter statskonto
rets bedömande och beslut från fall till fall samt skall avse utrustning för 
vilken statskontoret har tecknat avtal. Vidare skall regeringens priorite
ringsdirektiv från den 19 juni 1985 tillämpas. 17 basdatorsystem har hillills 
direktfinansierats. 
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Allt eftersom erfarenheter av småskalig ADB-användning vinns skapas 
enligt min bedömning bättre förutsättningar för att utforma stödinsatser i 
form av driftstöd, programvaror, utvecklingshjälpmedel, utbildning rn. m. 
till myndigheter. Detta kommer att förbättra användningen och öka effekti
viteten i kontorsarbetet. 

Med anledning av detta och med hänsyn till de gränsdragningsproblem, 
som begränsningen till enklare basdatorsystem medför, bör direktfinan
sieringsmöjligheterna allmänt gälla sådana basdatorer som ingår i statskon
torets avropsavral. De bör få anskaffas av myndigheterna efter samråd 
med statskontorer om anskaffningen avser enstaka behov. I övrigt bör 
nuvarande ordning gälla. 

Statskontoret har i anslagsframställningen redovisat hur hittills avsatta 
teknikupphandlingsmedel har använts resp. kommer att användas. Min 
bedömning är att medlen utnyttjas i enlighet med de ursprungliga intentio
nerna. Jag beräknar att 5 milj. kr. bör avsättas budgetåret 1987/88 för att 
genomföra planerade uppdrag. Det bör ankomma på regeringen att vid 
behov och om anslagsförbrukningen medger det avsätta ytterligare högst 5 
milj. kr. av de medel, som har beräknats under anslaget, för genomförande. 
av nya, särskilt intressanta projekt. Arbetet med teknikupphandling skall 
bedrivas i samråd med berörd fackområdesansvarig myndighet. 

Utvecklingen präglas av att beslut om ADB-användningen i statsförvalt
ningen alltmer decentraliseras och att ökat ansvar ges till myndigheter. 
Regeringen bt::driver nu försöksverksamhet med treårig planering och bud
getering baserat på noggranna genomgångar av myndigheternas verksam
het inkl. ADB-strategier och ADB-planer. Jag anser att det därvid bör 
prövas att utvidga myndigheternas ansvar när det gäller ADB-investering
ar. Därmed samordnas också planering av verksamhet och ADB på ett 
bättre sätt än idag. 

De medel för budgetåret 1987/88 som beräknats på reservationsanslaget · 
för centrala studiestödsnämnden (CSN) och statistiska centralbyrån (SCB) 
bör därför enligt min mening ställas till dessa myndigheters disposition. Jag 
har bt::räknat att 28 milj. kr. ställs till SCB:s disposition och 2 milj. kr. till 
CSN:s disposition. Den överplanering som erfarenhetsmässigt inträffar 
varje budgetår har därvid räknats bort. CSN och SCB bör besluta om 
investeringen i ADB-utrustning, övergångsvis efter samråd med statskon
toret. Investeringar över 5 milj. kr. skall som nu prövas av regeringen. 

Samtidigt anser jag att det är viktigt att bibehålla en stark upphandlings
funktion för ADB-utrustning. Myndigheter som disponerar egna investc
ringsmedel skall därför lägga upphandlingsuppdrag på statskontoret vid 
anskaffning av sådan utrustning som enligt hittillsvarande ordning finansi
erats över reservationsanslaget. I övrigt bör nuvarande ordning med perio
disering av kostnader samt avgifter och ersättning till statskontoret gälla. 

Jag har i samråd med chefen för justitiedepartt::mentet inte beräknat 
medel på reservationsanslaget för ett klientadministrativt informationssys
tcm vid kriminalvårdsstyrelsen. Däremot har jag beräknat medel för 500 
terminaler till lokala polisdistrikt vilkt::t är 300 fler än i statskontorets 
beräkning. 

Jag har vidare i samråd med chefen för finansdepartementet, för general-
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tullstyrelsen beräknat medel endast för skivminnesutrustning samt för 
ersättning av uttjänta terminaler som används för övervakning av ut
ländskt fiske. 

Jag har i samråd med chefen för bostadsdepartementet inte beräknat 
medel för ADB-utrustning till länsbostadsnämnderna under budgetåret 
1987/88. 

Jag räknar med att statskontoret budgetåret 1987/88 skall få disponera de 
medel om 27 ,5 milj. kr. sominnehållits av anslaget innevarande budgetår. 
Anslaget har räknats ned med motsvarande belopp. 

Jag har beräknat anslagsbehovet för nästa budgetår till 372,5 milj. kr. 
Riksdagens bemyndigande bör därutöver _inhämtas att beställa ADl3-
utrustning till ett värde av 274 milj. kr. utöver tidigare. lämnade bemyndi
ganden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen dels 
1. att till Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1987/88 

anvisa ett rcservationsanslag av 372 500 000 kr. 
2. att medge att datorutrustning beställs - utöver tidigare medgivet 

belopp - till ett värde av högst 274000000 kr. 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 
3. finansiering av basdatorer och teknikupphandling av program

vara för småskalig ADB-användning 
4. ökat ansvar för myndigheter när det gäller medel för anskaffning 

av ADB-utrustning. 

B 3. Riksrevisionsverket 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag av l 01 260 000 kr. anvisats 
för riksrevisionsverket. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 17 augusti 1983 
verksledningskommitten (C 1983: 04). Kommitten har i augusti 1985 av
lämnat betänkandena (SOU 1985: 40) Regeringen, myndigheterna och 
myndigheternas ledning samt (SOU 1985: 41) Affärsverken och deras före
tag. 

I maj 1984 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan 
om formerna för riksdagens revisorers och riksrevisionsverkets insyn i och 
granskning av statliga bolag och stiftelser. Utredaren avlämnade i maj 1986 
betänkandet (Ds C 1986: 5) Statsmakternas granskning av statliga bolag 
och stiftelser. 

I december 1985 tillkallades en särskild utredare (C 1985: 04) för att se 
över vissa frågor om den statliga redovisningsrevisionen. Utredaren re
dovisade etapp l i januari 1986 (Ds C 1986: I) Den statliga redovisnings
revisionen. Utredaren redovisar etapp 2 i början av 1987 (Ds C 1986: 13) 
Samverkan mellan redovisnings- och förvaltningsrevision m. m. I avvak
tan på att beredningen av de frågor som hänger samman med dessa förslag 
slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 1, avsnittet 
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Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av 
anslagsmedel mellan budgetår. Riksrevisionsverket bör ingå i försöksvcrk
samheten med överföring av anslagsmedel fr. o. rn. budgetåret 1987/88. 
Medel för riksrevisionsverkets förvaltningsutgifter kommer därför att 
anvisas under ramanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksrevisions

verket för budgetåret 1987/88 beräkna ett förslagsanslag av 
lOl 260 000 kr. 

B 4. Kammarkollegiet 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987(88 Förslag 

19221570 
15 406 000 
11 779000 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand
lägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning och den 
prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvaltning samt i 
vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna· intressen. Vidare ingår i 
kollegiet en redovisningsccntral med uppgift att för ett antal myndigheter 
svara för kassagöromål, bokföring och redovisning. Kollegiet fullgör kans
ligöromålen för kyrkofondens styrelse, fideikommissnämnden, stiftsnämn
demas samarbetsorgan och statens fond för fukt- och mögelskador. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på fyra 
enheter nämligen en rättsavdelning, en fondbyrå, en administrativ byrå 
och en redovisningscentral. Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett 
expertråd för medelsplaceringsfrågor. En omorganisation av kollegiet har 
genomförts under 1986. 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 
1. Huvudförslag budgetåret 1987(88 14441000 kr. med tillägg för pris

och löneomräkning. Minskningen av utgifterna fördelas över en treårsperi
od med fördelningen I, 75 %, 2 % och l ,25 % för första, andra respektive 
tredje budgetåret. Detta innebär en miriskning med 331000 kr. för budget
året 1987 /88. 

2. Myndigheten bör undantas från den generella minskningen av löne
medel för perioden 1987188-1988/89. 
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Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnadt:r 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för data

rnaskintid 
Kostnader för stans-

utrustning 

Summa utgifter 

Avgår: 
Ersättning för rcdo

visningsccntralens 
tjänster 

Ersättning för all-
männa arvsfondens 
kansligöromål 

Ersättning från kyrko
fonden 

Ersättning för fond
byråns tjänster 

Summa anslag 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

158 

20615000 
(18494000) 

3 783 000 

1357000 

208000 

25963000 

6590000 

2682000 

635000 

650000 

15406000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+1389000 
( + 793 000) 
- 385000 

+ 16000 

. 1000 

+1021000 

+ 147000 

- 272000 

- 422000 

+5195000 

-3627000 

Under innevarande budgetår har kammarkollegiet omorganiserats och 
översyner påbörjats av administrativa rutiner och handläggningsmtiner. 
Kollegiet har tidigare föreslagit att fondbyråns verksamhet helt skulle 
finansieras genom avgifter. I 1985 års budgetproposition (prop. 
1984/85: 100, bil. 15 s. 33) infördes en delfinansiering av verksamheten. I 
avvaktan på att fondöversynsutredningens betänkande (SOU 1985: 60) 
Statens förvaltningsfond skall slutbehandlas och kammarkollegiets särskil
da rapport, med anledning av att kollegiet ingår i försöken med treåriga 
budgetramar, avlämnas föreslår jag au fondbyråns kostnader täcks genom 
avgifter. 

För nästa budgetår bör medel för kammarkollegiets verksamhet i övrigt 
beräknas med utgångspunkt i kollegiets huvudförslag. Jag beräknar därut
över 317 000 kr. för att finansiera två av de personliga tjänster som finns 
inrättade vid kollegiet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
atl till Kammarkollegiet för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslags

anslag av 11779000 kr. 

J Riksdogen 1986187. J sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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B 5. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1985/86 Utgift 300000 

1986/87 Anslag 1 000 000 . 

1987/88 Förslag 1000000 

Från anslaget bestrids utgifter föt rationaliseringsprojekt eller försöks
verksamhet, som bedrivs i rationaliseringssyfte. Anslaget tas i anspråk 
efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. Som ett led i den offentliga 
sektorns förnyelse och utveckling kan ytterligare medel utöver de budgete
rade behöva tas i anspråk. Jag bedömer det bl. a. som nödvändigt att 
särskilda konsultinsatser m. m. i vissa fall kommer att behövas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss rationaliserings- och ltfvecklingsverksamlzet för bud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av l 000000 kr. 

STATISTIK 
I avsnittet behandlas vissa frågor om statistiska centralbyråns (SCB) verk
samhet fram till år 1990 m. m. SCB är central förvaltningsmyndighet för 
den statliga statistikproduktionen och ansvarar för huvuddelen av denna. 
SCB anvisas medel under anslagen B 6. Statistiska centra/byrån: Statistik, 
register och prognoser och B 7. Statistiska centra/byrån: Uppdragsverk-. 

samhet. 
SCB är en av de myndigheter som ingår i försöksverksamhctcn med 

treåriga budgetramar. I enlighet med de särskilda direkti.v, som medde
lades SCB hösten 1985, har SCB redovisat ett brett underlag med förslag 
om mål, inriktning och resurser för SCB för perioden 1987/88-1989/90. 

Underlaget omfattar en huvudrapport och.femton delrapporter, som av
lämnades i april, och den sedvanliga anslagsf~amställningen. 

Det centrala i SCB: s underlag är en analys av den statliga statis.tikens 
nuläge och förändringsbchov samt förslag till statistikens utveckling och 
kvalitet fram till år 1990. 

Förslagen har presenterats i s .. k. statistikförsörjningsprogram inom var
je departements ansvarsområde. SCB föreslår en ny delprogramindelning 
som mer renodlat ansluter sig till departementsorganisationen. 

I enlighel med den av statsmakterna beslutade bcredningsordningen för 
beslut om statlig statistik har förslagen utformats i nära kontakt med 
företrädare för varje departement. 

SCB har, i enlighet med direktiven, redovisat ett treårigt budgetförslag 
som utgår ifrån en real minskning av resurserna med 5 %. 

Vad gäller uppdragsverksamheten har SCB bl. a. föreslagit att ett ekono
miskt mål för denna verksamhet läggs fast. Vidare föreslår SCB att över
skott på uppdragsverksamheten utnyttjas till uppbyggnad av ett riskkapi
tal. 

Den redovisning av anslagen B 6. och B 7. som lämnas nedan följer i 
stort de förslag som SCB lämnat. Redovisningen utgår bl. a. från den nya 
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delprogramindelning som SCB föreslagit. Vidare får SCB rätt att överföra 
medel mellan budgetåren samt rätt a~t •. efter samråd med statskontoret. 
besluta om vissa ADB-investeringar. 

De förslag till omprioriteringar inom ramen för huvudalternativet, som 
SCB lämnat i sin rapport, läggs i sina huvuddrag till grund för anslagsbe
räkningen. Det innebär att utbyggnaden av statistik främst sker inom 
social- och finansdepartementens ansvarsområden. Några medel för förbe
redelser av en folk- och bostadsräkning år 1990 beslutas dock inte nu. Den 
s. k. FoB-kommissionen (dir.1985: 7) avses all få tilläggsdirektiv att utreda 
alternativa former m. m. för en sådan undersökning. 

Arbetet med att stärka skyddet för den enskildes integritet drivs vidare. 
Jag vill här erinra om att arbetet inom FoB-kommissionen hittills varit 
inriktat på att löpande följa arbetet med FoB 85 och att därvid bevaka de 
formella och praktiska aspekterna av betydelse för den personliga integri
teten. Jag vill också i detta sammanhang anmäla att regeringen uppdragit åt 
riksarkivet och SCB att utreda förutsättningarna för att överflytta SCB: s 
arkiv till riksarkivet. 

B 6. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och·· 
prognoser 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

294669601 1 

2764110001 

310122000 

1 Exkl. anslaget för folk- och hostadsräkningar 

Från anslaget bestrids utgifter för huvudprogrammet Statistik, register 
och prognoser, som avser statistikproduktion, samordning av den statliga 
statistiken, förande av vissa register, prognos- och utvccklingsarhete inom 
statistikens område, m. m. Fr. o. m. budgetåret 1987/88 redovisas även 
utgifter för folk- och bostadsräkningar under detta anslag. 

Fördelningen av medel för de olika delprogrammen framgår av följande 
sammanställning. 
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(1000-tal kr.) 

Delprogram 1985/86 1986i87 Beräknad ändring 
Utgift Budget 1987/88 

Föredraganden 

I. Justitiedepartementet 4000 4172 180 
2. Utrikesdepartementet 0 0 
3. Försvarsdepartementet 0 0 
4. Socialdepartementet 19400 19969 +2496 
5. Kommunikationsdepartementet 7400 6359 - 258 
6. Finansdepartementet 79900 75733 +3453 
7. Utbildningsdepartementet 21000 21805 + 778 
8. Jordbruksdepartementet 54800 53272 +2032 
9. Arbetsmarknadsdepartementet 37800 37923 +2597 

10. Bostadsdepartementct 16400 16025 +1131 
11. Industridepartementet 18000 17 532 +1465 
12. Civildepartementet 48300 31119 -7092 
13. Miljö- och energidepartementet 10700 11228 +1046 
14. Gemensamma frågor 52600 48722 +1435 

Ej fördelat 7340 

Summa kostnader 377640 343859 +9263 

Avgär1 42836 41499 +1501 

Totalt för anslaget B 6. 3348042 3023602 +7762 

1 Anslag för vissa delar av jordbruksstatistiken finansieras i särskild ordning. 
2 Inkl. anslaget för folk- och bostadsräkningar. 

1 Statistiska centralbyrån 

SCB föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

För treårsperioden 

1. Den av SCB föreslagna allmänna inriktningen för perioden 1987/88-

1989/90 godkänns av regeringen. 
2. Regeringen prövar statistikförsörjningsprogrammen med utgångs

punkt i SCB: s förslag till alternativ anslagsnivå om sammanlagt I 024 milj. 

kr. för perioden. 
3. Vid beslut enligt huvudförslaget, som innebär en minskad anslagsnivå 

med 5 %, skall den tidsmässiga förläggningen av besparingarna genomfö
ras enligt SCB: s förslag innebärande att för perioden budgeteras anslag för 
programmet B 6. på sammanlagt 999 milj. kr., med fördelningen 340 milj. 
kr., 333 milj. kr. och 326 milj. kr. för budgetåren 1987/88, 1988/89 resp. 

1989/90. 
4. En tidsförskjutning av 3 milj. kr., som gjordes 1985/86, skall utnyttjas 

budgetåret 1989/90. 
5. Nya intermittenta undersökningar genomförs enligt SCB: s förslag. 

För budgetåret 1987188 

I. För verksamheten under huvudprogrammet Statistik, register och pro
gnoser anvisas ett anslag som omfattar hela verksamheten, dvs. även de 
delar som tidigare finansierats från anslag för folk- och bostadsräkningar 

och anslag under nionde huvudtiteln. 
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2. Under huvudprogrammet Statistik, register och prognoser anvisas ett 
förs lagsanslag om 342 366 000 kr. 

2 Föredraganden 

2.1 Beräkning av anslaget m. m. 

Några huvudpunkter: Den av SCB föreslagna allmänna inriktningen 
av verksamheten för perioden 1987/88- 1989/90 läggs till grund för 

anslagsberäkningen. 
För budgetåret 1987/88 anvisas SCB ett ramanslag av 310122000 

kr. 

Treårig budgetram 111. m. 

Enligt min mening bör den av SCB föreslagna inriktningen av verksam
heten läggas till grund för en treårig budgetram för SCB för perioden 
1987/88-1989/90. Anslagen ·bör minskas med 5 % under treårsperioden. 
Detta innebär att SCB senast vid utgången av budgetåret 1989/90 skall ha 
genomfört en real minskning av utgifterna med 16,6 milj. kr. Minskningen 

av anslagen bör enligt min mening fördelas med I %, l,5 % och 2,5 % för 

det första, andra resp. tredje året. Budgeten för resp. år bör beräknas till 
3!0122000 kr., 303122000 kr. och 285022000 kr. Beloppen för 1988/89 
och I 989/90 bör prisomräknas i vanlig ordning~· 

Genom att en treårig budgetram beräknas för verksamheten bör enligt 
min mening ·SCB: s möjligheter att långsiktigt planera rationaliseringar, 
omprioriteringar och erforderliga nedskärningar underlättas. 

Överföring av medel mellan budgetår m. 111. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bil. l, avsnittet Särskil
da frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av anslagsmedel 
mellan budgetår. SCB föreslås ingå i försöksverksamheten med ett sådant 
system fr. o. m. budgetåret 1987/88. Medel för SCB bör således anvisas 
under ett ramanslag. 

Vidare vill jag erinra om att jag under anslaget B 2. Anskaffning av 
ADB-utrustning föreslagit att en ram av högst 28 milj. kr. för budgetåret 
1987/88 ställs till SCB: s disposition och att SCB ges rätt att besluta om 
sådana investeringar, övergångsvis efter samråd med statskontorct. 

Dessa förslag bör, enligt min mening, ytterligare underlätta för SCB att 
bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. 
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2.2 Statistikens inriktning m. m. 

Några huvudpunkter: En ny dclprogramindelning genomförs, som 
mer renodlat ansluter sig till departcmentsorganisationen. 

Huvudinriktningen för varje delprogram redovisas för riksdagen. 
Alternativa former m. m. för en folk- och bosta<lsräkning år 1990 

utreds (se delprogram 12). 

N)' delprogramindel11i11g m. m. 

SCB har utarbetat ett förslag till ny delprogramindelning, som mer renod
lat ansluter sig till departementsorganisationen än den nuvarande program
strukturen gör. Indelningen är tydligare genom att ett delprogram avgrän
sas för varje deparlement och att det inom delprogrammet upprättas ett 
eller fleras. k. statistikförsörjningsprogram för olika politikområden. Des-

. sa ansluter i stort till varje departements organisation i s.akenheter. Vid. 
sidan om sådana delprogram för sakområden föreslås ett delprogram för 
gemensamma frågor för den statliga statistikproduktionen. 

Folk- och bostadsräkningarna föreslås av SCB fortsättningsvis ingå i 
delprogram 12 Civildepartementet och medel härför anvisas u~der detta 
anslag. 

Medel för jordbruksstatistiken föreslås av SCB o_ckså anvisas under 
detta anslag och inte som tidigare under nionde hu:-iudtiteln. 

Jag ansluter mig tiU SCB: s förslag, med undantag av att vissa medel för 
jordbruksstatistiken inte bör anvisas under detta anslag, och förordar att 
regeringen godkänner den av SCB föreslagna nya delprogramindelningen .. 

SCB har vidare föreslagit au en plan fastställs för nya intermittenta . 
undersökningar. Enligt min mening bör planen betraktas som preliminär, 
vilket innebär att SCB bör ha beredskap för att ersätta delar av planen med 
andra undersökningar som kan aktualiseras. Vidare anser jag att sådana 
undersökningar fortsättningsvis bör behandlas som en del av den löpande 
statistiken. Några ställningstaganden utöver perioden 1987/88-1989/90 bÖr 
således inte ske. 

Jag redovisar nedan huvudinriktningen för varje delprogram samt de 
avvikelser från SCB: s förslag, som jag anser bör ske. I fråga om delpro
grammen 1-11 och 13 har jag samrått med det r:i.ärmast ansvariga statsrå
det. 

De tre senaste åren har den nya beslutsordningen (prop. 1984/85: 100, 

bil. 15 s. 50) i budgetprocessen successivt införts. Genom att fackdeparte
menten givits ett större b:udgctansvar för statistiken inom det egna fackom-. 
rådet förutsätts behovet av statistik främst vägas mot den verksamhet 
inom sektorn för vilken statistiken skall utgöra ett informationsu~derlag. 

SCB uttalar i sin treårsrapport att den nya delprogramindelningen kan 
föranleda beredningsproblem eftersom varje fackdepartement i större eller 
mindre grad har intressen utöver de produkter som faller inom det egna 
delprogrammet. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till de erfarenheter av beslutsmo-
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dellen, som samlats i regeringskansliet, anser jag att en utvärdering ·av Prop. 1986/87: 100 : 
erfarenheterna av beslutsmodellen bör ske. Jag avser att ta initiativ till en Bil. 15 · 
sådan utvärdering m. m. 

Delprogram I Justitiedepartementet 

Under delprogram 1 redovisas ett statistikförsöi:jningsprogram för krimi
nalpolitik och rättsväsen. 

Målen för statistiken inom justitiedepartementets område är att besvara 
frågor om läge och utveckling med avseende på 

olika typer av brott och broltslighcl totalt, 
vilka begår brott, 
vad samhället gör mot kriminalitet, 
vilka som är kriminalitetens offer och hur de drabbas, 

- hur rätts- och kriminalvårdsapparaten fungerar och hur resurserna an~ 
vänds. 

Av de förslag om ny statistik som SCB redovisat förordar jag att följande 
genomförs, nämligen 
- statistik över utvecklingen av s. k. moderna brott, 
- en sammanställning av tillgänglig information om kostnader/skador or-

sakade av brott, 
- en undersökning om vårdn'adsdomar och underhåll: 

Delprogram 2 Utrikesdepartementet 

Utrikeshandel och bistå~dspolitik är de sak~mråden som redovisas under 
delprogram 2. För närvarande har programmet inga löpande anslag. 

Den statistik som är central för rapporteringen av utvecklingen av utri
keshandeln har hänförts till programmet fÖr ekonomisk politik, eftersom 
sådan statistik utgör en vital del av underlaget till nationalräkenskaperna. 

Vad gäller biståndspolitik avser SCB atl upprätthålla en viss bevakning 
under planeringsperioden. Finansieringen föreslås ske på uppdragsbasis. 

Delprogram 3 Försvarsdepartemenlcl 

Inom försvarsdepartementets ansvarsområde föreslås ett statistikförsörj
ningsprogram för att tillgodose behov av underlag för att underhålla och 
utveckla Sveriges försörjningsberedskap. Några medel föreslås dock inte 
anvisas under detta delprogram, eftersom aktuell statistik primärt är förd 
till andra sakområden. 

Delprogram 4 Socialdepartementet 

Delprogram 4 omfattar sakområdena välfärd, familjepolitik, socialtjänst 
samt hälso- och sjukvård. · 

Välfärdsslalistiken har en bred allmäninformativ funktion men används 
också för utvärdering av genomförda reformer ·och som un.derlag inför 39 



beslul och åtgärder. Huvudmålen för statistiken är att ge svar på frågor om 
· - hur hög levnadsnivån är i olika befolkningsgrupper, 
- hur välfärden är fördelad och hur fördelningen förändras över Liden. 

De viktigaste statistikkällorna som ger en övergripande belysning av 
välfärden är SCB: s undersökning om levnadsförhållandena och social
forskningsinstitutets lcvnadsnivåundersökningar. 

I likhet med SCB föreslår jag att en rapport om barnens levnadsförhål
landen och den medicinska utvärderingen av hälsokomponenten i under
sökningarna om levnadsförhållandena gcnomförs. 

Inom det familjepolitiska området syftar statistiken till att ta fram under-
lag om 

antal familjer och hushåll, 
familjernas och hushållens sammansättning, 
förändringarna i antalet familjer och hushåll, 
förändringarna i bildning av samt sammansättning och varaktighet hos 
familjer och hushåll, 

- familjernas och hushållens funktion och attityder till familjer och hus
håll. 

Jag föreslår inga förändringar i förhållande till SCB: s huvudförslag inom 
detta område. 

Inom socialtjänstens område syftar statistiken till att ta fram underlag 
inom barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och famil
jeomsorg med avseende på 
- behov och efterfrågan av insatser från socialtjänsten och hur de föränd

ras bl. a. till följd av befolkningsstrukturen, 
- primärkommunernas insatser, allmänna och individuella, och hur de 

förändras, 
- resurser för socialtjänstens olika insatser och hur de förändras. 

Inom det sociala området anser jag att det är särskilt värdefullt att 
underlaget förbättras för en värdering av resultatet av de olika tjänster som 
socialijänsten erbjuder. SCB bör också framdCles på uppdragsbasis kunna 
tillhandahålla underlag för de produktivitets- och kvalitetsstudier som 
genomförs av bl.a. statskontoret och expertgruppen (B 1981:03) för stu
dier i offentlig ekonomi. Underlaget skall också utnyttjas för en analys av 
orsakerna till den kraftiga ökning som skett av såväl antalel socialbidrags
tagare som kostnaderna för utgivet socialbidrag. Jag förordar· vidare att 
statistik, framför allt inom b_arnomsorgsområdet, som är av betydelse för 
beräkning av statsbudget~ns utgifler skall redovisas före den l september 
varje år. I övrigt förordar jag ~nga förändringar inom området. 

Målet för statistiken inom programmet hälso- och sjukvård.är främst att 
belysa utvecklingen m. m. av 
- hälsotillståndet i olika befolkningsgrupper, 
- hälsoriskerna i olika befolkningsgrupper, 
- samhällets resurser och kostnader för hälso- och sjukvårdens olika 

delar. 
Jag föreslår att följande förbättringar inom området genomförs. 
Löpande underhåll och produktion av en statistikdatabas för socialsek-

torn bör genomföras fr. ?· m. 1987/88, under förutsättning av att 300000 kr. 
anvisas SCB under innevarande budgetår. 
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Kvalitetsundersökningar av dödsfallsstatistiken, som syftar till att ge 
underlag för en skattning av felsannolikheter för olika diagnosgrupper, bör 
genomföras. 

Ett hälsostatistiskt index, ett sammanfattande mått för att beskriva 
befolkningens hälsa och förändringar i hälsan, bör utvecklas. 

Delprogram 5 Kommunikationsdepartementet 

Under delprogram 5 redovisas statistik om transportområdet och trafiksä
kerhet. 

Samfärdselstatistiken syftar till att ta fram underlag om 
- transportprestationer och deras värde, 
- kostnader för transporter, 
- personal sysselsatt inom samfärdselsektorn, 
- investeringar i transportsektorn, . 
- bestånd, tillkomst och avgångar av transportmedel, 
- fasta anläggningar som har samband med samfärdsel. 

Jag föreslår att en omläggning av transportstatistiken genomförs enligt 
SCB: s förslag under treårsperioden. Däri ingår bl. a. att statistiken om 
tjänsteområdet utvidgas att även omfatta rederier och stuverier. 

Trafiksäkerhetsstatistiken syftar främst till att belysa 
- antal inträffade trafikolyckor i landet, 
- hur stor andel av samtliga trafikolyckor som rapporteras till polisen, 

sjukvården och försäkringsbolagen, 
- skaderiskerna i trafiken för olika trafikolyckor, . 
- trafiksäkerhetsproblemen i väg- och trafiksystemet, 
- skador som trafikolyckorna medför och.hur skadcmönstret förändras, 
- samhällets kostnader för trafikolyckor. 

SCB har redovisat ett behov av vissa förändringar av statistiken inom 
området trafiksäkerhet. Flera av dessa kommer att behandlas i en av 
transportforskningsberedningcn tillsatt utredning. Mot den bakgrunden . 
förordar jag inga förändringar av denna statistik. 

Delprogram 6 Finansdepartementet 

Den nya dt:lprogramindelningen medför vissa problt:m· när det gäller au 
renodla en indelning av statistikprodukterna efter användningsområden. 
Särskilt märks detta inom finansdepartementets ansvarsområde, eftersom 
den ekonomiska politiken. har samband med åtgärder och beslut inoll) de 
flesta samhällssektorer. Statistikförsörjningsprogrammet för ekonomisk 
politik har därför en mycket bred uppläggning. 

Till finansdepartementets statistikansvar hör även prograip för statistik 
inom områdena löner, ekonomisk fördelningspolitik. och konsumentpoli
tik. 

Statistiken inom programmet ekonomisk politik skall ge .underlag för . 
- löpande uppföljning av den ekonomiska utvecklingen på kort och längre 

sikt, 
...,. göra prognoser över den ekonomiska utvecklingen på kort och längre 

sikt, 
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- forskning och analys rörande tillstånd och samband i ekonomin. 
Jag föreslår att följande förändringar av statistiken inom området ekono

misk politik genomförs, nämligen 
- en utbyggnad av statistiken över tjänstenäringar, 
- framtagande av input-output-tabcller för år t-1. 

Därutöver vill jag framhålla vikten av att nationalräkenskaperna för
stärks och förändras i takt med att nya metoder för ekonomisk analys 
utvecklas. SCB har föreslagit att vissa kompletteringar av konsumentpris
index genomförs motsvarande 75000 kr. Jag föreslår att dessa medel 
istället används för en förbättring av nationalräkenskaperna. 

Jag föreslår vidare att krcditmarknadsstatistikeri avgiftsfinansicras. 
Denna rråga har tagits upp av statsrådet Johansson under finansdeparte
mentets huvudtitel. Statistiken om icke-finansiella företag berörs inte av· 
detta förslag. 

Programmet löner omfattar statistik som syftar till att belysa 
- hur lönestrukturen ser ut och förändras över tiden, 
- löneutvecklingen på lång och kort sikt, allmänt och för olika grupper 'i 

samhället, 
- arbetskraftskostnadernas utveckling. 

Inom finansdepartementet pågår för närvarande ett arbete med att utre
da formerna för hur statistiken och informationen om förändringar av löner 
och lönekostnader på arbetsmarknaden skall kunna förbättras; Resultatet 
av denna utredning kan komma att påverka·behovet och.utformningen av· 
SCR: s lönestatistikproduktion. Innan utredningen är klar bör inga större 
ändringar ske. 

Jag föreslår att SCB inte bygger ut den internationella lönestatistiken, 
eftersom sådan statistik finns tillgänglig genom andra statistikproducenter. 
SCB bör inte heller inrikta sitt arbete på att skapa ett gencrallöncindex. 

Statistik inom området fördelningspolitik bör belysa 
- hur den ekonomiska levnadsstandarden fördelas mellan olika grupper 

av individer och hushåll, 
- hur fördelningen ändras över tiden, 
- hur fördelningen påverkas av skatter, bidrag och andra faktorer. 

Jag föreslår att följande förändringar av denna statistik genomförs, näm
ligen 
- en fortsatt utbyggnad av fördelningsmodellen, 
- framskrivning ett år av inkomsterna i inkomstfördelningsundersökning-

. en och undersökningen av levnadsförhållandena, dvs. den tidsperiod 
där inkomstuppgifterna till största delen redan är kända genom kontroll- · 
uppgifter m. m., 

- en fördjupad uppgiftsinsamling år 1988 om förmögenheter, 
- inkomstanalyser med hjälp av paneldata, 
- en belysning av egenproduktionens och den sociala· konsumtionens 

betydelse för välfärdsfördelningen. 
Vad gäller fördelningsmodellprojektet vill jag understryka vikten- av att 

arbetet med den s. k. tidsseriedatabasen och med att ta fram ett statistiskt · 
mikromaterial bör slutföras under innevarande budgetår. Vidare bör arbe
tet med beräkningsmodeller, makroekonomiska modeller 'och makrodata 
slutföras senast före utgången av år 1987. 
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Statistiken inom området konsumentpolitik skall belysa frågor om · 
- hushållsgruppers resurser med särskild inriktning på grupper med små 

resurser i ekonomi, hälsa, utbildning och språkkunskaper, 
- konsumtionens sammansättning i'olika typer av hushåll, 
- förändringar av hushållens konsumtionsvanor, 
- förändringar av hushållens anskaffning och innehav av kapitalvaror, 
- förändringar av urval, kvalitet och prisförhållanden för på marknaden 

tillgängliga konsumtionsvaror. 
SCB föreslår att en undersökning av livsmedelsutgifler och kostvanor 

genomförs under treårsperioden. Jag föreslår att en sådan undersökning 
görs med undantag av den del som avser kostvanor. Frigjorda medel, 
630000 kr., skall istället utnyttjas för en utbyggnad av nationalräkenska
perna samt en eventuell utbyggnad av lönestatistiken. 

SCR har vidare föreslagit att en tidsanvändningsundersökning påbörjas 
år 1989/90. Med anledning härav vill jag anföra följande. I 1985 års budget
proposition uttalade jag att en del av utgifterna för budgetåret 1985/86 
kunde förskjutas till ett senare budgetår. SCB har föreslagit att dessa 
medel, 3,l milj. kr., skall finansiera denna undersökning. Enligt min me
ning bör istället 700 000 kr. av dessa medel engångsvis finansiera den s. k. 
varustatistiken för budgetåret 1987/88. Resterande belbpp, 2,4 milj. kr.,> 
skall disponeras av regeringen för statistikbehov inom i första hand finans
departementets område; 

Delprogram 7 Utbildningsdepartementet 

Delprogram 7 omfattar statistik för utbildning, forskning samt kultur och 
medier. 

Statistiken för utbildningsområdet skall beskriva läge· och utveckling 
med avseende på · · · 
- utbildningsnivån i befolkningen som helhet och i olika befolkningsgrup

per, 
- kunskaper och färdigheter hos olika årgångar av elever på utbildnings

systemets olika nivåer, 
- olika utbildningars tillgänglighet för olika befolkningsgrupper, 
- utbildningsverksamhetens omfattning och samhällets kostnader för oli-

ka utbildningar, 
- olika studerandekategoriers studiesociala situation, · 
- utbildningsbehov och utbildningsefterfrågan. 

Jag föreslår att en löpande statistik tas fram om personalutbildning i 
företag och myndigheter samt att 300000 kr. härför öve1förs från utbild
ningsdepartementets huvudtitel till SCB: s anslag. 

Vidare förordar jag -att SCB: s förslag om att slopa uppgifterna om 
utbi!dningskompletteringen i lärarregistret inte genomförs. Förslaget om 
en nedläggning av statistikgrenen elevernas ålder skall däremot genomfö
ras. Sådana uppgifter bör dock tas in vid skolstart. Dessa ändringar skall 
budgetåret 1987/88 finansieras genom att förslaget om eri sambcarbetning 
av högskoleregistret och FoB 85 inte realiseras. 

Jag föreslår vidare att följande ändringar görs. nämligen 
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- sambearbctningar görs mellan utbildningsregistren, sysselsättningsre
gistret och FoB 85 för att belysa gränssnittet mellan utbildning och 
arbetsmarkr:iad, 

- en undersökning av de samlade utbildningskostnadcrna genomförs vart 
tredje år, 

- skolstatistiken kompletteras med en årlig statistik över avgångna även 
från gymnasieskolans längre specialkurser, 

- en statistik över åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för 
ungdom under 18 år genomförs. 
Statistiken på det forskningspolitiska området skall ge underlag om 

- personella och ekonomiska resurser om forskning och utveckling i Ian-· 
det, 

- av vem och var FOU-verksamheten genomförs, 
- FOU-verksamhetens finansiering, 
- vilken karaktär FOU-vcrksamheten har, 
- syftet med FOU-verksamhetcn, 
- resultat/effekter av FOU-verksamheten, 
- forskarrckrytering. 

Vissa frågor om forskningsstatistik kommer att behandlas i den forsk
ningspolitiska propositionen, som läggs fram i början av år 1987. 

Efter uppdrag från regeringen har SCB i september i år överlämnat ett 
program för utvecklingen av kultur- och mediestatistiken. Denna statistik 
har således inte behandlats i SCB: s anslagsframställning. 

I likhet med vad SCB uttalar i sin uppdragsrapport finner jag det angelä
get att den reguljära statistikproduktionen inom kultur- och medieområdet 
utvidgas. Jag ansluter mig till SCB: s förslag om en omprioritering inom 
anslaget och om inrättandet av ett samrådsorgan. Den hittillsvarande låga 
statistikproduktionen inom området motiverar enligt min mening en höj
ning av anslaget till SCB med 200000 kr. Medlen överförs från anslag inom 
utbildningsdepartemcntets område. 

Statens kulturråds uppgifter i fråga om statistikproduktion har tidigare 
denna dag behandlats av statsrådet Göransson, som föreslår att kulturrå
det svarar för teater- och dansstatistik samt deltar i arbetet med statistiken 
om samhällets kulturutgifter. Jag föres.lår att den reguljära statistikproduk
tionen vid SCB, utöver befintlig statistik om bibliotek och studieförbund, 
bör omfatta 
- samhällets utgifter för kultur (tillsammans med statens kulturråd), 
- kommunala kulturutgifter. 
- översiktlig massmediestatistik, 
- museistatistik. 

Till skillnad från SCB har jag gjort den bedömningen att arbetet med en 
ny kulturstatistisk över.sikt~publikation kan anstå, eftersom SCB inom 
kort kommer att publicera en sådan. 

Genom mina förslag har även en del av det medelsbehov för utvecklings
arbete. som SCB anmält, tillgodosetts. 

Jag ansluter mig till vad SCB anfört om behovet av utvecklingsarbete för 
en kultur- och medieinriktad individstatistik, men vill därutöver framhålla 
behovet av utvecklingsarbete för statistik på följande områden, nämligen 
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- kulturminnesvärd (i samråd med riksantikvarieämbetet), 
- medieområdet, 
- kulturarbetarnas förhållanden (SCB i samråd med konstnärsnämnden 

och konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd -
KLYS), 

- musik. 
Påhörjandet av en kulturstatistisk databas ingår också i utvecklingsarbe

tet. Det är nu möjligt att ta ställning endast till medelsbehovet för budget
året 1987/88. 200000 kr. har dock förts upp i ramarna även för budgetåren 
1988/89 och 1989/90. 

Delprogram 8 jordbruksdepartementet 

Under delprogram 8 redovisas statistik om 
- jord- och skogsbruk, 
- jakt, fiske och vattenbruk, 
- idrott och motion, 
- turism. 

SCB har i enlighet med regeringens särskilda direktiv föreslagit att 
statistik under jordbruksdepartementet samlas under ett program och fi
nansieras över detta anslag. Jag föreslår dock att den statistik som behövs 
för jordbruksprisregleringen och skördeskadeskyddct även fortsättnings
vis redovisas och finansieras under anslaget C 8. under nionde huvudti
teln. 

Statistiken om jakt, fiske och vattenbruk skall belysa 
- verksamhetsstruktur, 
- produktion och lönsamhet, 
- vilttillgång och fiskbestånd, 
- miljöpåverkan. 

Nuvarande statistikförsörjning om jakt bygger huvudsakligen på upp
gifter som insamlas av naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet. 
Den befintliga statistiken om saltsjöfisket är nära knuten till administratio
nen av fiskenäringen. Behovet av statistik .om vattenbruk tillgodoses i stort. 
sett från år 1984 genom en årlig undersökning. 

Jag föresiår att programmet genomförs inom ramen för huvudförslaget, 
vilket enligt SCB inte innebär några större förändringar av denna statistik. 

Det finns för närvarande inte någon löpande statistik om idrott och 
motion frånsett vissa urvalsundersökningar. Vissa uppgifter sammanställs 
inom idrottsrörelsen och Svenska kommunförbundet. Därtill kommer re
sultaten från idrottsforskningcn. 

SCB har inte föreslagit att några medel för denna statistik budgeteras. 
Statistikförsörjningsprogrammet för turistområdet avser turism i mycket 

vid mening och omfattar även affärsresor, studieresor m. m. Enligt SCR 
bör den löpande statistiken bl. a. kunna belysa turismens ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga betydelse, såväl regionalt som på riksnivå. Det är i 
första hand Sveriges turistråd och SCB som gör statistik över t.urism. Bl. a. 
uppdragsfinansierar turistrådet viss sådan statistik som SCB .gör. Enligt. 
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SCB beräknas en utvidgning av statistiken inom turistområdet ske genom Prop. 1986/87: 100 
uppdragsfinansiering, varför medel ej budgeteras för denna statistik. Bil. 15 

Delprogram 9 Arbetsmarknadsstatistik 

Genom arbetsmarknadsstatistiken belyses sysselsättning, arbetstider, ar
betsmiljö, jämställdhet och invandring. De viktigaste delarna av sysselsätt
ningsstatistikcn är 
- arbetskraftsundersökningen (AKU) som genomförs månadsvis och be

lyser den aktuella situationen på arbetsmarknaden, 
- årssysselsättningen, vilken görs en gång om året som en tilläggsunder

sökning till AKU och belyser sysselsättningen föregående år samt be
folkningens utbildningsnivå, 

- förctagsbascrad statistik som ger information om sysselsättning inom 
olika branscher resp. områden av den privata och offentliga sektorn, 

- registerbaserad arbetsmarknadsstatistik från kontrolluppgifter (KU) 
och uppbördsdeklarationer (UBD). KU-statistik är ännu i ett upphygg
nadsskedc. Den kommer att ge ett årligt sysselsättningsregister ned på 
kommundelsnivå. UBD bedöms kunna ge lönesummeuppgifter, 

- prognosverksamheten. Regelbundet görs utbildningsprognoser, lärar
prognoser och arbetskraftsbarometer. Prognosinstitutet utarbetar vi-. 
dare underlag till långtidsutredningen. 
Den försvagning av AKU som skedde när urvalet minskades och det 

regionala uppräkningsförfarandet togs bort skapade stora problem för sta
tistikanvändarna på arbetsmarknaden. Jag föreslår därför att AKU-urvalet 
ökas till 18 000 personer så att det på riksnivå återfår sin tidigare standard. 
På regional nivå sker härigenom också en viss förbättring för framför allt 
de större länen. Även fortsättningsvis gäller dock att länssiffrorna bör 
tolkas med största försiktighet. 

Det utökade urvalet till AKU samt genomförandet av. det årliga tillägget 
beräknas medföra ökade kostnader på ca 1,5 milj. kr., vilket finansieras 
genom omprioriteringar inom arbetsmarknadsdepartementets verksam
hetsområde. Omläggningen av AKU innebär att arbetstidsutvecklingen 
fr. o. m. i år kan följas på ett bättre sätt än hittills. 

Genom kontrolluppgifterna kommer en regelbunden redovisning av sys
selsättningsuppgifter att kunna ges ned på kommunnivå. Denna statistik . 
kommer att finnas tillgänglig första gången våren 1987 och avse kalender
året 1985. Härigenom erhålls en bättre regional sysselsättningsredovisning . 
än vad som AKU kan ge .. Det utvecklingsarbete som bedrivs inom . 
KU/UBD har nära knytning till den företagsbaserade sysselsättnings- och 
lönesummestatistiken. Det är i dag fote möjligt att avgöra vilka effektivi
tets- och besparingsvinster som kan uppnås genom en utvidgad samord
ning eller nedläggning av statistik. Jag förutsätter att SCB i sin anslags
framställning för budgetåret 1988/89 redovisar sin bedömning av dessa 
frågor. 

SCB redovisar att arbetet med en arbetsmiljöstatistik intensifieras. Jag 
anser att det är ett angeläget område för sådana insatser. 
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Delprogram 10 Bostadsdepartementet 

Under programmet redovisas statistik inom huvudområdena boende, 
byggnader och bebyggelse samt fysisk planering och natur- och resurshus~ 
hållning. 

Boi::ndestatistiken bör kunna bdysa följande frågor, nämligen 
- boendet totalt och för särskilda grupper; 
- bostadsområdenas service m. m., 
- kostnader och subventioner i boendet, 
- omfattning och inriktning av bostadsbyggandet, 
- byggkostnaderna, 
- byggnadsproduktionen inom olika samhällssektorer, 
- bostadsbeståndets sammansättning, användning, värde, standard 

m.m., 
- fastighetsförvaltningens kostnader och intäkter, 
- energianvändning och energisparande åtgärder. 

Nuvarande statistik om bostäder och byggande täcker ett stort område 
och kan som helhet sägas vara någorlunda väl utbyggd~ Brist på underlag i 
statistiken gäller främst reparationer, underhåll och ombyggnader. Jag 
föreslår därför att en förbättrad statistik härom genomförs. 

Statistiken om fysisk planering och naturresurshållning syftar till en 
belysning av 
- naturresurstillgångarna, varvid beskrivs tillgångar av olika resurser, 

kvalitetsmässig och regional fördelning m. m., 
- naturresursutnyttjandct, med faktiskt utnyttjande av olika resursslag, 

regional fördelning m. m., 
- miljöpåverkan, med beskrivning av vilken påverkan på naturmiljön som 

utnyttjandet av olika resursslag för med sig. 
Förändringsbehoven inom statistikområdet är tiil stor del knutet till de 

behov som föranleds av tillänipniilgen av den nya plan- och bygglagen 
samt naturrcsurslagen. 

Delprogram 11 Industridepartementet 

Under delprogrammet redovisas statistik om 
- näringspolitik, 
- informationsteknologi, 
- bioteknik, 
- regionalpolitik. 

Den .löpande statistiken om näringspolitik skall kunna belysa 
- sysselsättning, lönsamhet, likviditet och soliditet, 
- produktion, kapacitetsutnyttjande och internationell konkurrenskraft, 
- investeringar i materiella tillgångar, forskning och utveckling samt 

marknadsin vesteringar, 
- export- och hemmamarknadsförsäljning samt import, 
- multinationell företagsverksamhet i Sverige och utlandet, 
- nyetableringar och konkurser. 

. Av de förändringsförslag, som SCB redovisat, föreslår jag att en omlägg
ning av industristatistiken, etapp l, genomförs. 
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Nuvarande statistik om bioteknik ligger dold bl. a. i statistik som rör 
läkemedelsindustrin, kemisk industri, jord- och skogsbruk, fiske och vat
tenbruk samt konsultverksamhet. 

SCB föreslår att biotekniken redovisas under ett särskilt programom
råde. Mot bakgrund av att området förväntas öka i betydelse avser SCll au 
avsätta vissa resurser för att ha en beredskap och framförhållning för att ta 
fram stafotik inom området. Arbetet inriktas på att inventera och precisera 
vilken statistik som kan tas fram och att få till stånd förändringar i den 
statistiska nomenklaturen. 

Statistik på regionalpolitikens område skall kunna beskriva 
- hur befolkning, sysselsättning och näringsliv i landets olika delar. ut

vecklas, 
- hur levnadsbetingelserna i glesbygden utvecklas. 

Nuvarande statistikförsörjning om regionalpolitik bygger på flera stati
stikprodukter från olika statistikförsörjningsprogram, bl. a. befolkning, 
sysselsättning, utbildning och näringspolitik. SCB föreslår ingen egen sta
tistikbudget för det regionalpolitiska programmet. Programmet finansieras 
således från anslagen för främst sysselsättnings-, utbildr;iings- och närings
statistiken. 

Statistik om informationsteknologi skall belysa 
- området med avseende på dess inriktning, omfattning, produktion, sys-

selsättning och ekonomiska betydelse, 
- informationsteknologins användning och dess infrastruktur, 
- utbildning och forskning på området, . 
- informationsteknologins påverkan på sysselsättning, yrkesstrnktur och 

arbetsmiljö. 
Nuvarande statistikförsörjning är enligt SCB för begränsad och svår

överskådlig. Det utvecklingsarhete som pågår när det gäller klassifice
rings- och definitionsfrågor m: m. är därför av avgörande betydelse för 
möjligheterna att bygga upp statistiken. 

Jag föreslår att arbetet bedrivs i enlighet med SCB: s huvudförslag. 

Delprogram 12 Civildepartementet 

Under delprogrammet redovisas statistik om 
- befolkning, 
- offentlig sektor, 
- statlig personalpolitik, 
- medborgarinflytande. 

Sverige har en väl utbyggd befolkningsstatistik, som till största delen 
baseras på administrativa register. Dessutom har vart femte.år genomförts 
folkräkningar som även innehåller andra än rent bcfolkningsstatistiska 
variabler. 

SCB beräknar att arbetet med FoB 85 kan. avslutas under treårsperio
den. För FoB 85 har ca 13 milj. kr. budgeterats under delprogrammet för 
denna period. 

SCB har föreslagit att medel anvisas för en folk- och bostadsräkning år 
1990. Medlen avses finansiera det förberedelsearbete som, enligt SCB, 
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krävs under perioden 1987/88-1989/90, innebärande bl. a. utredning av 
innehålls- och teknikfrågor. 

Något ställningstagande frän statsmakternas sida till en sådan folk- och 
bostadsräkning finns inte för närvarande. Jag avser därför att föreslå 
regeringen att uppdra åt Fall-kommissionen att utreda alternativa former 
m. m. för en folk- och bostadsräkning år 1990. Mot denna bakgrund har jag 
avräknat de av SCB beräknade kostnaderna, totalt ca 16 milj. kr. under 
perioden, från mitt budgetförslag. · 

I övrigt föreslår jag att programmet genomförs med utgångspunkt i 
huvudförslaget. 

Statistiken om den offentliga sektorn riktas främst mot en beskrivning 
och en analys av mer generella aspekter på denna sektor. Härav följer att 
statistiken inom detta program syftar till att ta fram underlag om 
- omfattning, funktion, verksamhet och struktur, 
- effektivitet och produktivitet, 
- inflytandefrågor, 
- samspel med andra sektorer. 

SCB har föreslagit vissa förbättringar och utbyggnader av statistiken 
inom den offenlliga sektorn. Bland .dessa förslag anser jag att förberedelser 
för en ny bok om den offentliga sektorn samt utvecklingen av statistik för 
planering och utvärdering av· förnyelsearbetet bör prioriteras. 

Statistik om den statliga personalpolitiken bör kunna belysa 
- personalförsörjning, 
- löner, 
- jämställdhetsarbete, 
- hälsovård, 
- arbetslivsdemokrati. 

Huvuddelen av de statistikbehov som finns inom området förutsätts av 
SCB bli finansierade genom uppdrag. 

Jag har ingen erinran mot SCB:s förslag i dessa frågor. 
Statistiken inom området medborgarinflytande skall kunna beskriva 

- rösternas fördelning vid riksdags- och kommunalval, 
- partisympatiernas fördelning mellan valen, 
- hur omfattande medborgarnas engagemang är i de politiska partierna 

samt i föreningar och organisationer. 
Jag föreslår att programmet genomförs, inom ramen för huvudalternati

vet, med den av SCB föreslagna inriktningen. 

Delprogram 13 Miljö- och energidepartement.el 

Departementet inrättas den 1januari1987. SCB har således i sitt underlag 
inte föreslagit ett särskilt delprogram för detta område. 

Under delprogrammet redovisas statistik om energi och miljövård. 
Statistiken om energi skall belysa 

- tillförsel med angivande av energislag, 
- användning efter energislag och förbrukargrupper, 
- priser för olika energislag, 
- kostnader för olika förbrukargrupper, 

4 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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- effekter för miljön. 
Utvecklingsarbetet under treårsperioden kommer att inriktas på att höja 

kvalitet, täckningsgrad m. m. Bl. a. bör metoder utvecklas för kommunvis 
redovisning. 

Ett annat angeläget statistikområde är framtagning av årliga nationella 
energibalanser. Jag föreslår därför att det av SCB, utanför huvudförslaget, 
föreslagna programmet för sådan statistik genomförs och att 490000 kr. 
härför överförs till SCB: s anslag från det under tolfte huvudtiteln för 
budgetåret 1985/86 uppförda anslaget E 22. 

Jag föreslår att programmet i övrigt genomförs inom ramen för huvudal

ternativet. 
Statistiken om naturmiljön och naturvården skall ge svar på frågor om 

- miljöpåverkan, 
- miljötillståndet, 
- miljö- och levnadsvillkor, 

- miljövård. 
Nuvarande statistikunderlag framställs till stor del av naturvårdsverket. 

Statistiken har vissa brister när det gäller att belysa vissa miljöproblem, 
bl. a. försurning, bilavgaser, användning av kemiska medel och avfallshan
tering. En statistikutveckling inom detta område är således angelägen. 

Jag förordar att denna statistik genomförs inom ramen för huvudförsla

get. 

Delprogram 14 Gemensamma frågor för statlig statistik 

Till detta delprogram hänförs medel som skall täcka aktiviteter, som är 
gemensamma för statistiken inom alla departement. 

Det gäller 
- statistikservice och information, 
- gemensam metodutveckling, 
- extern samordning, 
- sekretess och integritet, 
- uppgiftslämnarfrågor. 

Målet inom området statistikservice och information är att öka statisti
kens samhällsnytta genom ett bättre utnyttjande av befintliga material och 
resurser. SCB har således vidtagit och planerar en rad åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för spridning och utnytljande av statistiken. 
Utvecklingsarbetct syftar i stor utsträckning till en rationalisering av ver
kets publicerings- och spridningsverksamhet. 

Det gemensamma metodutvecklingsarbetet omfattar främst statistiska 
metoder, standarder och standardutveckling samt ADB-metoder. Målet är 
att statistikens kvalitet skall vara tillräcklig vad gäller relevans. noggrann

het och aktualitet. 
SCB är enligt sin instruktion samordningsmyndighct för den statliga 

statistikproduktionen. Samordningen syftar till att göra statistiken mera 
användbar och statistikproduktionen effektivare. Extern samordning är en 
integrerad del av och en förutsättning för många verksamhetsområden. 
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Medel för arbetet begärs därför inom berörda statistikförsörjningspro
gram. 

SCB har nu ansvaret för ett omfattande informationskapital som insam
las och förvaras för framställning av statistik. Det är väsentligt att arbetet 
med au stärka sekretess- och integritetsskyddet bedrivs skyndsamt och i 
kontakt med datainspektionen. 

Jag föreslår att verksamheten· enligt detta delprogram genomförs enligt 
SCB: s förslag inom ramen för huvudförslaget. 

2.3 Överföring av tjänster från Stockholm till Örebro 

Min bedömning: SCB får i uppdrag att överföra så många tjänster 
från Stockholm till Örebro att minst 55 % av de anställda återfinns i 

l 
Örebro. I dagsläget innebär detta att inemot 100 tjänster flyttas till 
Örebro. 

Överväga11de11 

Vid SCU finns i dag totalt I 880 anställda, varav 800 i Örebro, 800 i 
Stockholm och i övrigt intervjuar~ i skilda ddar av landet. Hittills har det 
sålunda funnits lika många anställda i Örebro som i Stockholm. Ett viktigt 
syfte med regeringens decentraliseringspolitik är att pröva möjligheterna 
att överföra arbetsuppgifter från verk i Stockholmsregionen till regionala 
myndighetsdelar m. m. Jag avser därför att föreslå regeringen att uppdra åt 
SCB att överföra så många tjänster från Stockholm till Örebro, under 
perioden 1987/88-1989/90, att minst 55 % av de anställda, exkl. intervjuar
na, återfinns i Örebro. Med dagens fördelning innebär detta att inemot 100 
tjänster överflyttas från Stockholm till Örebro. 

Verksamheten i Örebro är splittrad på sex olika lokalenheter. Mot den 
bakgrunden föreslår SCB att SCB: s huvudbyggnad, som till hälften färdig
ställdes år 1976, byggs ut så att de anställda i Örebro kan lokaliseras till en 
fastighet. Jag avser au föreslå regeringen att uppdra åt byggnadsstyrelsen 
att genomföra en samlad lokallösning för SCB i Örebro, vilket jag ser som 
en förutsättning för en sådan överföring av tjänster. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
dels föreslår riksdagen att till Statistiska centralbyrån: Statistik, 

register och prognoser för budgetåret 1987/88 anvisa ett ramanslag 
av 310122000 kr., 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 
överföring av tjänster från Stockholm till Örebro (avsnittet 2.3). 
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B 7. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för huvudprogrammet 
U ppdragsverksamhet. 

Statistiska centralbyrån 

För treårsperioden 

I. SCB föreslår att anslaget förs upp .i statsbudgeten med. I 000 kr. per ar 

under treårsperioden. 
2. Överskottet på uppdrags verksamheten under varje år föreslås utnyttjas 
för uppbyggnad av ett riskkapital. 
3. Behovet av den rörliga krediten prövas för ett budgetår i taget. 
4. Ett ekonomiskt mål faslställs för uppdragsverksamhcten. 

För budgetåret 1987188 

l. SCB föreslår a!l anslaget förs upp i statsbudgeten med I 000 kr. 

2. Den rörliga krediten föreslås tas upp till ett oförändrat belopp om 15 
milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslaget för uppdragsverksamheten förs upp i statsbudge
ten för nästa budgetår med ett formellt belopp av I 000 kr. Mot bakgrund 
av anslagstypen föreslås ingen treårig budget för detta anslag. 

Jag godtar SCB: s förslag vad gäller nivån på den rörliga krediten för 
nästa budgetår och att en prövning sker budgetårsvis. Jag avser att åter
komma till regeringen med ett sådant förslag. 

Jag föreslår vidare att ett ekonomiskt mål fastställs för uppdragsverk- . 
samheten under perioden 1987/88-1989/90. Uppdragsverksamheten be
räknas uppgå till ca 75 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Enligt min mening bör det ekonomiska målet formuleras på följande sätt: 
- SCB skall verka för att den totala uppdragsverksamheten ökar med 5 % 

per år, 
- SCB får inom sin uppdragsverksamhet bygga upp ett riskkapital mot.

svarande 10 % av den totala omslutningen varje år. Riskkapitalet skall 
användas i första hand för att möta tillfälliga underskott i uppdragsverk

samheten, 
- SCB skall anpassa sin prissättning och sina taxor till kravet på att 

erforderligt riskkapital byggs upp. 
Det ankommer på regeringen att fastställa det ekonomiska målet. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anförl hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statistiska ce11tralbyril11: UppdragsFerksamlzet för budget
året 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 8. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

659000 
679000 
699000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift 
att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsvcrksam
het som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushål
len. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverk
samhet inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ, som bedrivs gemen
samt av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för 
Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnäring
en. Verksamheten vid institutet regleras genom avtal, som har slutits med 
stiftelsen. Avtalet gäller t. o. m. budgetåret 1990/91 efter en förlängning 
fr. o. m. den I juli 1986. Institutet för storhushållens rationalisering föreslår 
för budgetåret 1987/88 ett statsbidrag av 703 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar ett bidrag av 699000 kr. till institutet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Institutet för storhushålle11s rationalisering för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett anslag av 699000 kr. 

B 9. Statens person- och adressregisternämnd 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

580000 
580000 

Statens person- och adressregisternämnd skall vara huvudman för sta
tens person och adressregister, SPAR. 

Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. De förordnas av 
regeringen. 

Nämndens kansliresurser tillhandahålles av statskontoret. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

53 



Statens person- och adressregisternämnd 

Nämnden beräknar sitt anslagsbchov för 1987/88 till 580 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar nämndens bedömning av anslagsbehovet för 1987/88. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 
1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 580 000 kr. 
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C. Statlig lokalförsörjning 

C l. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1985/86 Utgift 
1986187 Anslag 
1987/88 F~rslag 

213001057 
202000000 
198500000 

Reservation 14245665 

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar i byggnader för statlig 
verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. I det 
följande redovisas inte närmare sådana objekt som tidigare har redovisats 
för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta eller 
oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som föranleds av enbart 
den allmänna byggnadskostnadsstegringcn. För tiden den 1 januari 1985 till 
den 1 januari 1986 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsstegring till 
4%. 

B yggnadsstyrelsen 

Stockholm. Ombyggnad i kv. Vega 

Byggnadsstyrelscn har projekterat en ombyggnad av kv. Vega i Stock
holm. Kostnaden har preliminärt beräknats till I 1 milj. kr. i prisläget den I 
januari 1986 och byggtiden beräknas till JO månader. 

Diverse objekt 

Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen för 1987/88 förs upp med 
165 milj. kr. i prisläget den 1 januari 1986. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har under hösten 1986 vidtagit vissa åtgärder som rör utnytt
jande av tillgängliga byggresurser. Åtgärderna syftar till att stimulera ett 
ökat bostadsbyggande. Härigenom begränsas den övriga byggnadsverk
samheten som bl. a. omfattar hela det statliga området. Detta gäller fram
för allt i storstadsområdena. Igångsättning av nya projekt inom civildepar
tementets verksamhetsområde måste följaktligen prövas mycket restrik
tivt den närmaste tiden. För att ändå upprätthålla handlingsberedskap 
under nästa budgetår föreslår jag att regeringen inhämtar riksdagens be
myndigande för att senare kunna pröva följande högt prioriterade byggpro
jekt. 

Jag förordar att den av byggnadsstyrelsen föreslagna preliminära kost
nadsramen för ombyggnaden i kv. Vega i Stockholm förs upp i investe
ringsplanen. 

Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag vad gäller en nedskrivning av 
kostnadsramen för Diverse objekt. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan. 
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Prop. 1986/87: 100 
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lnvestcringsplan (I 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram Medclsförbrukning Byggstart Färdig-
år-mån ställ-

1985-01-01 1986-01-01 Faktisk Beräknad för ande 
t.o. m. år-mån 
1986-06-30 1986/87 1987/88 

Projekt färdig-
ställda före 
1985-07-01 men 
ännu ej slutredo-
isade 655 585 657 585 614 207 30550 10500 

Stockholm 

NY,~yggnad i Kv. 
Olbryggarcn, 
etapp Il 70000 69000 56352 7000 4000 84-12 86-09 

Försörjningsåt-
gärder m.m i 
Södra Klara 54700 54700 33 222 10000 10000 77-05 succ 

Ombyggnad i K v. 
Grönlandet Norra 37000 37800 39826 -2000 84.-08 86-03 

Ombyggnad i Kv. 
Brunkhalsen 22100 22700 20923 500 1300 84-11 86-01 

Om- och nybyggnad 
i Kv. Brunkhuvudet 116700· 127600. 21058 . 38000 48000 85-IO 88-06 

Södra Klara. För-
sörjningsåtgärder, 
etapp 2 70500 76700 8177 19000 26000 85-10 88-06 

Nybyggnad i Kv. 
Rosteriet, 

530001 660001 etapp 2 0 6000 20000 87-08 89-08 
Ombyggnad i Kv. 

110001 Vcga 0 500 6000 86-11 87-07 

Täby 

Försörjnings-
åtgärder i 
Hägernäs, etapp 2 5800 6000 4625 l 100 250 85--03 85-11 

Nyköping 

Om- och till-
byggnad i 
kv. Residenset 5200 5950 3492 2000 300 86-ÖI 86-12 ·, 

Visby 

Ombyggnad inom 
A7-omrädet 17800 23100 584 7000 10000 87-02 88-01 

Karlskrona 

Om- och nybyggnad 
i K v. Adlersten 
och K v. Wattrang '45500 . 45800 44167 1600 83-04 85'08 

Karlstad 

Ny- och ombyggnad 
i K v. Mätaren och 
K v. Rättvisan 34800 35800 24386 7000 3400 84-11 87-04 
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lnvcsteringsplan (1000-Lal kr.) 

Projekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1985-01-01 1986-01-01 Faktisk Beräknad för 

Umeå 
Om- och tillbygg-

nad i Kv. Kron-
boden 12800 

Diverse objekt 170000 

Projektering 

Summa 1469429 

Avrundat 

1 Preliminär kostnadsram 

Anslagsberäkning (1000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 
Anslag 
Förslag 

1986-07-01 
1986/87 
1987/88 

14200 
202000· 
198 500 

414700 

13300 

165000 

1463735 

t. o. m. 
1986-06-30 1986/87 1987/88 

4843 5000 

91245 70000 

2536 3500 

1059896 206750 

206000 

Beräknad 
medelsförbrukning 

1986/87 
1987/88 

206000 
208700 

414700 

3360 

60600 

5000 

208 710 

208700 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att bemyndiga regeringen alt besluta om byggnadsarbeten för 

statlig förvaltning inom de kostnadsramar som har förordats i det 
föregående 

att till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 

1987/88 anvisa eu rescrvationsanslag av 198500000 kr. 

C 2. Inredning av byggnader för statlig förvaltning m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

3447110 
7450000 

10197000 

Reservation 3752918 

Från anslaget bestrids utgiflcr för inredning och viss utrustning av bygg
nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

Dyggstart Färdig
är- mån ställ-

. ande 
år-mån 

85-12 86-10 
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Byggnadsstyrelsen 

Stockholm. lnredni11g av om- och tillbyggda lokaler för regeringskansliet i 
Södra Klara 

Byggnadsstyrelsen föreslår att den nuvarande inrcdningsramen på 56,2 
milj. kr. höjs till 56,8 milj. kr. och att den nuvarande utrustningsramen på 
17, I milj. kr. höjs till 17,4 milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår vidare att de 
nya ramarna förs upp i inredningsplanen för 1987/88. 

Till bygf?nadsstyrelsens disposition 

Byggnadsstyrclscn föreslår att en oförändrad ram om 1,4 milj. kr. förs upp 
i inrcdningsplancn. 

Diverse objekt 

Byggnadsstyrelsen föreslår att en oförändrad ram om 2 milj. kr. förs upp i 
inredningsplanen. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen har redovisat föror
dar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medelsbcräkningen 
för nästa budgetår. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

Inredningsplan ( 1000-tal kr.) 

Inre<lningsprojekt Förordad ram Kostnadsram Mcdclsförbrukning 
eller förord-
ad ändring av definitiv t. o. m. beräknad beräknad 
tidigare ram ram. delram art* 1986-06- 1986/87 1987/88 

30 

Inredning 

Stockholm 
Inredning av om-

och tillbyggda 
lokaler för rege-
ringskansliet i 
Södra Klara +600 56850 2b 40203 

Inredning av för-
valtninglokaler i 
kv. Rosteriet 4850 4453 

Inredning och ut-
rustning av lokaler 
kv. Garnisonen 2500 2500 

Inredning för 
Nordiska hälso-
vårds högskolan -:- 75 1925 2b 

Utrustning 

Stockholm 
Om- och nybyggda 

lokaler för rege-
ringskansliet i 
Södra klara 

Telefonväxlar m. m. 5289 1634 
Övrig gemensam ut-

rustning +275 17400 2a 9268 

Göteborg 
Utrustning för 

Nordiska hälso-
vår<lshögskolan + 45. 1145 2b 

Övrigt 

Till byggnads-
styrelsens 
disposition 1400 422 

Diverse objekt 2000 993 
Summa +995 31439 61920 59473 8500 12900 

* Art av kostnadsram för resp. objekt 
Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 

2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 

Jag beräknar mcdclsförbrukningen för inredning och utrustning för nästa 
budgetår till 12,9 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp i statsbudgeten 
med 10,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inredning av byggnader för statlig förvaltning m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 10197000 kr. 
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D. Statlig personalpolitik m. m. 
Statlig löne- och pensionsutbetalning m. m. 

Pe11sio11sadmi11istration 

Totalt finns 650000 arbetstagare och 260000 pensionstagare med statlig 
pensionsrätt. Förutom.statsanställda omfattas även vissa grupper icke
statligt anställda, främst 145 000 lärare och 9000 anställda vid museer, 
teatrar och musikinstitutioner av den statliga pensionsrätten. 

Den statliga tjänstcpcnsionen samoi:dnas med bl. a. folkpensionen och 
den allmänna tjänstcpensionen (ATP). Budgetåret 1985/86 betalades 17,8 
miljarder kr. ut. av statens löne- och pensionsverk (SPV). Av beloppet 
motsvarar 12,3 miljarder kr. folkpension och ATP. Ålderspension betala
des till 143 000 förmånstagare, familjepension· till 65 000, sjukpension till 
24 000 och livränta, dclpcnsion m. m. till 28 000 förmånstagare. 

I SPV: s pensionshandläggning ingår bl. a. att beräkna, bevilja och utbe
tala pensioner och livräntor m. m., svara för automatisk matrikelföring, 
förvalta och utveckla verkets pensionsdatasystem samt besvara förfråg
ningar från andra pensionsinrättningar och enskilda. Pensionshandlägg
ningen är i huvudsak samlad till verkets pensionsavdelning som omfattar 
ca 175 anställda. Till pensionsavdelningen är också knuten den enhet för 
genomgång och akrnalisering av statsanställdas m. fl. tjänstematriklar som 
organiserades i samband med SPV: s flyttning till Sundsvall med över
gångsvis placering i Stockholmsområdet (prop. 1974: 1 bil. 9 s. 57 och 
prop. 1975/76: 100 bil. 9 s. 71). Enheten omfattar för närvarande 16 anställ
da. 

Mellan budgetåren 1980/81 och 1984/85 har antalet inkomna pensions
ärenden ökat från 30 500 till 37 800. Till viss del beror ökningen på att 
antalet pensionärer med statlig pcnsionsrätt har stigit med i genomsnitt 
närmare 3 % per år, men till största delen på att antalet förfrågningar från 
andra pensionsanstalter och framför allt från enskilda har ökat påtagligt. 
Allt fler blivande pensionärer vill i förväg veta hur stor pensionen kommer 
att bli och vilka de ekonomiska konsekvenserna är av olika alternativ 
såsom dclpension eller livränta. Inte sällan kräver förfrågningsärendena 
lika ingående beräkningar - ibland av flera alternativ - som de egentliga 
pcnsionsberäkningama inför förestående pensionering. 

Antalet pensionsärenden beräknas öka med ca 3 % per år även för de 
närmaste åren. 

Volymökningarna har hittills kunnat mötas genom d.els ratiOnaliscringar · 
och ökat ADB-stöd, dels organisatoriska anpassningar. Bl. a .. har beviljan
det av pensioner och pcnsionsutbetalningar' som tidigare varit organisato
riskt åtskilt, samordnats inom pensionsavdelningens handläggande sek
tioner. SPV räknar med att även framtida volymökningar och anspråk 'på 
besparingar skall kunna mötas genom fortsatta rationaliseringar och ökat 
ADB-stöd. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

60 



ADB-stöd 

Ursprungligen svarade SPY självt för utveckling och drift av ett utbetal-
11i11f?ssystem för statlig tjänstepension med egna IBM-datorer. I samband 
med verkets omlokalisering till Sundsvall förutsattes att riksförsäkrings
verkets (RFV) datorer skulle utnyttjas även för SPY: s pensionssystem. 
Utbeta!ningssystcmet bearbetas således i RFV: s Honeywcll-Bull-miljö 
sedan dess. 

Systemet .är ett traditionellt registerdrivet system, där en central databas 
omfattande ca 260 000 pensionärer med statlig ·pensionsrätt uppdateras 
med pensionsgrundande uppgifter. Indata kommer till systemet genom 
dels transaktionsvis inmatning via terminal, dels uppdatering via försäk- . 
ringskassan/RFV och dels folkbokföringsavisering. 

Samordningen mellan statlig pension och allmän pension har vad gälier 
utbetalningen lösts så att SPY övertar hela betalningsansvaret när statlig 
pension ingår i pensionsbeloppet.· Kopplingar finns till RFV: s ADB-sys
tem för allmän pension dels i satsvis miljö, dels via svarsbilder på terminal. 

All utbetalning görs genom personkonto i PK-banken, som också svarar 
för framställning och distribution av specifikation/insättriingsbesked. 

År 1981 infördes ett centralt matrike/föri11gssystem (MAREG). Syftet 
med systemet är att lämna underlag för automatiserad beräkning av statlig 
pension. Det innehåller anställningsuppgifter, som hämtas från anslutna 
lönesystem, för alla som har eller har haft anställning med statlig pensions
rätt. För myndigheter, vars lönesystem ansluts till MAREG, upphör skyl
digheten att föra särskild pensionsmatrikel. 

Vid utgången av år 1986 omfattade systemet anställningsuppgifter för 
drygt 500000 personer. I december 1988 då systemet beräknas vara fullt 
utbyggt omfattar det ytterligare ca 100000 personer. 

MAREG uppdateras årsvis. Aktualiserade uppgifter om anställnings
perioder före år 1981 förs in i registret i takt med pensioneringen med en 
framförhållning om 2-4 årskullar. Aktualiseringen utförs dels manuellt, 
dels med hjälp av ett minidatorbaserat system (AE-systemet). Med hänsyn 
till framför allt kopplingen till utbetalningssystemct utvecklades MAREG i 
RFV-miljö där systemet också bearbetas i produktion. 

Gmpp/ivärenden 

SPY företräder staten i ärenden som rör statens grupplivförsäkring och 
handlägger sådana ärenden i den mån de inte skall .handläggas av statens 
grupplivnämnd. Till grupplivverksamheten hör förutom att beräkna och 
utbetala försäkringsförmånerna bl. a. att informera statliga myndigheter 
och enskilda om försäkringsvillkoren, besvara förfrågningar och svara för 
förmånstagarregister. Grupplivärendena handläggs huvudsakligen manu
ellt av en särskild sektion med 8 anställda inom verkets administrativa 
byrå. Budgetåret 1985/86 var antalet ärenden 2130 och den utbetalade 
förmånssumman 190 milj. kr. Antal~t ärenden har varit relativt stabilt 
under perioden 1980/81-1984/85. 

Prop. 1986/87: 100 
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l.öneadministration 

SPV förvaltar vidare det centrala lönesystemel SLÖR för den civila stats
förvaltningen. I SLÖR-systemet behandlas drygt 165 000 löner per månad 
till anställda på ca 300 myndigheter. Budgetåret 1985/86 utbetalades brutto 
drygt 15 miljarder kr. varav 11 miljarder utgjorde nettolön. I syfte att ge de 
myndigheter som är anslutna till SLÖR bättre underlag i sin personaladmi
nistration har med uppgifterna i SLÖR som utgångspunkt andra ADB-sys
tem byggts upp bl. a. PI. För närvarande pågår en försöksverksamhet med 
ett s. k. för- och eftersystem till SLÖR(PIR). Arbetet sker i samarbete med 
DAFA och Uppsala Datacentral (UDAC). Statskontoret utvärderar för
söksverksamheten på uppdrag av regeringen. 

Systemet utvecklades i IBM-miljö på DAFA och produktionen är i dag . 
fördelad på två driftställen, nämligen DAFA i Stockholm och UDAC. 
Ungefär en fjärdedel av. löneutbetalningarna bearbetas av UDAC. 

Bearl;ietningen av SLÖR styrs av att lön skall vara klar för utbetalning 
den 25: e varje månad. Den huvudsakliga bearbetningen utförs i satsvis 
miljö. Indata registreras på traditionellt vis på registreringscentraler på 
myndigheterna eller på servicebyrå och överförs dels med teleöverföring, 
dels med magnetband till driftställena. Totalt utnyttjas ca 70 olika rcgist
reringsställen. 

Produktionen körs i två större bearbetningsomgångar, en preliminär och 
en slutlig lönebcräkning. Utbetalningen verkställs genom PK-banken. 
Driftstället producerar lönespecifikation som, skickas till löntagaren. 

Utdata består, förutom av lön till löntagaren bl. a. av rapporter till 
anslutna myndigheter, statistiska centralbyrån, statens arbetsgivarverk 
(SA V) och RFV: s sjukförsäkringssystem samt till skatteredovisningen och 
riksbokföringen. Större rapporter till de anslutna myndigheterna är tjänst
göringsjournal, lönelista samt personal- och ekonomilistor. 

Samordnad ADB-enhet 

SPY: s ADB-verksamhet inom pensions- och löncområdena har fr. o. m. 
den I juli 1986 sammanförts till en särskild ADB-enhet. Enheten har för 
närvarande 60 anställda. Tidigare bedrevs ADB-verksamheten inom dels 
en pensionssystemenhet, som betjänade pensionshandläggningen, dels en 
lönebyrå för SLÖR och övriga personaladministrativa system. Ett skäl för 
omorganisationen var att man härigenom fick ett sammanhållet ansvar för 
det integrerade informationsbehandlingsområde som SPY är huvudman 
för. Bl. a. kan metod- och säkerhetsfrågorna drivas och samordnas effekti
vare. Ett annat viktigt skäl var att SPY genom en gemensam ADB-enhet 
fick bättre förutsättningar för enhetliga och effektiva kontakter med de · 
myndigheter som betjänas av verket. 

Prop. 1986/87: 100 
llil. 15 
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D 1. Statens löne- och pensionsvetk 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

51652546 
45 542000 
46508000 

Statens löne- och pensionsverk (SPV) är centra] förvaltningsmyndighet 
för ärenden som rör den statliga personalpensioneringen och därmed sam
manhängande frågor och för ärenden som rör de centrala personaladmini
strativa ADB-systemen hos staten, i den mån sådana ärenden inte ankom
mer på någon annan myndighet. Vidare handlägger SPV ärenden om sådan 
grupplivförsäkring som meddelas av staten, i den mån det inte ankommer 
på statens grupplivnämnd. · 

SPV leds av en styrelse. Chef för SPV är en generaldirektör. Inom SPY 
finns en pensionsavdelning, en ADB-enhet och en administrativ byrå, 
Dessutom finns övergångsvis inrättad en enhet i Stockholm för aktualise
ring av tjänstematriklar. Huvuddelen av ADB-enhetens verksamhet finan
sieras genom avgifter och redovisas under ett särskilt anslag (D 2. Statlig 
personaladministrativ informationsbehandling). 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för MAREG m. m. 
Viss aktualiserings-

verksamhet 
Avlöningar till per

sonal på indragnings
stat 

Statens lönc- och pensionsverk 

1986/87 

276 

33207000 
(37372000) 

8 184000 
4100000 

I 000 

50000 

45542000 

Beräknad ändring 
1987/88 

F örcdraganden 

-1312000 
(+2062000) 
- 372000 
+2621000 

1000 

+ 30000 

+ 966000 

Statens löne- och pensionsverk (SPV) föreslår i sin anslagsframställning 
bl. a. följande: 
1. Huvudförslag för budgetåren 1987/88-1988/89 2 072 000 kr. med en real 

minskning med 5 % med fördelningen 1, 2 och 2 % för första, andra 
resp. tredje budgetåret. 

2. SPY har begärt medel för en översyn av pensions- och utbetalningssys
ternet samt en översyn av SLÖR-systemet. 

3. SPY har vidare begärt medel för fullföljande av anslutningen till 
MAREG samt för ökade driftkostnader m. m. för MAREG. 

4. SPY har därutöver begärt medel för dels inrättandet av en tjänst för 
internkontroll, dels förnyelse av informati9ns- och utbildningsmaterial, 
dels för utveckling av en modell för simulering av effekterna av regel
ändringar inom pensionsområdet. 

Prop. 1986/87: 100 
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Föredragandens överväganden 

Statens löne- och pensionsverk (SPY) medverkar, som jag anmälde i 
föregående års budgetproposition, i de pågående försöken med fleråriga 
budgetramar. I enlighet med särskilda dirckliv som regeringen lämnade till 
SPY hösten 1985 har verket lämnal dels en rapport den 20 mars 1986 med 
bl. a. resultatanalys och bedömning av framlida utveckling, den s. k. Mars
rapporten, dels en kompletterande rapport dcn.28 maj .1986 med en hu~ud
studie rörande bl. a. faktorer som påverkar den framtida dimensioneringen 
av verkets ADB-stöd och analys av olika driflalternativ, dels en sedvanlig 
anslagsframställning. . 

SPY har således redovisat ett treårigt huvudförslag med en real minsk-. 
ning av anslaget med 5 % under planeringsperioden. Besparingen uppnås 
genom att aktualiseringscnheten i Stockholm läggs ned och en del av 
verksamheten integreras i Sundsvallsorganisationcn. 

Jag är för egen del beredd att godta nedläggningen av aktualiseringsen
heten som besparing och beräknar huvudförslaget till ca 2,9 milj. kr. för 
perioden 1987/88-1989/90, fördelat på I %, 2 % och 2 % för de tre budget
åren. Jag har därutöver beräknat en ytterligare besparing om 300 000 kr. 
för vart och ett av budgetåren mot bakgrund av den omfattande rationali
seringsverksamhcten inom verket. Jag förordar således att en treårig bud
getram beräknas för SPY med de preciseringar i övrigt som jag redovisar i 
det följande. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bil. l, avs~ittet Sär
skilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av anslags
medcl mellan budgetår. SPY bör ingå i försöksverksamhelcn med överfö
ring av anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. Medd för SPV: s för
valtningsutgifter bör därför anvisas under ramanslag. 

Jag övergår nu till vissa ulvecklingsfrågor inom AU/ADB-området, som 
jag i förra budgetpropositionen ansåg borde anstå till dess att SPV redovi
sat sin samlade långsiktiga bedömning av utvecklingen inom löne- och 
pensionsområdena. SPY: s arbete för att få en ra~.ionellare hantering av 
Jöne- och pensionsverksamheten internt och externt bedrivs som framgått 
av min tidigare redovisning i första hand genom användning av ADB. 
Utvccklingsarbetet har som mål alt öka säkt:rheten i hanteringen, anpassa 
arbetsmetoder och system till förändrade förutsättningar och höja servicen 
till enskilda och myndigheter. 

Framtida datakraft behov. 

Innan jag redovisar min syn på olika enskilda utvecklingsbehov som SPY 
har anmält vill jag till att börja med ta upp en övergripande fråga, nämligen 
SPV: s långsiktiga behov av datakraft. 

Frågan har belysts dels genom SPY: s Marsrapport, dels genom deri 
kompletterande huvudstudierapporten den 28 maj 1986. Enligt.rapporterna 
är den nuvarande splittringen på olika driftmiljöer ett nyckelproblem i 
SPV: s ADB-verksamhet. I en förhållandevis liten ADB-organisation som 
SPY: s är det svårt att upprätthålla erforderlig kompetens på flera olika 
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datormiljöer. Ett litet antal anställda behärskar var för sig de olika mil
jöerna men utbytbarheten meUan olika tiUämpningssystem är ytterst be
gränsad. Splittringen på olika teknikområden medför större sårbarhet vid 
personalomsättning och frånvaro av olika slag. Svårigheterna vad gäller 
kompetens- och resurstillgång bidrar direkt till sämre resursutnyttjande 
och därmed minskad effektivitet. 

Jag har mot bl. a. denna bakgrund övervägt olika alternativ för en sam
ordning av SPV: s driftmHiö, ställda i relation till en fortsatt uppdelning på 
resp. IBM- och Honeywell-Bull-miljö. Vid beredningen har även DAFA 
och UDAC under hand medverkat med kalkylunderlag. Enligt min mening 
talar övervägande skäl för att en gemensam basteknik utvecklas för SPY: s 
tillämpningssystem. Valet av basteknik bör grundas på bl. a. möjligheterna 
till säker omläggning, tillgången på systemutvecklingshjälpmedcl, tillgång
en på back-up-anläggningar och på möjligheterna till integration med andra 
centrala statliga ADB-system. 

Jag har också övervägt om utvecklingen av en gemensam basteknik bör 
ske genom egen drift vid SPY eller genom servicebyrå. Jag har därvid, med 
hänsyn bl. a. till de lönsamhctsberäkningar som gjorts av de olika alternati
ven, kommit till den slutsatsen att servicebyråalternativet är att föredra. 
Jag har också utgått från detta vid min beräkning av anslaget. Jag har 
sålunda beräknat en kostnadsökning av 2, I milj. kr. för budgetåret 1987/88 
och 0,2 milj. kr. för budgetåret 1988/89. För budgetåret 1989/90 räknar jag 
däremot med en kostnadsminskning av 0,2 milj. kr. För perioderna 
1990/91-1992/93 och 1993/94-1995/96 kan besparingarna enligt gjorda kal
kyler beräknas till 1,5 och 2,4 milj. kr. för resp. budgetår. 

Nytt system för pensionsutbetalning 

En förstudie som genomfördes av SPV förra året visar att en genomgripan
de omskrivning och modernisering av systemet för pensionsutbetalning 
bör komma till stånd. Systemet är drygt tolv år gammalt. Till bilden hör att · 
RFV fram till juli 1989 genomför en konvertering till ett nytt system för 
databashantering. Detta innebär att SPV för att trygga pensionsutbetal
ningama under alla förhållanden måste göra en omfattande anpassning av 
pensionsutbetalningssystemet. 

SPV har i sin anslagsframställning begärt att regeringen fattar beslut om 
en översyn av systemet och att särskilda medel anvisas för budgetåren 
1987/88 och 1988/89. Jag delar SPV: s uppfattning att en översyn bör 
komma till stånd. Jag har därför för ändamålet beräknat 2 milj. kr. en
gångsvis för vartdera budgetåren 1987/88 och 1988/89. Översynsarbctct 
bör bedrivas med utgångspunkt i vad jag nyss anförde beträffande samord
ning av driftmiljön. 

Fullföljande av MARF.G 

Som jag nyss har nämnt beräknas MAREG vara f~llt genomfört vid ut
gången av år 1988. Det är enligt ·min mening angeläget att planen för 
anslutning av nya Iönesystem kan hållas. Till dess att MAREG är helt 

5 Riksdagen 1986187. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

65 



genomfört och en säkrare bestämning kan göras av systemets fasta drift
kostnader m. m. bör medel för MAREG alltjämt beräknas engångsvis. Jag 
har sålunda beräknat 2 599 000 kr. för budgetåret l987/88 och 2 milj. kr. för 
vartdera budgetåren 1988/89 och 1989/90. 

Jag har härutöver beräknat medel för ökade kostnader till följd av 
RFV: s utbyte av ADB-utrustning för budgetåret 1987/88. 

Det framtida SLÖR 

Även löneutbetalningssystemet SLÖR är i dag tekniskt föråldrat. Systemet 
är till sin uppbyggnad mer än tio år gammalt. Det har under åren varit 
föremål för åtskilliga modifieringar utan att grundsystemet ändrats. Under
hållet är resurskrävande. 

SPY har mot denna bakgrund och i enlighet med regeringens direktiv 
redovisat en kartläggning av användarnas krav och behov och en kravspe
cifikation vad gäller innehåll, drift och underhåll av SLÖR .. SPV pekar 
bl. a. på att strävan att delegera Iöne- och personalpolitiken kommer att 
ställa andra krav på flexibilitet än vad dagens SLÖR kan erbjuda och 
förordar en mer genomgripande teknisk omstrukturering av systemet. SPY 
beräknar projekttiden till 3-4 år fram till driftstart av ett nytt system -
SLÖR-90. 

Jag har för avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen med . 
förslag om ett uppdrag tiH SPV att tillsammans med bl. a. statskontoret, 
statens arbetsgivarverk (SA V) och riksrevisionsverket genomföra en för
studie. Inriktningen bör vara bl. a. att belysa möjligheterna att decentrali
sera lönehanteringen till myndigheterna genom utveckling av för- och 
eftersystem och att så långt möjligt minimera den centrala kärnan i SLÖR. 
Vidare bör möjligheterna till lokal samordning mellan olika administrativa 
system uppmärksammas i förstudien. 

Simuleringsmodell för effektbedömningar 

SPV har föreslagit att verket får i uppdrag att tillsammans med SA V 
utveckla en simuleringsmodell för effektbedömningar av regeländringar 
inom pensionsområdet. Enligt förslaget bör samma teknik med direktåt
komst tillämpas som i dag används av SA V för simuleringar av ändringar 
inom löneområdet. 

Enligt min mening är förslaget väl värt att ta fasta på. Regelverket är 
både materiellt och i fråga om redigering svårtillgängligt med en stor 
mängd specialregleringar och undantagsbestämmelser. Höga krav på dc
taljeringsnivå i fråga om grunduppgifter innebär att administrationen blir 
tungrodd. Den enskilde förmånstagaren kan ha svårigheter både att i 
förväg på egen hand beräkna sin statliga pensionsförmån och att i efter
hand kontrollera de beräkningar som SPY har gjort. 

Det finns således starka skäl för att på olika sätt underlätta en regelför
enkling på det statliga pensionsområdet. Härvid kan den föreslagna simu
leringsmodellen vara ett bra hjälpmedel. Jag vill .i s~mmanhanget också 
peka på att SA V och de statsanställdas huvudorganisationer i RALS 
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1986-87 kommit överens om att under avtalsperioden fortsätta att för
handla om ett nytt pensionsavtal med inriktningen att ell sådant skall vara 
klart den 1 januari 1988. 

Jag har under anslaget till SPV beräknat vissa kostnader för den av SPV 
föreslagna modellen. I denna fråga har jag samrått med statsrådet Johans
son. 

Jag vill avslutningsvis återknyta till de mer anslagstekniska frågorna. Jag 
har således, liksom för innevarande budgetår, beräknat medel på anslaget 
för avlöningar till personal på indragningsstat. Jag har vidare beaktat att 
anslaget kan reduceras med hänsyn till ökade intäkter för MAREG. 

Inkomster och utgifter för affärsverkens andel av aktualiseringsverk
samhetcn som för närvarande redovisas under en särskild I 000-kronors
post på anslaget bör fortsättningsvis redovisas under anslaget Statlig per
sonaladministrativ informationsbehandling. 

Sammantaget innebär vad jag nu har anfört att jag för budgetåren 
1987/88-1989/90 har beräknat medelsbehovet till 46 508000 kr., 41531 OÖO 
kr. och 35939000 kr. för resp. budgetår. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1987/88 
anvisa etl ramanslag av 46 508 000 kr. 

D 2. Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

1000 
I 000 

Från anslaget betalas utgifter för drift, underhåll och central administra
tion av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR, PI och 
MAREG. De myndigheter som är anslutna till systemen erlägger avgift 
härför enligt principen om full kostnadstäckning. Under anslaget redovisas 
även inkomsterna från uppdragsverksamheten. 

Som jag nyss anförde bör inkomster och utgifter för affärsverkens andel 
av aktualiseringsverksamheten fortsättningsvis redovisas under förevaran
de anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig personaladministrativ informationsbehandling för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 3. Statens arbctsmarknadsnämnd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

21900855 
22367000 
23074000 

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) är central förvaltningsmyn
dighct för arbctsmarkna!-isfrågor inom statsförvaltningen och efler särskilt 
beslut av regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i 
övrigt, allt i den mån detta inte ankommer på annan myndighet. SAMN får 
inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och dess myndigheter. 

SAMN har vidare till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor 
inom statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsenligt och planmässigt 
sätt. SAMN skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden. 

Chef för SA~N är en generaldirektör. Inom SAMN finns en arbets
marknadsenhet, en utredningsenhet och en administrativ enhet 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostn. 
(därav \önekostn.) 

Lokalkostnader 

Statens arbetsmarknadsnämnd 

1986/87 

88 

19454 000 
(15 777 000) 

2913000 

22367000 

Beräknad ändring 
1987/!!8 

Föredraganden 

+539000 
( +410 000) 
+168000 

+707000 

Huvudförslag budgetåret 1987/88 22 363 000 kr. Minskningen följer det 
treåriga huvudförslag som fastlades inför budgetåret 1986/87 och uppgår 
för budgetåret 1987 /88 till l %. Nämnden redovisar. ett alternativförslag för . 
budgetåret 1987/88 23900000 kr. Större resurser begärs på grund av ökade · 
krav inom personskadeområdet. 

Föredragandens överväganden 

Riksrevisionsverket (RR V) granskar för närvarande SAMN: s verksamhet 
inom ramen för sin förvaltningsrevision av den statliga arbetsgivarfunk- · 
tionen. 

SAMN medverkar i de pågående försöken med fleråriga budgetramar. 
Under hösten har regeringen sålunda givit SAMN särskilda direktiv för 
anslagsframställningen för budgetåren 1988/89-1990/91. Av dessa direktiv 
framgår att SAMN ingående skall analysera sin verksamhet, bedöma ända
målsenligheten i den nuvarande verksamhetsinriktningen och vid behov 
lämna förslag till förändringar. I avvaktan på RRV: s revisionsrapport och 
SAMN: s redovisning är jag för närvarande inte beredd förorda någon 
uppräkning av anslaget. Jag föreslår att medel för SAMN: s verksamhet 
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beräknas enligt huvudförslaget med en real minskning av utgifterna om 
l %. 

Under innevarande budgetår disponerar SAMN särskilda medel (1 milj. 
kr.) för sådana kostnader för jämställdhetsarbete som normalt inte kan 
anses ingå i myndigheternas verksamhet och som de saknar medel för. Jag 
har även för nästa budgetår beräknat 1 milj. kr. för detta ändamål. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens arbetsmarknads11ä11111d för budgetåret 1987/88 anvi
sa ett förs lagsanslag av 23 074 000 kr. 

D 4. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 förslag 

43489541 
43000000 
28000000 

Anslaget får användas till kostnaderför avlöningsförmåner, utbildning 
m. m. när det gäller åtgärder för att bereda arbetshandikappade hos staten 
anställning och undvika sjukpcnsionering. 

Anslaget får användas endast övergångsvis till dess att frågan om an
ställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall egna medel 
utnyttjas. 

Bestämmelser i ämnet återfinns i förordningen (1979: 518) om arbetshan
dikappade i statligt reglerad anställning m. m. (ändrad senast 1982: 112) 
och i omplaceringsförordningen (1984: 110, ändrad senast 1985: 956). 

Härutöver får anslaget i vissa fall användas till kostnader i samband med 
omställningsutbildning enligt trygghctsavtalet (TrA) (jfr prop. 1983/84: 42, 
AU 10, rskr. 103). 

Statens arbetsmarknadsnämnd 

Belastningen på anslaget för budgetåret 1985/86 är större än anslaget för 
budgetåret 1986/87. Enligt SAMN: s mening bör därför anslaget höjas med 
12 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Det är enligt min mening viktigt för att en rehabilitering skall vara fram
gångsrik att berörda myndigheter aktivt engagerar sig i <le enskilda fallen. 
Såväl organisatoriska som tekniska och personaladministrativa åtgärder 
bör prövas i syfte att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö. I detta 
arbete kan myndigheterna få biträde av både SAMN och Statshälsan. · 

Förevarande anslag har stor betydelse när det gäller att finansiera kost
nader i samband med framför allt omplaceringar. För att understryka 
myndigheternas rehabiliteringsan.svar även i de fall då medel beviljas från 
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anslaget bör enligt min mening en viss kostnadsfördelning göras från och 
med nästa budgetår. Fördelningen bör försöksvis göras så att lönekostna
den till två tredjedelar betalas från anslaget medan resterande andel betalas 
med medel som de berörda myndigheterna själva disponerar. Jag har tagit 
hänsyn härtill vid min beräkning av anslaget genom en minskning med 15 

milj. kr. 
SAMN medverkar, som jag tidigare har anfört, i de pågående försöken 

med fleråriga budgetramar. SAMN har således fått särskilda direktiv av 
regeringen för sin anslagsframställning för budgetåren 1988/89-1990/91. 
En särskild rapport med underlag för statsmakternas· ställningstaganden 
skall enligt direktiven senast den 31 mars 1987 redovisas till regeringen. 

En viktig fråga som skall belysas närmare i detta sammanhang gäller den 
långsiktiga bedömningen av utvecklingen på förevarande anslag. Jag räk
nar med att SAMN därvid kommer att analysera effekterna av bl. a. den 
faktiska löneutvecklingen på det statliga området, volymförändringar, för
delningen av anslagsmedlen på olika myndigheter och myndigheternas 
möjligheter att själva finansiera en rehabilitering. Bedömningen skall enligt 
direktiven göras även med beaktande av eventuella effekter för kostna
derna för sjukpensionering. I avvaktan på att en sådan samlad analys har 
redovisats är jag inte beredd att biträda det förslag till uppräkning ·av 
anslaget som SAMN har föreslagit för budgetåret 1987/88. 

Den översyn som jag anmälde i den personalpolitiska propositionen 
(prop. 1984/85: 219, AU 1985/86: 6, rskr. 48) rörande rehabilitering av 
arbetshandikappade har nu slutförts. Jag avser att inom kort återkomma 
till regeringen med förslag om ändringar i nu gällande regler. 

Fr. o. m. innevarande budgetår har SAMN möjlighet att belasta anslaget · 
för de försvarsanställda som behöver rehabiliteras genom insatser som 
kräver medel från anslaget. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 28 000 000 kr. 

D 5. Vissa trygghetsåtgärder för lärare 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

397857 
4000000 
4000000 

Reservation 13550374 

I 1983 års avtal om löner för statstjänstemän m. fl. (ALS 1983) har 
parterna avräknat 4 milj. kr. årligen med början år 1983 för särskilda 
trygghetsåtgärdcr - utöver de åtgärder som följer av .trygghetsavtalet 
(TrA-L) - för lärare som inte har kunnat omplaceras till annan lärartjänst. 

Anslaget får användas till kostnader för åtgärder som underlättar för 
uppsagda lärare att få ny sysselsättning. Medlen skall i första hand använ
das för åtgärder som sätts in efter rcservlärartidcns utgång, men de kan 
också användas under pågående anställning. 
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Anslaget disponeras av trygghctsnämnden. Den reservation som redovi
sas på anslaget skall stå till parternas förfogande. (Jfr prop. 1982/83: 42, 

AU 10, rskr. 103). 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Vissa trygghetsåtgärder för lärare för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 4000000 kr. 

D 6. Statens institut för personalutveckling: Bidrag till 
myndighetsuppgifter 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

8472520 
9548000 
7240000 

Statens institut för personalutveckling (S.IPU) är central servicemyn
dighet för personalutveekling inom statsverksamheten. Institutet får inom 
sitt verksamhetsområde biträda andra offentliga eller privata organ. 

SIPU leds av en styrelse. Chef för SIPU är en generaldirektör. 

Statens institut för personalutveckling 

I. Bidraget uppräknat med tre procent (229440 kr.). 
2. Särskild besparing 637 000 kr. till följd av rationaliseringar. 

Föredragandens överväganden 

I 1984 års budgetproposition (prop. 1984/85: 100, bil. 15 s. 76) redovisade 
jag min uppfattning att SIPU har möjligheter till rationaliseringar under 
förutsättning att SIPU får tillräcklig tid att genomföra dessa. Jag räknade 
sålunda med att SIPU skulle kunna genomföra besparingar för budgetåren 
1985/86, 1986/87 och 1987/88. Efter en beräkning av anslaget enligt sedvan
liga grunder för bidragsanslag har jag därför beräknat en besparing om 
637 000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till my11dig
lzetsuppgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett anslag av 7 240 000 
kr. 
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D 7. Statens institut för personalutveckling: 
U ppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 

l 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och 
distribution m. m. av generell statlig konsultation och personalutbil9ning, 
utvecklingsarbetc som bedrivs på uppdrag av annan myndighet, boknings
scrvice och bistånd till myi:idigheterna vid planering och utformning av 
deras personalutbildning samt driften av statens kursgård Sjudarhöjdcn. I 
uppdragsverksamheten ingår även internationell konsult- och utbildnings
verksamhet. Uppdragsverksamhetcn har under budgetåret 1985/86 utgjort 
84 % av SIPU: s totala verksamhet. Omslutningen beräknas komma att 
uppgå till 61400000 kr. under budgetåret 1986/87 och 69400000 kr. under 
budgetåret 1987/88. 

I bokslutet för budgetåret 1985/86 redovisar SIPU ett överskott med 
46 185 kr. Kurs- och scminarieverksamheten har ökat. En viss förskjutning 
mol utbildningskonsultation har skett. Inom konsultation och myndighets
anpassad utbildning har antalet uppdrag i stort sett varit oförändrat. Upp
dragen har genomsnittligt ökat i omfattning varför deras betydelse för 
verksamheten blivit större. Den internationella verksamheten, främst 
inom ramen för SIDA: s förvaltningsbistånd, har ökat. 

Jag hemställer att rege1ingen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för personal utveckling: Uppdragsverksam

het för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 8. Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

116423761 

130000001 

15 000000 
1 Anslaget Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder m. m. 

Från anslaget betalas utgifter för särskilda personalutbildningsåtgärder 
som genomförs av bl. a. statens institut för personalutveckling (SIPU). 
Åtgärderna omfattar bl. a. uppdrag från regeringen inom personalutbild
ningsområdct och utvecklingsarbete i form av t. ex. förstudier som inte är 
ett led i SIPU: s avgiftsfinansierade verksamhet. Anslaget avses också 
bekosta genomförande av central utbildnings- och konfcrensverksamhet 
för högre chefer i myndigheter och departement. 

Jag har räknat medel bl. a. för fortsatt utveckling av statsförvaltningens 
service t. ex. i fråga om myndighetens informationsverksamhet och till
gänglighet i externa kontakter samt för stimulansåtgärder för regional 
samverkan mellan statliga, kommunala och landstingskommunala organ. 
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Särskilda utvecklings- och utbildningsåtgärder bör vidtas som följd av de 
förändringar som föreslås i den av regeringen planerade propositionen om 
verksledningsfrågor. Jag har också beaktat att medel bör avsättas för 
insatser inom jämställdhetsområdet liksom för statsanställdas utbildning i 
ADB-frågor. Vidare har jag beräknat att anslaget bör utnyttjas för intro
duktionskostnader för en förvaltningstidning. 

Jag har beräknat medclsbehovet på anslaget till 15 milj. kr. för nästa 
budgetår. Med hänsyn till anslagets tillämpningsområde bör det fo11sätt
ningsvis benämnas Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder. 

Jag hemställer att regeringen fört:slår riksdagen 
att till Bidrag till vissa 111vecklingsåtgärder för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 15 000 000 kr. 

D 9. Statens arbetsmiljönämnd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 150010 
I 077000 
I 163 000 

Statens arbetsmiljönämnd (SAN) skall, i den mån det inte ankommer på 
någon annan myndighet inom statsförvaltningen, bl. a. främja utvecklingen 
av arbetsmiljöverksamhet, ge ut information samt meddela föreskrifter och. 
råd som rör arbetsmiljöverksamheten. Nämnden skall vidare vara fackan
svarigt organ för innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom 
arbetsmiljöområdet och på begäran av arbetsmiljöfonden yttra sig över 
myndigheternas och arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden 
om medel för arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning. 

Nämnden består av sex ledamöter. De förordnas av regeringen, tre av 
dem efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer. För beslut hos 
nämnden krävs att samtliga ledamöter är ense. 

Hos nämnden finns ett kansli. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Statens arbetsmiljönämnd .. 

1986187 

3 

1006000 
(536000) 

71000 

1077000 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredraganden 

+81000 
(+66000) 
+ 5000 

+86000 

Nämnden beräknar sitt anslagsbehov för 1987/88 till 1138000 kr. Ett 
fullständigt huvudförslag är inte möjligt eftersom lönekostnaderna inte kan 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

73 



reduceras. De tre ~iänsterna vid kansliet ·är ett m1mmum av vad som 
erfordras för att en meningsfull verksamhet skall kunna upprätthållas. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder SAN: s uppfattning att en real minskning av anslaget med två 
procent skulle innebära svårigheter för kansliet att fungera effektivt. Jag 
har därför beräknat medel ·enligt ett reducerat huvudförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av I 163 000 kr. 

D 10. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

752 645 1 

215000 
215000 

1 Beloppet innefattar även utgifterna för de nämnder som fr. o. m. budgetåret 
1986/87 redovisas under sjunde huvudtiteln. ·· 

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 
ersättare m. m. - för statstjänstenämnden (såvitt avser statsverkets an
del), statens tjänstebostadsnämnd, trygghetsnämnden, skiljenämnden i 
vissa trygghetsfrågor, skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, statens an
svarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd, statsförvaltningens cen
trala förslagsnämnd samt ansvarsnämnden för biskopar. 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vis.rn 11iim11der m. m. för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 215 000 kr. 

D 11. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

249080000 
270000000 
296800000 

Från anslaget betalas bidrag till stiftelsen Statshälsan i enlighet med 
kollektivavtal mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas hu
vudorganisationer om statlig företagshälsovård m. m. För budgetåret 
1987/88 skall enligt avtalet betalas 153000000 kr. Beloppet skall i samband 
med utbetalningen räknas om med förändringar i koi;isumentprisindex från 
januari 1979. Jag har med hänsyn härtill för innevarande budgetår seha".. 
bionmässigt beräknat en uppräkning med tre procent. 
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De myndigheter som är anslutna till Statshälsan bidrar i viss mån till 
finansieringen av företagshälsovårdens förebyggande insatser inom arbets
miljöområdet. Avgiftsfinansieringen sker genom att ett belopp per anställd 
betalas till en inkomsttitel på statsbudgeten. För innevarande budgetår 
bidrar de anslutna myndigheterna med 105 kr. per anställd. Enligt min 
mening bör myndigheternas avgift höjas något för budgetåret 1987/88. Jag 
har beräknat det ytterligare belopp som bör omfördelas på delta sätt till 
15 000000 kr. eller drygt 40 kr. per anställd. 

Av an slags beloppet står 20 000 000 kr. till regeringens disposition i av
vaktan på en slutlig avräkning med hänsyn till intäkter från den allmänna 
försäkringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till stiftelsen Statshälsan för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 296800000 kr. 

D 12. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

472943 
250000 

1000 

Från anslaget betalas utgifter för ersättning i förslagsverksamheten i den 
utsträckning beslut härom meddelas av statsförvaltningens centrala för
slagsnämnd. Statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorgani
sationer har den 29 april 1981 slutit avtal om förslagsverksamhet hos 
statliga myndigheter. 

Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1987/88 till 470000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd anordnar en förslagspristäv
ling under innevarande budgetår. Tävlingen hålls under tiden september
december 1986 med prisutdelning i juni 1987. 

I förra årets budgetproposition redovisade jag ni.in avsikt att föreslå 
regeringen att uppdra till statens arbetsgivarverk (SA V) att föra de för-

. handlingar som behövs med· de statsanställdas huvudorganisationer för att 
ändra nuvarande regler för förslagsverksamheten bl. a. så att besluten och 
därmed utbetalningen av ersättningarna normalt ligger på myndighctsnivå 
och att den centrala förslagsnämnden ges en mer entydigt rådgivande och 
övervakande roll, särskilt i fall där högre ersättningsbelopp kan bli ak
tuella. 

Regeringen har den 18 juni 1986 givit SAV ett förhandlingsuppdrag med 
denna innebörd. I avvaktan på att förhandlingarna slutförs bör enligt min 
mening anslaget föras upp med endast ett formellt belopp om 1 000 kronor. 
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Jag hemställer med hänvisning till vad jag nu har anfört att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vissförslagsverksamhet m. m. för budgetåret 1987/88 anvi
sa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 13. Vissa skadeersättningar m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

100000 
100000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten skall betala på grund 
av skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte har 
eller har haft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp med 
oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa skadeersättningar m. m. för budgetåret 1987/88 anvi

sa ett förslagsanslag av 100000 kr. 

D 14. Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

94507 
I 000 

1000 

Enligt förordningen (1973: 499) om bostadsanskaffningslån med statlig 
garanti till statstjänstemän m. fl. kan under vissa förutsättningar lån med 
statlig garanti medges för förvärv av bostadsrätt eller för kontanlinsats vid 
villaköp. Lån får beviljas med högst det belopp som svarar mot den 
kontantinsats som behövs för förvärv av bostaden. Högsta lånebelopp är 
30000 kr. och längsta amorteringstid 10 år. Lån beviljas av PK-banken 
efter tillstyrkan från anställningsmyndigheten. Lån kan medges den som i 
samband med ändring av tjänstgöringsort har fått eller. kunnat få anstånd 
med omstationering. 

Syftet med kreditgarantin är tvåfaldigt. En anställd som omplaceras kan 
med hjälp av lånet lättare lösa bostadsfrågan på" den nya orten. Härigenom 
minskar kostnaderna för traktamenten i samband med omplaceringen. 

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att 
den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av kam
markollegiet. 

Enligt vad jag har inhämtat från PK-banken och kammarkollegiet fanns 
2 946 lån med statlig kreditgaranti i mitten på september 1986. Den sam
manlagda lånesumman var ca 38,2 milj. kr. 

Under budgetåret 1985/86 behövde den statliga kreditgarantin tas i an-
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språk i sju fall till en sammanlagd kostnad av 94 507 kr. Budgetåret 1984/85 
uppgick motsvarande kostnad till 315453 kr. 

Jag förordar mot bakgrund av osäkerheten om anslagsutvecklingcn att 
anslaget även för budgetåret 1987/88 förs upp endast med clt formellt 
belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för bud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 15. Bidrag till förnyelsefonder på detstatligt reglerade 
området 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

100000000 
100000000 

Reservation 50000000 

Genom avtal den 5 juni 1985 har staten och de stat!,anställdas huvudor
ganisationer för budgetåren 1985/86-1988/89 avsatt resp. 50, 100, 100 och 
50 milj. kr. för inrättande av förnyelsefonder på det statligt reglerade 
området (prop. 1985/86: 100, bil. 15 s. 51, AU 12, rskr. 232). Avtalet har 
godkänts av riksdagens lönedelegation och regeringen. 

Jag har tidigare i Gemensamma frågor (bil. 2 p. 3) anmält att parterna i 
ett nytt avtal den 18 september 1986 närmare har preciserat fondernas 
användning. Jag pekade därvid bl. a. på möjligheterna att använda fond
medlen offensivt i förnyelsearbetet. Härigenom kan de effektivt bidra till 
en långsiktig anställningstrygghet och samtidigt understödja den nödvän
diga utvecklingen av förvaltningen. 

Jag anmälde samtidigt att regeringen den 16 oktober 1986 efter hemstäl
lan från statens arbetsgivarverk - varom parterna enats i det nya avtalet -
beslutat om inrättande av en partssammansatt nämnd som beslutar om 
fördelning av fondmedlen och i samarbete med andra myndigheter verkar 
för att prognoser och annan information utvecklas som är av betydelse för 
nämndens verksamhet (SFS 1986: 729). Nämnden skall finnas inrättad så 
länge fondmedel finns att fördela. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fömye/sefonder på det statligt reglerade områ
det för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 
100 000 000 kr. 
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D 16. Externa arbetstagarkonsulter 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

5911146 
6160000 
6 791000 

Från anslaget betalas utgifter för konsulter som personalorganisationer
na anlitar i rationaliseringsfrågor med stöd av medbestämmandeavtal som 
har godkänts av regeringen. Anslaget disponeras av statens arbetsgivar

verk. 
I 1986 års avtalsrörelse (RALS 1986-87) har parterna enats om att 

medlen för anlitande av extern arbetstagarkonsult enligt träffade medbe
stämmandeavtal skall räknas upp med 5 % för vartdera budgetåren 1986/87 
och 1987/88. Jag har med ledning härav beräknat medelsbehovet för bud
getåret 1987 /88 till 6 79 l 000 kr. 

I likhet med föregående år ställs medlen till förfogande i avvaktan på att 
ytterligare erfarenheter har vunnits. Parterna har nu enats om att genomfö
ra fördjupade studier av erfarenheterna av externa arbetstagarkonsulter. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen . 
föreslår riksdagen 

att till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av 6 791000 kr. 
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E. Länsstyrelserna m. m. 
E 1. Länsstyrelserna 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2126492465, 
21469660001 

1223433000 
1 Prop. 1985/86: 100 hil. 15, RoU 19, rskr. 239 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i länen i den mån 
detta inte ankommer på andra myndigheter. Länsstyrelserna skall främja. 
länens utveckling och befolkningens bästa samt verka för att statlig; kom
munal och landstingskommunal verksamhet samordnas och anpassas till 
de regionalpolitiska målen och till riktlinjerna för hushållning med mark .. 
och vatten. Länsstyrelsernas verksamhet är mångskiftande. Arbetsuppgif
terna berör samhällsutbyggnaden i vid mening, totalförsvaret, social om
vårdnad och räddningstjänst. Länsstyrelserna är också högsta polisorgan i 
länen samt huvudmän för priskontorsverksamheten. Länsstyrelsernas hit
tillsvarande ansvar för skatteförvaltningen upphör dock vid årsskiftet. 

Länsstyrelserna är i sitt arbete direkt underställda regeringen. Samtidigt 
fungerar de i en del frågor som rygionala organ åt vissa centrala ämbets
verk. 

Varje länsstyrelse leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens 
ordförande. Styrelsen består därutöver av 14 ledamöter, som utses av 
landstinget. 

Den I januari 1987 bildas nya skattemyndigheter i länen. Länsstyrelser
na blir då, med undantag för länsstyrelserna i Stockholms och Norrbottens 
län, organiserade i en planeringsavdelning samt en allmän 'och en administ
rativ enhet. Länsstyrelsen i Stockholms län är indelad i tre avdelningar; 
planeringsavdclningen, förvaltningsavdelningcn och administrativa avdel
ningen. l Norrbottens län pågår en försöksverksamhet med samordnad 
länsförvaltning. Länsstyrelsen är där indelad i enheter som är direkt under· 
ställda landshövdingen. 

I de tre storstadsläncn samt i Blekinge, Värmlands och Jämtlands län 
finns en länspolismästare som är ansvarig för polisfrågor inom länsstyrel~ 
sen och samtidigt polischef vid en polismyndighet. I övriga län utom i 
Gotlands län finns en länspolischefsexpedition. 

I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som i andra län ankom-· 
mer på länsbostadsnämnderna. 

Antalet anställda vid länsstyrelserna uppgår efter skatteavdelningarnas 
utbrytning till drygt 5 000. 
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Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON) är ett rationaliserings-, sam
ordnings- och utbildningsorgan för länsstyrelserna gemensamt. Nämnden 
bistår länsstyrelserna i frågor som rör personal- och ekonomiadministra
tion, rationalisering och administrativ utveckling. LON fastställer också 
formulär till vissa blanketter för länsslyrelserna. 

I samråd med länsstyrelserna planlägger och anordnar LON utbildning 
och konferenser för länsstyrelsepersonal. LON genomför på regeringens 
uppdrag utredningar som rör länsstyrelseorganisationen. 

En redovisningscentral för länsstyrelserna är knuten till LO:-.l'. Antalet 
anställda vid LON uppgår till ca 25. 

Anslagsframställningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

I enlighet med regeringens särskilda direktiv har länsstyrelserna i sina 
anslagsframställningar redovisat behov och önskemål endast för budget
året 1987/88. Länsstyrelserna har inte själva gjort någon pris- och löneom
räkning av innevarande års anslag. 

Besparingar på drygt 4 milj. kr. har redovisats. Drygt 1 milj. kr. avser 
lokalbesparingar. För övrigt anger länsstyrelserna att besparingar kan 
genomföras endast genom att tjänster som blir vakanta genom t. ex. pen
sionsavgångar inte återbesälts. Flera länsstyrelser anhåller om att helt 
befrias från generella besparingar. Andra menar att besparingar inte kan 
genomföras utan samtidiga förändringar i lagar eller författningar som 
reglerar länsstyrelsernas arbete. Länsstyrelsen i Norrbottens län har i 
samband med att försöksverksamhetcn med samordnad länsförvaltning 
inletts tagit över internadministrativa funktioner från flera centrala verk. 
Härigenom har enligt länsstyrelsens· uppskattning besparingar vid dessa 
verk på i storleksordningen 1,2 milj. kr. möjliggjorts. 

Länsstyrelserna yrkar att medelstilldeln,i~gen utöver pris- och löneom
räkning ökas med sammanlagt drygt 85 milj. kr·. Därav avser drygt 37 milj. 
kr. utgifter av engångskaraktär, medan omkring 48 milj. kr. skulle innebära 
en bestående uppräkning av länsstyrelseanslaget. 

Länsstyrelserna yrkar medel för nya tjänster vid framför allt naturvårds- · 
enheterna och de regionalekonomiska enheterna samt de allmänna enhe
ternas sociala funktioner. Ytterligare medel yrkas också.till de admi'nistra
tiva enheterna. Länsstyrelserna kunde när anslagsframställningarna 
skrevs ännu inte överblicka hur anslaget för förvaltningskostnadcr skulle 
fördelas mellan länsstyrelserna och de nya länsskattemynciigheterna. Flera 
länsstyrelser menar att medel för vård av naturreservat och fornminnen 
bör ställas direkt till länsstyrelsernas förfogande hellre än att ~nvisas som 
beredskaps medel. 

Många länsstyrelser framhåller att medlen för förvaltningskostnader 
utom löner nu är otillräckliga. Man begär ytterligare medel för resor, 
utbildning och avgifter till civilförsvarsstyrelsen, statskontoret och Stats
hälsan. 
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Yrkandena om engångsanvisningar avser konsultkostnader för speciella 
utredningsprojekt samt utrustning av olika slag, däribland flera större 
telefonväxlar. Drygt 3 milj. kr. yrkas för ledningsövningar. Länsstyrelser
na begär ofta särskilda medel även för inköp som kostnadsberäknats till 
10-15 000 kr. Några länsstyrelser anger att man har svårt att klara amor
teringskrav på inköp av ADB-utrustning och liknande. 

för samhällsinformation yrkas ytterligare närmare 3 milj. kr. Länssty
relserna vill utöka informationen om framför allt naturvårdsarbetet, kultur
minnesvården och det egna länet i allmänhet. 

Anslaget till lantmäterienheterna behöver enligt länsstyrelsernas bedöm
ningar räknas upp med sammanlagt närmare 11 milj. kr. Därav avser drygt 
3 milj. kr. yrkanden om ytterligare lönemedeL Omkring 800000 kr. gäller 
förvaltningskostnader utom löner; ökade kostnader för kopiering, telefon, 
lokalvård m. m. För engångsutgifter yrkas närmare 3,5 milj. kr. Medel 
yrkas bl. a. för ADB-utrustning, mikrografiutrustning och utrustning för 
kartlagning. Länsstyrelserna påtalar också behovet av att förbättra fastig
hetsregistrens innehåll och i några fall behovet av särskilda insatser med 
anledning av den rådande fastighetsstrukturen. 

Anslagsframställning från länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON) har.i sin anslagsframställning 
utgått från det obligatoriska huvudförslaget. LON ifrågasätter dock om 
huvudförslaget bör tillämpas på en liten myndighet som LON, eftersom en 
successiv minskning av resurserna kan äventyra syftet med verksamheten. 

Remissyttranden 

Följande myndigheter har yttrat sig över länsstyrelsernas anslagsframställ

ningar 
- rikspolis

styrelsen 
beträffande länspolischefemas expeditioner 

- statens beträffande försvarsenheterna 
räddnings verk 

- överstyrelsen för beträffande försvarsenhetema 
civil beredskap 

- socialstyrelsen beträffande länsstyrelsernas uppgifler enligt lagen 
(1977: 293) om handel med drycker och 
enligt socialtjänstlagstiftningen 

- trafiksäker- beträffande bil- och körkortsregistren 
hets verket 

- riksskatleverket 

- statens pris- och 
kartellnämnd 

beträffande vägtrafikskattekontrollen hos länssty.
·relserna 

beträffande priskontoren 

6 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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- riksantikvarie
ämbetet och 
statens historiska 
museer 

- Iantbruksstyrel
sen 

beträffande Iänsantikvarierna 

beträffande länsveterinärerna 

- statens livsme- beträffande länsveterinärerna 
delsverk 

- statens beträffande naturvårdsenheterna 
naturvårds verk 

- statens planverk beträffande planenheterna 
- statens beträffande lantmäterienheterna 

lantmäteriverk 
- statens beträffande de regionalekonomiska enheterna. 

industriverk 
Rikspolisstyre/sen påminner om att den regionala polisorganisationen 

har ändrats i Göteborgs och Bohuslän och Jämlla~ds län år 1984 samt i 
Blekinge, Malmöhus och Värmlands län år 1986. Samma förändringar bör 
enligt rikspolisstyrelsens uppfattning kunna genomföras även i övriga län. 

Statens rädd11i11Rsverk menar att det finns en obalans mellan uppgifter 
och resurser vid länsstyrelsernas försvarsenheter. Resurserna måste di
mensioneras efter de uppgifter försvarsenheterna har. Frågan om departe
mentstillhörighet bör övervägas. Vidare anser verket att särskilda resurser 
måste avdelas för en bättre katastrofberedskap vid försvarsenheterna. 

Överstyre/sen för civil beredskap (ÖCB) konstaterar att endast högt 
prioriterade arbetsuppgifter kan utföras vid länsstyrelsernas försvarsen
hetcr. Andra uppgifter blir ofullständigt utförda eller helt lagda åt sidan. 
ÖCB anser att ytterligare besparingar vid försvarsenhetema är helt o
acceptabla. Om försvarsenheterna även skall upprätta beredskapsplaner 
för radioaktiva utsläpp, krävs resursförstärkningar. Andra angelägna civila 
totalförsvarsuppgifter får inte åsidosättas. 

Socialstyre/sen framhåller att det behövs en översyn av länsstyrelsernas 
sociala funktioner, detta särskilt med tanke på det ökade antalet ärenden 
vid enheterna. Länsstyrelserna bör enligt socialstyrelsens mening få re
surser så att de kan ta ansvar för hälsoskyddsfrågorna på det sätt statsmak
terna avsett. Tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämndernas verksamhet är 
en viktig uppgift för länsstyrelserna. 

Trajiksäkerhetsverket kommer under innevarande budgetår att analyse
ra effekterna av att servicegrupper för bilregisterfrågor inrättats i Gotlands 
och Norrbottens län. I avvaktan på denna utvärdering anser verket inte att 
medel för nya tjänster vid länsstyrelsernas bilregister bör anvisas. Medel 
för nya tjänster som allmänna ombud i kötkortsmål tillstyrks dock för 
Stockholms och Blekinge län. Det finns enligt verket annars en risk för att 
praxis i fråga om körkortsingripanden utvecklas olika i skilda delar av 
landet. 

Riksskatteverket påpekar att besparingskraven under flera år särskilt 
drabbat den offensiva kontrollen av vägtrafikskatt. Detta har medfört dels 
ett skattebortfall, dels bristande likformighet i beskattningen. Minst I milj. 
kr. behövs enligt verket för ändamålet. 
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Statens pris- och kartellnämnd (SPK) önskar att besparingar vid länssty
relsernas priskontor genomförs i samråd med nämnden. Priskontorens 
resevcrksamhct får inte begränsas av hrist på medel för resor och expenser 
vid länsstyrelserna. Handläggartjänster vid priskontorcn bör tillsättas av 
länsstyrelserna och SPK i samråd. SPK anhåller vidare om möjlighet att 
tillfälligt omplacera handläggare från ett priskontor till ett annat för att 
därigenom utjämna variationer i arbetsbelastningen. 

Rik.rnntikvarieämbetet framhåller att anslagsfrågorna för kulturminnes
vården måste beredas i ett kultur- och miljöpolitiskt perspektiv, som griper 
över sektors- och departementsgränsema. Länsantikvarieorganisationen 
behöver förstärkas i sju län. Särskilda medel behöver anvisas för arbetet 
med regionala kulturminnesvårdsprogram. Ämbetet poängterar också be
hovet av medel för vård av fornlämningar och för informationsinsatser. 
Länsstyrelserna bör enligt ämbetets uppfattning själva pröva förutsättning
arna för att förstärka den regionala kulturminnesvården genom omfördel
ning av resurser inom i första hand planeringsavdelningarna. 

Lantbruksstyrelsen konstaterar att länsveterinärfunktionen sannolikt 
behöver förstärkas i flertalet län som enbart har en länsveterinär, detta 
bl. a. med anledning av de förslag som livsmedelskontrollutredningen lagt 
fram. 

Statens livsmedelsverk har inte funnit anledning tillstyrka någon ändring 
i länsveterinärernas roll beträffande livsmedelskontrollen. Frågan bör i 
stället övervägas i samband med beslut om en samordnad länsförvaltning. 
Verket bedömer inte att det är motiverat att nu förstärka länsveterinäror
ganisationen. 

Statens naturvårdsverk framhåller att länsstyrelsernas naturvårdsen
heter har fått nya arbetsuppgifter utan att motsvarande resurser tillförts 
enheterna. Regeringens höjda ambitioner på miljövårdsområdet måste få 
genomslag på den regionala nivån, som svarar för den stora mängden 
operativa beslut. Skydds- och bevarandefrågor bör därför enligt verket 
samlas i en särskild avdelning vid länsstyrelserna. 

Statens planverk förutsätter att det kommer att krävas en betydande 
arbetsinsats vid länsstyrelsernas planenheter för att introducera den nya 
planlagstiftningen. Skärs planenheternas resurser ned, kan den service till 

· kommunerna, andra myndigheter och allmänhet som plan- och bygglagen 
och naturresurslagen förutsätter komma att äventyras. Avgifter för att 
tillhandahålla underlagsmaterial försvårar dessutom länsstyrelsernas arbe
te med lagreformerna. 

Statens lantmäteriverk anser att en allmän nedskärning av anslagen till 
lantmäterienheterna får allvarliga konsekvenser, eftersom länsstyrelserna 
då inte kan uppfylla sitt ansvar som fastighetsregistermyndigheter. Lant
mäteriverket tillstyrker länsstyrelsernas yrkanden om medel för engångs
utgifter och för nya tjänster och utökade lokaler i vissa län. Särskilt 
framhåller verket vikten av att förberedelser för strukturrationalisering 
kan genomföras i Skaraborgs, Värmlands och Kopparbergs län. 

Statens industriverk instämmer i de bedömningar som flera länsstyrelser 
gör, nämligen att minskningar av personalstyrkan vid de regionalpolitiska 
enheterna allvarligt skulle äventyra de regionalpolitiska insatserna. Med 
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utgångspunkt från prognoser för befolkning, sysselsätlning och befolk
ningsom11yttningar gör verket bedömningen att särskilt stödområdesläncn 
står inför påfrestningar, som kräver stora insatser från de regionalekono
miska enheterna. Verket tillstyrker därför länsstyrelsernas yrkanden om 
personalförstärkningar vid dessa enheter. 

Föredraganden 

En samordnad länsförvaltning 

Länsförvaltningcn har utretts under många år. Utrednings- och reform
vcrksamhcten har gällt såväl förvaltningens uppgifter som dess struktur. 
och organisation. C"tredningar som rör förvaltningens uppgifter och inrikt
ning är naturliga inslag för att anpassa förvaltningen till nya och ändrade 
krav från samhället. Behov av sådana förändringar kommer att finnas 
fortlöpande. Mera omfattande överväganden och förändringar när det 
gäller förvaltningeris struktur och organisation i stort bör dock enligt min 
mening inte förekomma för ofta. 

Övervägandena om en ny länsförvaltning påbörjades redan under 
1960-talet. Man hade då två skilda utgångspunkter för arbetet. En utred
ning, länsförvaltningsutredningen, utgick från en i stort sett oförändrad 
uppgiftsfördelning mellan stat .och landsting, medan länsdemokratiutred
ningen däremot utgick från en mer omfattande överföring av statliga upp
gifter till landstingen. 

År t971 genomfördes en partiell omorganisation av den statliga länsför
valtningen. Den innebar bl. a. att länsstyrelserna fick lekmannastyrelser, 
att vissa länsexperter inordnades i länsstyrelserna och att länsstyrelsernas 
organisation ändrades. För att göra en sammanfattande bedömning av den 
regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation tillkallades en 
parlamentarisk beredning. · 

Denna beredning, länsberedningen, redovisade sitt uppdrag år 1974. 
Länsberedningens arbete ledde emellertid inte till några slutliga ställnings
taganden till den framtida länsförvaltningen. En ny utredning om vidgad 
länsdemokrati tillsattes år 1976. Slutbetänkande från denna kommitte av
lämnades år 1982. 

Jag behandlade länsdemokratikommittens betänkande i budgetproposi
tionen 1984. Jag konstaterade då att några mera omfattande förändringar 
av uppgiftsfördelningen mellan stat och landsting inte är aktuella. I stället 
måste man finna nya vägar för att förbättra samordningen mellan de olika 
statliga regionala organen. 

I propositionen (prop. 1985/86: 5) om försöksvcrksamhet med samord
nad länsförvaltning redovisade jag ett utredningsförslag från statskontoret 
om försöksvcrksamhet med samordnad länsförvaltning i Norrbottens län. I 
propositionen föreslogs bl. a. att länsstyrelsen i detta län under en treårs
period skulle fullgöra de uppgifter som i övriga delar av landet ankommer 
på läns vägnämnden, Iänsskolnämnden, Iantbruksnämnden, fiskenämnden 
och länsbostadsnämnden. 

Förnyelsen av den regionala statsförvaltningen behandlades även i pro-
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positionen (prop. 1985/86: 55) om sammanhållen skatteförvaltning m. m. 
Där redovisades regeringens grundläggande uppfattning om förändringar
na inom den regionala förvaltningen. 

Länsstyrelsen bör ges en ledande ställning i den statliga länsförvaltning
en när det gäller frågor som rör länets utveckling och framtid och där 
utrymme och hehov finns för regionala avvägningar. De ökade regionala 
strävandena att stärka sysselsättningen och förhättra den ekonomiska 
utvecklingen visar att det finns ett behov av att utveckla länsstyrelsernas 
roll. Länsstyrelserna har redan betydelsefulla uppgifter i fråga om länens 
utveckling men bör kunna ges ett nytt eller vidgat ansvar. Regeringens 
avsikt är att inom länsstyrelsens ram skapa en samlad länsförvaltning med 
sikte på att främja varje regions utvecklingsmöjligheter. 

Den närmare utformningen av den nya regionala statsförvaltningen skall 
dock i sina detaljer prövas i den föreslagna försöksverksamhetcn i Norr
bottens län. Av propositionen framgår att försöket skall utvärderas så att 
en proposition om samordnad länsförvaltning kan föreläggas riksdagen i 
god tid före den 1 juli 1989. 

Arbetet med att förbereda en proposition om samordnad länsförvaltning 
pågår i regeringskansliet. Jag räknar med att under innevarande mandat
period föreslå regeringen att förelägga riksdagen en sådan proposition. 

Jag vill i detta sammanhang också något beröra de krav som ställs i 
reformarbetet och de vinster som enligt min mening uppnås genom en ny 
och samordnad länsförvaltning. 

Den nuvarande regionala förvaltningen byggdes till stor del upp på 1940-
och 50-talen. Man var då starkt inriktad på att nå vissa, särskilt betydelse
fulla välfärdsmål. Det blev naturligt att låta det ökade engagemanget från 
samhällets sida kanaliseras via särskilda sektorsorgan, både på central och 
regional nivå. Man var i huvudsak inställd på att lösa speciella problem och 
gav litet utrymme för mera övergripande problemlösningar. Då reform
målen uppnåtts, skulle man på nytt överväga förvaltningens organisation. 
Detta arbete påhörjades, som jag nämnt, under 1960-talet, men har ännu 
inte slutförts. 

Kraven på effektivitet i cien statliga verksamheten har ökat under senare 
år. All möjlig samverkan mellan olika myndigheter måste därför underlät
tas. Sektoriseringen och därmed åtföljande dubbelarbete måste minska. 
Kravet på ett utvecklat samarbete mellan myndigheter som arbetar inom 
samma områden kan i vissa fall leda till en integrering helt eller delvis av 
fristående myndigheter. Detta gäller även för den regionala förvaltningen. 
Länsstyrelsen bör där fungera som bas för en ny länsförvaltning med 
inriktning på viktiga utvecklings- och framtidsfrågor. Med olika sektorsor
gan i en gemensam organisation får de regionala frågorna en allsidig belys
ning och samordningen av lokal och regional statlig verksamhet underlät
tas. Krångel och onödig byråkrati kan minska, och möjligheterna att de
centralisera bcslutsbefogenheter till länen ökar. Utgångspunkten är också 
att betydande besparingar kan genomföras, framför allt vad gäller kostna
der för administration på både regional och central nivå. 

Jag vill understryka att en samordnad länsförvaltning inte innebär att de 
centrala verkens nationella ansvar för sina sektorer upphör. Ett sådant 
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ansvar skall de ha även framdeles. Skillnaden blir att länsstyrelserna 
kommer att fungera som regionala organ åt ytterligare några verk. Läns
styrelserna skall i samverkan med sektorföreträdarna söka nå resultat som 
kan accepteras av alla. Ett sådant arbete underlättas om berörda samhälls
funktioner ingår i en myndighet på länsplanet. 

Skatteförvaltningen och länsstyrelserna 

Som jag tidigare nämnt bildas nya länsskattemyndigheter den 1 januari 
1987. Statsrådet och chefen för finansdepartementet har tidigare i dag 
berört denna fråga. Under en kortare övergångstid kan visst extraordinärt 
samarbete mellan länsstyrelserna och länsskattemyndigheterna bli aktu
ellt. På längre sikt kommer, beroende på förhållandena i olika län, ett mera 
fast samarbete att elableras främst vad avser administrativ service. 

utbrytningen av skatteavdelningarna påverkar också beredskapen för 
fredskriser. I dagens beredskapsorganisation för sådana kriser ingår bl. a. i 
länsstyrelsernas ransoneringsenheter personal från skatteförvaltningen. 
Någon anledning att nu ändra detta förhållande finns enligt min bedömning 
inte. I denna fråga har jag haft särskild kontakt med statsråden och che
ferna för försvars- och finansdepartementen. 

Anslagsfrågor 

Länsstyrelsernas verksamhet är mångskiftande och berör ett flertal sam
hällsområden. Länsstyrelserna har i många fall begränsad frihet att själva 
fastställa omfattningen av sina insatser och att prioritera mellan olika 
verksamhetsområden. Med hänsyn härtill - och även med hänsyn till de 
stora förestående förändringarna i organisationen - föreslår jag att läns
styrelserna budgetåret 1987/88 omfattas av ett begränsat huvudalternativ. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar på regeringens upp
drag redovisat besparingar som de själva kan genomföra. Av redovisning
arna framgår att flera länsstyrelser över huvud taget inte anser sig kunna 
genomföra några besparingar. Övriga länsstyrelser anger i de flesta fall att 
besparingar endast kan åstadkommas genom att länsstyrelsen vakantsätter 
tjänster som blir lediga genom t. ex. naturlig avgång. 

Huvuddelen av de besparingar länsstyrelserna redovisat leder till mer 
eller mindre slumpmässiga inskränkningar i verksamheten. Sådana bespa
ringar bör enligt min mening om möjligt undvikas. Liksom tidigare har jag 
därför redovisat inom vilka områden jag anser att besparingar huvudsakli
gen kan genomföras. 

Jag har räknat med utgiftsminskningar på länsstyrelseanslaget på sam
manlagt närmare 7 milj. kr. vilket motsvarar cirka en procent av det 
beräknade anslaget för löner under nästa budgetår. Följande särskilda 
besparingar är enligt min mening möjliga. 

Jag föreslår att anslags posten Blanketter, som nu disponeras av länssty
relsernas organisationsnämnd (LON), slopas. LON har hittills svarat för 
avtal med LiberFörlag/Allmänna förlaget, som praktiskt ombesörjt tryck
ning, lagring och distribution av blanketter. Länsstyrelserna har dock inte 
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längre någon allmän skyldighet au använda LON: s blanketter. Åtskilliga 
av de blanketter som länsstyrelserna rekvirerar från Allmänna förlaget bör 
enligt min mening kunna tryckas av länsstyrelserna själva. Omring 50 olika 
blanketter skall dock tillhandahållas av LON enligt föreskrift i lag eller 
förordning. LON bör fortsättningsvis tillhandahålla dessa blanketter mot 
ersättning. Mitt förslag innebär att länsstyrelseanslaget kan minskas med 
drygt 1,7 milj. kr. 

Vidare föreslår jag att anslagsposten Samhällsinformation tas upp till 
3 milj. kr. Det motsvarar för budgetåret 1987/88 en utgiftsminskning på 
900 000 kr. Medlen för samhällsinformation bör enligt min uppfattning i 
högre utsträckning än för närvarande användas för information om länssty
relsernas räddningstjänst och beredskapsplanering. 

Jag föreslår att de särskilda medel för kontroll av vägtrafikskatt som 
under senare år utbetalats till vissa länsstyrelser slopas. Inför ett förnyat 
ställningstagande till behovet av sådana medel krävs en utvärdering av 
verksamheten, där det klargörs vilka resultat som kan hänföras till de 
särskilda insatserna. Mitt förslag innebär att länsstyrelseanslaget för bud
getåret 1987/88 minskas med 500000 kr. 

Bortfall av vissa personliga tjänster m. m. leder vidare till en samman
lagd utgifts minskning på 500 000 kr. Liksom tidigare har jag räknat med att 
vissa investeringar kan ge rationaliseringseffckter och därmed leda till 
minskade utgifter. Jag har här räknat med en utgiftsminskning på omkring 
500000 kr. · 

För länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag utgått från ett begrän
sat ettårigt huvudalternativ vilket innebär en utgiftsminskning på drygt 
100000 kr. 

Lokalbesparingar på i storleksordningen I milj. kr. har redovisats av 
länsstyrelserna. Beloppet har till en del tillgodoräknats berörda länsstyrel
ser. 

En redogörelse för vilka avtal som har beaktats vid beräkningen av 
anslagen för löner under nästa budgetår lämnas i bilaga 2 till budgetpropo
sitionen. 
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Sammanställning 

(l 000 kr.) 

El. Länsstyrelserna m. m. 

Anslags poster 

Kostnader 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 
Diverse ändamål 

Summa kostnader 

Intäkter 

Ersättning från 
allmänna pensionsfonden 

Ersättning för uppdrag 
vid dataenheterna 

Summa intäkter 

Nettoutgift 

794319 
662460) 
283188 

3682 
77385 

24 
174791 

1333389 

13 355 

6500 

t98SS 

1313534 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 15358 
(+ 8839) 
+ 2651 

682 
+ 4970 

-132253 

-109956 

- 13 355 

6500 

19855 

90101 

1 Medel till länsstyrelserna utom skatteavdelningarna och länsskattemyndighetema 
enligt beslut den 26 juni, 31 oktober. 6 november och 27 november 1986. I förvalt
ningskostnaderna ingår medel för lokalvård även för skatteförvaltning och länsskat
temyndigheter. Medel för administration av skatteförvaltningen har inte frånräknats 
anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsernl! inkl. skatteförvall
ning och länsskattemyndigheteL 
2 För budgetåret 1987/88 anvisas medel till länsstyrelserna utom skatteförvaltning
en. I anslagsposten förvaltningskostnader ingår dock medel för lokalvård för såväl 
länsstyrelserna som länsskattemyndigheterna. Anslagsposten Lokalkostnader avser 
länsstyrelserna och länsskatlemyndighetema. Intäkterna redovisas fortsättningsvis 
under sjunde huvudtiteln. · · 
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Stockholms län 

Anslags poster 

Förvallningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

98649 
(81281) 

56109 
429 

6785 
I 

161973 

Beräknad ändring 
1987/88 

l'öredragandcn2 

-1125 
(-1731) 
-1520 

79 
13 

-2737 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteförvaltningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober, 6 november och 27 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel 
för lokalvård även för skatteförvaltningerl/länsskattcmyndigheten. Medel för admi
nistration av skatteförvaltningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lo
kalkostnader avser länsstyrelsen inkl. skatteförvaltning/länsskattemyndighet. 
1 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagspostcn Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Lä1isstyrelse11 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
l. Nuvarande anslagskonstruktion behöver ändras på ett antal punkter. 

När det gäller ~entrala ADB-system bör länsstyrelsen tilldelas den utrust
ning som behövs. Länsstyrelsen bör dock inte tilldelas utrustning eller 
debiteras kostnader utan att själv ha fattat beslut om detta. Kostnader som 
länsstyrelsen inte kan påverka, såsom kostnader för kungörelseannonse
ring, tolkar och läkarexperlis, bör anvisas över förslagsvisa poster. Myn
digheter med höga lokalvårdskostnader bör under löpande budgetår få 
kompensation för ökade löner för lokalvårdarna. 

2. Länsstyrelsen yrkar att anslagsposten Förvaltningskostnader tillförs 
den lokalkostnadsbcsparing på drygt I milj. kr. som länsstyrelsen genom
för under innevarande budgetår. I andra hand önskar länsstyrelsen få 
tillgodoräkna sig beloppet som besparing. 

3. Länsstyrelsen yrkar sammanlagt 1,4 milj. kr. för personal till för
svarsenheten, naturvårdsenheten, enheten för kulturminnesvård, socialen
heten och trafikenheten samt för registrering och tillsyn av fastighetsmäk
lare och för föreningsregistret. Nuvarande beredskapsarbete för natur- och 
kulturminnesvård bör enligt länsstyrelsens uppfattning ersättas med ett 
ordinarie anslag. Länsstyrelsen anhåller om ett nytt reservationsanslag på 
6 milj. kr. för detta ändamål. 

4. Förutredningar enligt lagen om vård av missbrukare (SFS 1981: 1243) 
och för utbildning yrkas sammanlagt 600000 kr. 

5. För engångsutgifter - bl. a. beställningskostnadcr för ny telefon
växel, kopiator och tjänstebil - yrkar länsstyrelsen sammanlagt 
2050000 kr. 

6. För ledningsövning yrkas 110 000 kr. 
7. Till lantmäterienheten yrkas medel för engångsutgifter; 175 000 kr. 

för kopiering av säkerhetsfilmer och för läsutrustning. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an

slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskosr
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattcmyndigheten. 

Under anslagposten Till regeringens disposition har jag preliminärt be
räknat 450 000 kr. för anskaffning av ny centralkopiator till länsstyrelsen 
och 50000 kr. för flyttningskostnader till följd av skatteförvaltningens 
utbrytning. Drygt l milj. kr. har beräknats för nya telefonväxlar. Medel har 
även beräknats för ny tjänstebil. 

Anslaget för lantmäterienheten har minskats med drygt 60000 kr. som 
en följd av tidigare beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisationen. 

Länsstyrelsen har tillgodoräknats en begränsad del av den redovisade 

lokalbesparingen. 
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Uppsala län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/87 1 

25241 
(21323) 

9519 
114 

1788 
1 

36663 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 842 
( + 653) 
+ 539 

21 
+ 108 

+1468 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. 1 förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningeni1änsskaltemyndighcten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/Jänsskattemyndighel. 
2 1 förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattcmyndighctcn i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsen i Uppsala län har avsevärt mindre resurser än andra 

jämförbara län. Länsstyrelsen önskar få samma förutsättningar som andra 
länsstyrelser att fullgöra sina uppgifter. Även efter utbrytningen av skatte
förvaltningen måste resurserna räcka till för utvecklingsarbctc och opera
tiv verksamhet. Länsstyrelsen kommer under våren 1987 att lämna en 
rapport om resultatet av sin vcrksamhetsplanering till regeringen. 

2. Länsstyrelsen räknar med att kunna spara drygt 100000 kr. genom en 
striktare utgiftsprövning, främst vad gäller anlitande av externa konsulter 
och nyanskaffning av inventarier. 

3. För ledningsövning yrkar länsstyrelsen 200000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslags posten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 
för länsstyrelsens ledningsövning. 
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Södermanlands län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/87 1 

28565 
(23882) 

6354 
131 

1690 
I 

36741 

13eräk nad ändring 
1987/88 

F öredraganden2 

+ 698 
( + 447) 
-1568 

24 
+ 195 

699 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
remyndigheten i länet. Anslagsposten Lokil.lkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Genom vitaliseringsprocessen, organisationsövcrsyn och utökat sam

arbete med länsorgancn räknar länsstyrelsen med att kunna utveckla 'sin 
löpande verksamhet. Länsstyrelsen menar dock att särskilt kostnadskrä
vande satsningar, exempelvis inom områdena information och ADB-ut
veckling, är svåra att genomföra utan extra medel i initialskcdet. 

2. Ett av syftena med den pågående översynen av organisation och 
arbetssätt vid länsstyrelsen är att möjliggöra rationaliseringar och bespa; 
ringar. En sammanlagd besparing på 125 000 kr. kan uppnås också genom 
atl ny teknik utnyttjas. 

3. För driftkostnader för ADB-utrustning yrkar länsstyrelsen 165 000 kr. · 
4. Sammanlagt 350000 kr. yrkas för konsult- och utbildningsinsatser 

samt för ny tjänstebil. 
S. För tryckning av natur- och kulturminnesvårdsprogram samt broschy

ren Natur i Södermanland yrkar länsstyrelsen 160000 kr. 
6. Till lantmäterienheten yrkas medel för arbetsuppgifter med anledning 

· av den nya ekonomiska kartan och för förbättring av planregister - sam
manlagt 330000 kr. - samt för engångsutgifter; mikrograii- och ADB
utrustning - sammanlagt 565 000 kr. Vidare yrkas· medel för papperskon
servering och för lokalvårdskostnader. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
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myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 
för ny tjänstehil till länsstyrelsen. För lantmäterienheten har preliminärt 
425 000 kr. beräknats för arbetet med en ny ekonomisk karta och för 
mikrografiutrustning. 

Länsstyrelsens anslag för förvaltningskostnader har tillgodoräknats en 
del av de lokalkostnadsbcsparingar som redovisats av byggnadsstyrelscn. 
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Östergötlands län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samh:illsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

32841 
(28 076) 

8975 
143 

2135 
I 

44095 

Beräknad ändring 
1987/88 -

Föredragandcn2 

+386 
( + 156) 
+201 
- 26 
+ 32 

+593 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skattcavdelningen/länsskauemyndighetcn. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skauemyn<ligheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
l. Länsstyrelsen har i en särskild skrivelse till regeringen pekat på 

brister i den regionala beredskapen, som framkommit efter kärnkraftsolyc
kan i Sovjetunionen. Bl. a. har länsstyrelsen framhållit att resurser behövs 
för planläggning inför radioaktiva nedfall. Regionala nätverk av mätsta
tioner behöver byggas upp. 

2. En besparing på omkring 150000 kr. kan genomföras genom att 
tjänster som blir vakanta vid pensionsavgångar inte återbesätts. 

3. Länsstyrelsen yrkar medel för en tjänst hos länsantikvarien och en 
tjänst vid naturvårdsenheten samt för kontroll av vägtrafikskatt; samman
lagt 394000 kr. 

4. För ADB-stöd, utbildning vid försvarshögskolan samt avgifter till 
Statshälsan yrkas sammanlagt 290000 kr. 

5. För ny telefonväxel yrkas 5 milj. kr. 
6. För ledningsövning yrkar länsstyrelsen 20000 kr. 
7. Till lantmäterienheten yrkas medel för en tjänst som assistent eller 

karttekniker; 123 000 kr. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya Iänsskattemyndighcten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Medel för ny telefonväxel till länsstyrelsen har tidigare reserverats. 
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Jönköpings län 

Anslags poster 

Förvalt11ingskost11ader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/&71 

27830 
(23 486) 

7494 
141 

2406 
I 

37872 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+630 
( +374) 

. +219 
- 26 
+138 

+961 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/ länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattcmyndighet. 
2 I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndighcten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsen anser att grunderna för resurstilldelningen till länssty

relsen bör omprövas. Undersökningar har visat att länsstyrelsen har mind
re resurser än andra länsstyrelser av ungefär samma storlek. Länsstyrel
sens initiativverksamhet blir eftersatt. 

2. Länsstyrelsen anhåller om att inga generella besparingar läggs på 

länsstyrelsen. 
3. Länsstyrelsen yrkar lönemedel för personal till naturvårdscnheten, 

försvarsenhctcn, länsvetcrinärcn, lånsledningens kansli och länspolische
fens expedition samt vid allmänna enhetens bilregister och sociala funk
tion; sammanlagt 1,3 milj. kr. Vidare yrkas 869000 kr. för personalkost
nader vid administrativa enheten. 

4. 110000 kr. yrkas för ökade portokostnader och för avgifter till Stats

hälsan och MAREG. 
5. För engångsutgifter yrkas sammanlagt 762 000 kr. Medel yrkas bl. a. 

för ny tjänstebil, för byte av inventarier i personalrestaurangen samt för 
upprustning av flextidsutrustning. 

6. Till lantmäterienheten yrkas medel för en tjänst som .byrådirektör 
samt för nyframställning av ekonomiska kartan; sammanlagt 475 000 kr. 
Nya lokaler för lantmäterienheten kan därutöver medföra kostnader för 
flyttning, inredning, kompaktarkiv m. m. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagspostcn Förvaltningskost-
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nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 200000 kr. för ny flextidsutrustning. Medel har även beräknats 
för ny tjänstebil. Preliminärt 175 000 kr. har vidare beräknats för lantmäte
rienhetens arbete med att nyframstäUa den ekonomiska kartan. 

7 Riksdagen 1986187. I samt. Nr 100. Bilaga 15 
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Kronobergs län 

Ans lagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986i871 

23209 
(19653) 

6627 
1Il 

2793 
I 

32741 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 426 
(+ 229) 

-;- 638 
21 
Il 

+1032 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 l förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvärd för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skallemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Förändringar som påverkar länsstyrelsens verksamhet kommer att 

genomföras inom den regionala statliga förvaltningen under den närmaste 
treårsperioden. Anslagskonsekvenserna av dessa förändringar kan inte 
bedömas nu. Länsstyrelsen anhåller om medel för endast ett budgetår. 

2. Länsstyrelsen har tidigare föreslagit att principen om full kostnads
täckning skall eftersträvas beträffande tillståndsärendena och att de av
gifter för ärendehandläggning som redovisas till länsstyrelsen får direktfi
nansiera verksamheten. Genom samordning av allmänna och juridiska 
enheterna kan en enhetschefstjänst hållas vakant och 100000 kr. sparas 
under budgetåret 1987/88. 

3. Länsstyrelsen anhåller om 166000 kr. för att kunna inrätta en tjänst 
som informationssekreterare. 

4. För att upprätta en ADB-plan och för uppgifter i samband med att den 
nya plan- och byggnadslagen träder i kraft yrkas som engångsanvisning 
sammanlagt 300 000 kr. 

5. Länsstyrelsen yrkar att nivån på anslaget för samhällsinformation 
höjs med 100000 kr. Medlen behövs bl. a. för information om plan- och 
bygglagen och naturresurslagen, om de regionalpolitiska stödmedlen och 
om insatser på naturvårdsområdet. 

6. Till lantmäterienheten yrkas medel för karteringsinstrument och per
sondator, sammanlagt 150000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 

98 



slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Den tidigare beslutade omfördelningen av medel inom lantmäteriorgani
sationen har medfört att anslagsposten Lantmäterienheten minskats med 
85 000 kr. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
avsatt 90 000 kr. för karteringsinstrumcnt till lantmäterienheten. 
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Kalmar län 

Ans lagsposter 

Fiirvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisalion 

1986/87 1 

28205 
(23672) 
10259 

136 
3302 

I 

41903 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredragantlen2 

+583 
(+365) 
-283 
-- 25 
+ 51 

+326 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skalteavdelningen/Iänsskattemyndighetcn. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdclning/länsskallemyndighct. 
2 I förvallningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndighetcn i länet. Anslagspostcn Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyntligheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Budgetmässiga inskränkningar kan inte genomföras utan att det på

verkar länsstyrelsens ärendehantering. Länsstyrelsen förutsätter att stats
makterna klarare än hittills anger vilka områden som i första hand skall 
prioriteras. Länsstyrelsen kan inte acceptera att skatteförvaltningen till
förs medel för utgifter som den aldrig tidigare haft. Minskade resurser till 
länsstyrelsen medför att verksamhetsplaneringen kullkastas och att nöd
vändiga arbetsuppgifter inte kan utföras. 

2. En besparing på 300000 kr. kan genomföras genom att tjänster på de 
juridiska och administrativa enheterna inte återbesätts. 

3. Länsstyrelsens lönemedel räcker enligt en budgetprognos för 1987/88 
inte för befintlig personal. Länsstyrelsen yrkar 420000 kr. ytterligare för 
löner. 

4. För övriga förvaltningskostnader yrkas ytterligare 209 000 kr. avsedda 
för bl. a. resor och utredningar. 
, 5. För engångsutgifter yrkas 191000 kr., därav 100000 kr. för ett nytt 
säkerhets system till försvarsenheten och 50 000 kr. för en komplettering av 
länsstyrelsens miljöhandbok. 25 000 kr. yrkas för terminal och skrivare till 
allmänna ombuden i körkortsmål. Länsstyrelsen yrkar 257000 kr. för 
ledningsövning. 

6. För broschyrer om natur- och kulturminnesvärd yrkar länsstyrelsen 
54000 kr. 

7. Till lantmäterienheten yrkas 150 000 kr. för förbättring av fastighetsre· 
gistrets innehåll. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten f'örvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 100000 kr. för nytt säkerhetssystem till länsstyrelsens försvars
cnhet. 
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Gotlands län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformatinn 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

12978 
(11018) 

2132 
57 

1139 
I 

16307 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+1390 
(+ 1273) 
+ 919 

11 
+ 45 

+2343 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/ länsskattemyndighetcn. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
~ I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndighctcn i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsen har nått en nedre bemanningsgräns. Tjänster som blir 

vakanta måste återbesättas, om länsstyrelsen skall kunna fullgöra arbets
uppgifter som ålagts länsstyrelsen i lagar och författningar. Länsstyrelsen 
kan därför inte heller budgetåret 1987/88 klara några besparingar. 

Länsstyrelsen anhåller om att frågan om anskaffning av en gemensam 
telefonväxel för flertalet av de civila statliga myndigheterna i Visby 
bereds. Målsättningen bör vara att kostnaderna för växeln betalas i sär
skild ordning utan amorteringskrav. 

2. För ledningsövning yrkar länsstyrelsen 80000 kr. 
3. För särskilda informationsinsatser avseende länets natur- och kultur

minnesvård yrkas 260 000 kr. 
4. Till lantmäterienheten yrkas 402 000 kr., därav 150 000 kr. för flytt

ning och nya inventarier och 100000 kr. för förbättring av fastighetsregist
ret. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. Vidare ingår medel för den särskilda service
gruppen för bilregisterfrågor vid länsstyrelsen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 
för ledningsövning. 
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Länsstyrelsen bör nännare utreda de statliga myndigheternas telefonser
vice i Visby. Det är enligt min uppfattning angeläget att kostnaderna för 
telefonfunktionen kan hållas nere samtidigt som en god service upprätt
hålls. 
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Blekinge län 

Ans lagsposter 

förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinfonnation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

19861871 

20894 
(17965) 

9518 
121 

1754 
I 

32288 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredraganden2 

+ 697 
( + 556) 
-3674 
- 22 
+ 350 

-2649 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. 1 förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighct. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och Hins
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Enligt länsstyrelsens mening bör besparingar anstå dels med hänsyn 

till länsstyrelsens yrkanden om ytterligare medel, dels med tanke på plane
rade organisationsförändringar. 

Länsstyrelsen förutsätter att regeringen anslår särskilda medel för regio
nal beredskap mot radioaktivt nedfall. Något yrkande om sådana medel 
framförs därför inte i anslagsframställningen. 

2. Länsstyrelsen yrkar sammanlagt 874000 kr. för nya tjänster; två till 
naturvårdscnheten, en till högskolekansliet, en till allmänna ombudet i 
körkortsmål och en och en halv till administrativa enheten. Därtill yrkas 
780000 kr. för vissa särskilda personalkostnader. 

Länsstyrelsen framhåller vikten av att hercdskapsmedcl i tillräcklig om
fattning ställs till länsstyrelsens förfogande för skötsel av naturreservat 
och för kulturminnesvård och fornvård. 

3. För förvaltningskostnaderna utom löner yrkas ytterligare 685 000 kr. 
Därav avser 150 000 kr. utredningar vid naturvårdsenhcten och 100 000 kr. 
ett program för naturvårdsenhetens databehandling av uppgifter om länets 
sjöar, vattendrag och kustvatten. 150000 kr. avser driftkostnader förda
torsystem och teleöverföringar. 

4. För engångsutgifter yrkas 435000 kr. Medel yrkas för inventarier, 
flyttkostnader, kommunikationsutrustning, kopiator och ny tjänstebil. 
Kostnaderna för att tillhandahålla planeringsunderlag enligt plan- och 
bygg\ ag och naturresurs lagen beräknas till 50 000 kr. 

5. För en informationstavla vid Rastplats Blekinge yrkas 100000 kr. 
6. Till lantmäterienheten yrkas medel för en tjänst som biträdande över

lantmätare och en tjänst som karttekniker, totalt 309000 kr. Vidare yrkar 
länsstyrelsen medel för inventarier, mikrofilm och läsapparatcr; samman
lagt 75 000 kr. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 100 000 kr. för anskaffning av ny kopiator till länsstyrelsen samt 
50 000 kr. för flyttkostnader i samband med skatteavdelningens utbrytning. 
Medel har vidare beräknats för ny tjänstebil. 

Preliminärt 40000 kr. har beräknats för mikrofotografering av lantmäte
rienhetens arkivakter samt för läsutrustning. 
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Kristianstads län 

Anslags poster 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmätericnheti:n 
Lokalvårdsorganisation 

- 1986/871 

28547 
(24043) 
12422 

136 
3124 

I 

44230 

Beräknad ändring 
1987/8R 

Föredraganden2 

+ 680 
( + 463) 
+ 368 

25 
153 

+1176 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. l förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skatternyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Redan genomförda besparingar har framtvingat långtgående perso

nalminskningar vilket medfört att ambitionsnivån för verksamheten 
sänkts. Fortsatta anslagsminskningar bör enligt länsstyrelsens mening inte 
till någon del belasta löncanslagct. 

2. Genom en striktare utgiftsprövning vad gäller anlitandc av utomstå
ende expertis och nyanskaffning av inventarier kan drygt 100000 kr. spa
ras. 

3. Till administrativa enheten behövs enligt länsstyrelsens beräkning 23 
årsarbetskrafter till en sammanlagd kostnad av 3 618 000 kr. Länsstyrelsen 
yrkar skillnaden mellan detta belopp och det belopp länsstyrelsen tilldelas 
för administrativa enheten efter det att skatteavdelningen brutits ut. 

4. För en studieresa till Schweiz yrkas som ett engångsbelopp 15 000 kr. 
5. Till lantmäterienheten yrkas dels 15 000 kr. som kompensation för 

prishöjningar för reproarbeten, dels 255 000 kr. för engångsutgifter; digi
taliseringsbord, mikrofilmskopior samt resurser för kartlagning. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagspostcn Förvaltningskost
nader ingår - i avvakan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskaltemyndighcten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 85 000 kr. för framställning av mikrofilmskopior och kartlagnings
arbeten vid lantmäterienheten. 
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Malmöhus län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

54271 
(43 554) 
22004 

230 
3641 

I 

80147 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 446 
(- 70) 
+3504 

43 
+ 154 

+4061 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadcrna ingår mi:del för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagspostcn Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skattcavdclning/länsskattemyndighct. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsen anser inte att anslagen kan skäras ned med samma 

procentsats i alla län. I stället bör selektiva besparingsåtgärdcr tillgripas, 
där de olika länens speciella problem särskilt beaktas. 

Nya anslagsreduceringar medför att länsstyrelsen inte på ett tillfredsstäl
lande sätt kan fullgöra de skilda arbetsuppgifter som enligt författningar 
eller andra riktlinjer åvilar länsstyrelsen. Fortsatta besparingar förutsätter 
förenklingar av administrativa och andra regler samt sådana förfatlnings
ändringar som bl. a. kan underlätta en snabbare ärendehandläggning. 

2. För en byråinspektörstjänst till naturvårdsenhetcn yrkar länsstyrel
sen 144000 kr. 

3. För förvaltningskostnader utom löner yrkas 450000 kr.; 350000 kr. 
för planeringsavdelningens medverkan i fortsatt försöksverksamhet för 
ADB-stöd och 100000 kr. för terminalkostnader hos försvarsenheten. 

4. För utbyte av länsförvaltningens telefonväxel yrkas ytterligare 
3 800000 kr. 

5. Till lantmäterienheten yrkas 55 000 kr. för bl. a. viss utrustning för 
kartlagning. 

Föredraganden . 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndighetcn tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. l anslagsposten Förvaltningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 
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För kartlagning vid lantmäterienheten har jag under anslagsposten Till 
regeringens disposition preliminärt beräknat 30 000 kr. Till följd av tidigare 
beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisationen har anslaget för den
na enhet minskats med 30000 kr. 

Medel för ny telefonväxel till länsstyrelsen har tidigare reserverats. 
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Hallands län 

Anslagspostcr 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

25737 
(21446) 
10085 

112 
2817 

1 

38752 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 478 
(+ 261) 
-2020 

21 
+ 153 

-1410 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen .enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för- skatteavdelningen/länsskattemyndighcten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltnings kostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattcmyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsen framhåller angelägenheten av att länsstyrelsen tilldelas 

medel för den praktiska vården av natur- och kulturminnesvårdsobjekt i 
länet. 

2. Genom rationaliseringar till följd av ADB-användning och genom att 
inte återbesätta vakanta tjänster kan länsstyrelsen spara drygt 100000 kr. 

3. För rese- och internatkostnader, drift av datorer, laboratorieanalyser 
samt hyra av terminal och modern yrkas sammanlagt 281000 kr. 

4. 1418000 kr. yrkas för engångsutgifter. Medel yrkas för konsult- och 
utbildningsinsatser, inventarier och laboratorieutrustning samt för kon
torsmaskiner. 

5. För en informationscentral (naturum) i någon av Laholms eller 
Kungsbacka kommuner begär länsstyrelsen 100000 kr. 

6. Till lantmäterienheten yrkas 100000 kr. för kartlagning, ombindning 
av akter och registerband samt för användande av överlantmätarmyndig
hetens utrustning. För utnyttjande av ADB-utrustning och för utbildnings
insatser yrkas sammanlagt 150000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an~ 
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 120000 kr. för anskaffning av infraröda bilder och kartor över 
länet. Vidare har jag för kartlagning vid lantmäterienheten beräknat 25 000 
kr. 
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Göteborgs och Hohus län 

An slagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/871 

54344 
(44487) 
17535 

227 
5031 

I 

77138 

Beräknad ändring 
1987188 

Föredragandei12 

+115 
(-359) 
+518 
- 42 
+237 

+828 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skalleavdelningenilänsskattcmyndigheten. Medel för administration. av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighct. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Länsstyrelsen anhåller om medel för en oförändrad ambitionsnivå 

vad gäller länsstyrelsens administration. Uppgifter eller kostnader får inte 
vältras över på planeringsavdclningen eller allmänna enheten. Inte heller 
får arbetsmiljön vid administrativa enheten försämras. Ambitionsnivån 
vad gäller resor och övriga driftkostnader måste likaså kunna upprätthål
las. 

2. Liksom tidigare år medför krav på besparingar att verksamhet 
även fötfattningsreglerad sådan - får krympas eller läggas ned. 

3. För Iedningsövning yrkar länsstyrelsen 1,2 milj. kr. 
4. Beträffande lantmäterienheten yrkar länsstyrelsen att den planerade 

omfördelningen för budgetåret 1987/88 fördelas på två år, så att länsstyrel
sens anslag för budgetåret 1987/88 endast reduceras med 100000 kr. För 
upprustning av forskarutrymmen i anslutning till lantmäterienhetens arkiv 
yrkas 25 000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Anslagsposten Lantmäterienheten har minskats med närmare 225 000 
kr. till följd av tidigare beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisa
tionen. 

Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat medel 
för länsstyrelsens ledningsövning. 
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Älvsborgs län 

1986/871 Beräknad ändring 
1987/88 

Anslags poster Föredraganden2 

Förvaltningskostnader 38349 + 647 
(därav lönekostnader) (31250) (+ 305) 

I .okalkostnadcr 12158 322 
Samhällsinformation 212 39 
Lantmäterienheten 3 338 + 138 
Lokalvårdsorganisation I 

54058 +t 068 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndighelen. Medel för administration av 
skattea\•delningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. · , 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. . 

Lä11ssryrelse11 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. De besparingar som hittills ålagts länsstyrelsen har medfört att ambi

tionsnivån för många arbetsuppgifter har sänkts. Vissa uppgifter av initia
tivkaraktär kan för närvarande inte utfÖras. Länsstyrelsen anser att framti
da besparingar måste kopplas till reella rationaliseringsmöjlighetcr, exem
pelvis genom att lagar och bestämmelser ändras. 

2. En besparing på 170 000 kr. kan genomföras genom minskad städfrek
vens och genom minskade arbetsinsatser vid planeringsavdelningen och 
allmänna enheten. Neddragningar kommer då att göras i samband med 
s. k. naturlig avgång. 

3. För tillsyn av täkt verksamhet yrkar länsstyrelsen I 00 000 kr. 
4. För geoteknisk sakkunskap för granskning av plan- och byggärenden 

i skredförebyggande syfte yrkas 200000 kr. 
5. Till lantmäterienheten yrkas 190000 kr. Länsstyrelsen anser att om

fördelningen av medel mellan lantmäterienheterna bör fullföljas till den 
nivå som lantmäterieverket föreslagit. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndighetcn tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 
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Skaraborgs län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
I .antmäterienheten 
Lokalvårdsorganisalion 

1986/87 1 

27379 
(23 484) 
10086 

130 
3836 

l 

41432 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 535 
( + 347) 
+4701 

24 
+ 35 

+5247 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokah·ård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagspostcn Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/Jänsskattemyndighet. 
i I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
l. En besparing på 120000 kr. kan genomföras genom att tjänster som 

blir lediga vid s. k. naturlig avgång inte återbesätts. Befintliga resurser 
kommer då även att omfördelas. 

2. Länsstyrelsen yrkar sammanlagt 672000 kr. för nya tjänster. Medel 
yrkas för tjänster till regionalekonomiska enheten, naturvårdsenheten, 
länsantikvarien och länspolischefens expedition samt för ADB-samord
ning. 

3. För vård av länets fornlämningsmiljöer och för naturvårdsåtgärder 
som ingår som en del i länsstyrelsens kontinuerliga myndighetsutövning 
yrkas 6 milj. kr. För ADB-behandling av markägareförteckningar yrkas 
60000 kr. 

4. För engångsutgifter yrkas 2 095 000 kr. Drygt l, I· milj. kr. avser 
avgifter för utnyttjande av ADB-utrustning, ADB-utbildning och resurser 
för uppläggning av register och inmatning av uppgifter i ADB-system. 
700000 kr. avser projektbetonade insatser på naturvårdsområdet och 
285 000 kr. inköp av kontorsutrustning och planeringsunderlag. 

5. Länsstyrelsen yrkar 585 000 kr. för ytterligare informationsinsatser, 
främst om länet, dess naturförhållanden, naturreservat och kulturminnes
vårdsprogram. 

6. Till lantmäterienheten yrkas 350 000 kr. för personalförstärkning. För 
utökade kopieringskostnader yrkas 20 000 kr. och för engångsutgifter -
projekten digital register- och bestämmelsekarta, skoglig strukturförbätt
ring och storpolygontåg - sammanlagt 390000 kr. 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har därvid räknat med att lokalkostnaderna för 
länsstyrelsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas.i en 
anslagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på alt lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskauemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 150000 kr. för inköp av offsetpress till länsstyrelsen. 330000 kr. 
har beräknats för förbättring av fastighetsstrukturen och storpolygonpro
jektet. 

8 Riksdagen 1986/87. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Värmlands län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/87l 

28668 
(24134) 

8560 
146 

3179 
I 

40554 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 524 
(+ 306) 
+ 502 

27 
+11&4 

+2163 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skattcavdelningennänsskattemyndighelen. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skaUeavdelning/länsskattemyndighet. 
2 1 förvaltningskostnadcma ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
tcmyndighcten i länet. Anslagspostcn Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
l. Flera års anslagsnedskärningar utan motsvarande lättnader i arbets

belastningen har medfört en personalförslitning som inom delar av länssty
relsen är mycket påtaglig. Länsstyrelsen kan inte godta ytterligare anslags
nedskärning utan att regeringen samtidigt vidtar åtgärder för att befria 
länsstyrelsen från en del av dess åligganden. 

Länsstyrelsen framhåller vikten av att medel för inköp av ADB-utrust
ning och andra inventarier av engångskaraktär finansieras genom engångs
anslag som inte inkräktar på kommande års ordinarie expensanslag. 

Länsstyrelsen anhåller om att reglerna för arbetsgivarinträde ändras, så 
att myndigheternas löneanslag tillförs de sjukersättningar som utbetalas 
från allmän försäkringskassa. 

2. För tre nya tjänster - till naturvårdsenheten, allmänna enheten och 
administrativa enheten - yrkar länsstyrelsen sammanlagt 481000 kr. 

3. För förvaltningskostnader utom löner yrkas 209000 kr. Medel yrkas 
för bokinköp, ökande resekostnader, avgifter till Statshälsan samt service 
av ADB-utrustning. 

4. För engångsutgiftger yrkas 1195000 kr. Därav avser 510000 kr. in
köp av ADB-utrustning, 265 000 kr. inventeringsarbete och inköp av ut
rustning till naturvårdsenheten och 235 000 kr. inköp av kontorsutrustning. 

5. Till lantmäterienheten yrkas 200000 kr. för ett projekt med syfte att 
förbättra fastighetsstrukturen inom skogsbruket och 165 000 kr. för en 
koordinatograf. För ökade kopicringskostnader yrkas 15 000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty-

Prop. 1986/87: 100 
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relsen och den nya länsskallcmyndigheten tiJls vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagspostcn Till regeringens disposition har jag preliminärt 
avsatt 100000 kr. för inköp av kopieringsutrustning till länsstyrelsen och 
40 000 kr. för ny kunddisk hos bilrcgisrret. 50 000 kr. har beräknats för 
flyttning av länsstyrelsens telefonväxel. För projektet förbättrad fastig
hetsstruktur samt inköp av koordinatograf till lantmäterienheten har jag 
beräknat sammanlagt 290000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Ril. 15 
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Örebro län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986187 1 

30190 
(25 464) 

8565 
135 

2275 
I 

41 166 

Beräknad ändring 
1987/88 

Förcdraganden2 

+ 705 
( + 293) 
+ 473 

25-
+ 14 

+1167 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagspostcn Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattcmyndigheten i länet. 

l.änsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
I. Länsstyrelsens möjligheter till samordning och samverkan inom 

myndigheten påverkas negativt av lokalsituationen. Planeringsavdelningen 
har lokaler i tre olika byggnader och allmänna enheten i två. Länsstyrelsen 
anhåller om att regeringen uppdrar åt byggnadsstyrelsen att utreda möjlig
hetema att samla länsstyrelsens verksamhet lokalmässigt. 

2. Länsslyrelsen har: avstått från ca 900 m2 lokalyta i Slottet, vilket 
medfört minskade hyreskostnader. 

3. För engångsutgifter yrkar länsstyrelsen I 195 000 kr. Medel yrkas för 
samhällsinformation, konsultkostnader. utbildning, installations- och un
derhållskostnader för ADB-utrustning samt för inventarier och ny tjänste
bil. 

4. Till lantmäterienheten yrkas medel för ytterligare en terminalarbets
plats samt för uppbyggnaden av clt planregister; sammanlagt 210000 kr. 
För ökade telefonkostnader yrkas 20000 kr. 

Fördraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagsposl under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndighcten. 

Under anslagspostcn Till regeringens disposition har jag beräknat medel 
för ny tjänstebil till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har tillgodoräknats en del av den lokalbesparing som 
redovisats av byggnadsstyrelsen. 

Prop. 1986/87: 100 
Bi\. 15 
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Västmanlands län 

Anslags poster 

Fiirvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

19,86i871 

27591 
(23 726) 

8206 
135 

1916 
I 

37849 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden~ 

!·476 
(+290) 
+363 
- 25 
+ 88 

+902 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skattcavdclningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
~ I fiirvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Länsstyrelsen anhåller om att undantas från generella eller riktade 

besparingar budgetåret 1987/88. 
2. Med hänsyn till oklarheter rörande organisation och dimensionering 

av länsstyrelsens administrativa resurser förbehåller sig länsstyrelsen rät
ten att senare återkomma till regeringen med anspråk på ytterligare re
surser. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med ittt lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndighcten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Prop. 1986/87: 100 
, Bil. 15 
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Kopparbergs län 

Anslags poster 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/87 1 

30564 
(25 218) 
I I 009 

168 
5709 

I 

47451 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden2 

+ 750 
( + 493) 

-'- 274 
31 

+ 470 

+1463 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård 
även för skattcavdclningen/länsskatlemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdclning/länsskattcmyndighet. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lc1kalvård för länsstyrelsen och Iänsskat
tcmyndighcten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Mot bakgrund av den ekonomiska situation som länsstyrelsen befin

ner sig i och behovet av ökade resurser anhåller länsstyrelsen om att tills 
vidare helt undantas från generella besparingar. 

2. Länsstyrelsen yrkar för förvallningskostnader utom löner ytterligare 
370000 kr. Medlen behövs för avgifter till statskontoret samt för ökade 
rese- och traktamentskostnader. 

3. Sammanlagt 465000 kr. yrkas för ordbchandlingsutrustning, termina
ler, kopiator, mätutrustning, hänvisningsutrustning till telefonväxeln samt 
produktion av undcrlagsmaterial enligt naturresurslagen. 

4. För ledningsövning yrkar länsstyrelsen 164 000 kr. 
5. För informationsinsatser yrkas ytterligare 564 000 kr. Medel yrkas för 

broschyrer om fredad natur, utställningar, informationstavlor m. m. 
6. Till lantmäterienheten yrkas 240000 kr. som följd av en omfördelning 

av medel mellan lantmäterienheterna. För fortsatta åtgärder med anled
ning av den särskilda fastighetsstrukturen inom jord- och skogsbruket 
yrkas 500 000 kr. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndighetcn tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndighetcn. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 50 000 kr. för mätutrustning m. m. till länsstyrelsens naturvårds-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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enhet. 75000 kr. har beräknats för.informations- och hänvisningssystem 
till telefonväxeln. För särskilda åtgärder med anledning av länets fastig
hetsstruktur har 100 000 kr. beräknats. 

Som en följd av tidigare beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisa
tionen har anslagsposten Lantmäteriorganisationen räknats upp med 
225000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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Gävleborgs län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986i871 

29543 
(25094) 
15779 

134 
3412 

I 

48869 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredragande'n2 

+ 562 
(+ 348) 
-3362 

25 
+ 158 

-2667 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skalteavdelningcn/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånr'.iknats anslaget. Anslagspostcn Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnadcma ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och Jän'sskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Länsstyrelsen har mindre personal än länsstyrelser i län av motsva

rande storlek och struktur. Minst sex nya handläggartjänster behöver 
inrättas. 

2. Genom att vakantsätta en tjänst och samtidigt omfördela arbetsupp
gifter och avstå från viss initiativverksamhet kan länsstyrelsen spara 
135000 kr. 

3. Länsstyrelsen yrkar medel för två tjänster till naturvårdsenheten, en 
~jänst till regionalekonomiska enheten, två tjänster till länsantikvarien och 
en tjänst till allmänna enheten; sammanlagt 933 000 kr. 

4. 260000 kr. yrkas för amorteringar till ADB-fonden och försvarets 
datacentral. 

5. För engångsutgifter yrkas sammanlagt 388 000 kr; 140000 kr. för 
ADB-utbildning och program, 198000 kr. för möbler till länspolischefens 
expedition och 50 000 kr. för konsultinsatser. 

6. För informationsinsatser yrkas ytterligare 156000 kr. Medel yrkas 
bl. a. för Eriksgata 1987, länsrapport och flygblad till allmänheten om 
skilda kulturminnesfrågor. 

7. Till lantmäterienheten yrkas 100 000 kr. för uppdatering av register
kartor. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 15 
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myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen Prop. 1986/87: 100 
som länsskattemyndigheten. Bil. 15 

Under anslagspostcn Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat 100000 kr. för inredning m. m. till länsstyrelsen. 100000 kr. har 
beräknats för uppdatering av den ekonomiska kartan vid lantmäte1ienhe
len. 
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Västernorrlands län 

An slagsposter 

Förval tningskostnader 
(därnv lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986i871 

33122 
(27 509) 

8661 
149 

4023 
I 

45956 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden~ 

+ 825 
(+ 554) 
+ 385 

28 
125 

+1307 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvärd 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelningllänsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och Iänsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
l. Länets svåra arbetsmarknadssituation och den mycket starka kon

centrationen av miljöstörande industri till länet motiverar enligt länsstyrel
sens uppfattning att länsstyrelsen särbehandlas i budgetarbetet. 

2. Länsstyrelsen föreslår att möjliga besparingar får användas för att 
förbättra länsstyrelsens besvärliga ekonomiska situation. 

3. Länsstyrelsen yrkar sammanlagt 1307000 kr. för nya tjänster; en 
tjänst till administrativa enheten, två till allmänna enheten, fyra till regio
nalekonomiska enheten och två till naturvårdsenhelcn. Dessutom yrkas ett 
engångsbelopp på 750 000 kr. för speciella insatser inom områdena regio
nalpolitik och miljöskydd samt 500000 kr. för vikarier. 

4. För täckande av befintliga driftkostnader yrkas 675 000 kr. och för 
resor en uppräkning av anslaget med 300000 kr. 340000 kr. yrkas för drift 
och underhåll av ADB-utrustning. 

5. Sammanlagt 2350000 kr. yrkas för engångsutgifter. Medel yrkas för 
speciella projekt inom miljöskydds- och naturvårdsområdcna, för kontors
utrustning, utrustning för miljöbevakning, ADB-investeringar samt utbild
ning. 

6. Länsstyrelsen yrkar 860000 kr. för ledningsövning. 
7. För samhällsinformation yrkas ytterligare 390000 kr., framför allt för 

information om länsstyrelsen och länsstyrelsens naturvårdsarbete. 
8. Till lantmäterienheten yrkas 400000 kr. för inköp av rullfilm, läsap

parater m. m. samt för framtagande av underlag för planregistret i fastig
hetsdatasystemet. 

Prop. 1986/87: 100 
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Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskaUemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagspostcn Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har 80000 kr. beräk
nats för anskaffning av viss utrustning till länsstyrelsens reprocentral. 
Sammanlagt 100000 kr. har avsatts för inköp av utrustning för miljöbe
vakning. Medel har också beräknats för länsstyrelsens ledningsövning. 

Som en följd av tidigare beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisa
tionen har anslagsposten Lantmäterienheten minskats med 30000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Ril. 15 
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Jämtland~ län 

1986/871 licräknad ändring 
1987/88 

Anslags poster Föredraganden2 

Förvaltningskostnader 21823 +644 
(därav lönekostnader) (18112) (+3RO) 

Lokalkostnader 5643 +166 
Samhällsinformation 98 - 18 
Lantmäterienheten 3037 +120 
Lokalvårdsorganisation I 

30602 +912 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnaderna ingli.r medel för lokalvärd 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skattcavdelningllänsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndighe.ten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och \äns
skattemyndighctcn i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Länsstyrelsen har tidigare genom en aktiv omplaccringsverksamhet 

och en stor flexibel organisation kunnat genomföra nedskärningar utan att 
personal kan behöva sägas upp. Länsstyrelsens skatteavdelning och lokala 
skattemyndigheten har under de senaste åren haft en viss expansion, något 
som underlättat omplaceringar. Förutsättningarna att klara anslagsminsk
ningar genom interna omplaceringar försämras efter skatteavdelningens 
utbrytning från länsstyrelsen, då det inte längre finns någon del av myndig
heten som expanderar. 

2. Genom personalminskningar vid försvars- och naturvårdsenheterna 
och vid lantmäterienheten kan 365 000 kr. sparas. Ytterligare 215 000 kr. 
kan sparas genom rationalisering av diariefunktionen, inskränkt gransk
ning av stiftelser, inskränkt biblioteksverksamhet. 

3. Länsstyrelsen yrkar medel för två nya tjänster, en till regionalekono
miska enheten och en till allmänna enhetens sociala funktion. Sammanlagt 
yrkas 385 000 kr. 

4. Medel yrkas för amortering och drift av basdatorsystem - 245 000 kr. 
- för driftkostnader för civilförsvarets ADB-system - 40000 kr. - samt 
för ökade resekostnader - 250000 kr. 

5. För engångsutgifter yrkas sammanlagt 7 590 000 kr; 7.4 milj. kr. för ny 
telefonväxel, 160000 kr. för ny tjänstebil och 30000 kr. för telefaxutrust
ning. 

6. För ledningsövning yrkas 226000 kr. 
7. Till lantmäterienheten yrkas 740000 kr. för att förbereda införandet 

av fastighetsdatasystemet. 

Prop. 1986187: 100 
Bil. 15 
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F öredfa[{a11de11 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndighetcn tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagposten Förvallningskost
nadcr ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndighcten. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag preliminärt 
beräknat medel för byte av telefonväxel samt för ny tjänstebil till länssty
relsen. Medel har även beräkQats för länsstyrelsens lcdningsövning. 

Den lokalkostnadsbesparing som byggnadsstyrelsen redovisat har till en 
del tillgodoräknats länsstyrelsens anslag för förvaltningskostnadcr. 

Prop. 1986/87: 100 
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Västerbottens län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokal kostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986/87 1 

29716 
(24617) 

7995 
138 

3275 
1 

41125 

Beräknad ändring 
1987/88 

Förcdraganden2 

+ 713 
(+ 468) 
+ 342 

26 
+ 881 

+1910 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober och 6 november 1986. I förvaltningskostnadcrna ingår medel för lokalvård 
även för skatteavdelningen/länsskattemyndigheten. Medel för administration av 
skatteavdelningen har inte frånr.iknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdclning/länsskattemyndighct. 
2 I förvaltningskostnaderna ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
temyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndigheten i länet. 

Länsstyrelsen 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. I förhållande till arbetsmarknaden i övrigt lider länsstyrelsen av en 

betydande eftersläpning i fråga om användningen av ADB-teknik. Stora 
investeringar måste göras de närmaste åren. Länsstyrelsen har emellertid 
inte möjlighet att ytterligare vakanthålla tjänster i den utsträckning som 
behövs för att finansiera sådana investeringar. 

2. En besparing på knappt 130000 kr. kan genomföras genom att tjäns
ter som blir vakanta under budgetåret inte återbesätts. 

3. Länsstyrelsen yrkar medel för tre nya tjänster, en till naturvårdsen
heten och två till administrativa enheten; sammanlagt 480000 kr. Därut
över yrkas 230000 kr. för praktikplatser för handikappade och 50000 kr. 
för vikariekostnader. Länsstyrelsen yrkar vidare 6 milj. kr. för natur- och 
fornvård. · 

4. Länsstyrelsen anhåller om att anslaget för förvaltningskostnader 
utom löner räknas upp med 300000 kr. till följd av ökade resekostnader. 

5. För utbildning yrkas som en engångsanvisning 425000 kr. och för 
maskiner, inventarier och utrustning 300000 kr. 

6. För samhällsinformation yrkar länsstyrelsen ytterligare 280000 kr., 
främst för utvidgad information om länet, länsstyrelsen och naturvårdsar

bctet. 
7. Till lantmäterienheten yrkas 410000 kr. för det s. k. mikrofilmspro

jektet. 

Föredraganden 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an-
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slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost
nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattcmyndigheten. 

Sammanlagt 100000 kr. har preliminärt avsatts under anslagsposten Till 
regeringens disposition för inköp av kopieringsutrustning och annan ut
rustning till länsstyrelsen. För det s. k. mikrofilmsprojektet vid lantmäteri
enheten har 310000 kr. beräknats. 
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Norrbottens län 

Anslagsposter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Lantmäterienheten 
Lokalvårdsorganisation 

1986f871 

36063 
(29966) 

7493 
149 

4980 
1 

48686 

Beräknad ändring 
1987i88 

Förcdraganden2 

+2731 
( i·2438) 
+ 644 

28 
+ 185 

+3532 

1 Medel till länsstyrelsen utom skatteavdelningen enligt beslut den 26 juni, 31 
oktober ocb 6 november 1986. I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård 
även för skattcavdelningen/länsskattemyndighcten. Medel för administration av 
skatteförvaltningen har inte frånräknats anslaget. Anslagsposten Lokalkostnader 
avser länsstyrelsen inkl. skatteavdelning/länsskattemyndighet. 
2 I förvaltningskostnadema ingår medel för lokalvård för länsstyrelsen och länsskat
tcmyndigheten i länet. Anslagsposten Lokalkostnader avser länsstyrelsen och läns
skattemyndighcten i länet. 

Länsstyrel.~e11 

I sin anslagsframställning redovisar länsstyrelsen bl. a. följande. 
1. Länsstyrelsen vill på försök från den I januari 1987 genomföra den 

organisationsförändring inom lantmäterienheten som tidigare redovisats 
för regeringen. 

Den planerade utbyggnaden av länsstyrelsens lokaler bör enligt länssty
relsens mening fullföljas med byggstart sommaren 1987. 

2. Genom att ta över internadministrativa uppgifter från centrala verk 
har länsstyrelsen möjliggjort besparingar vid dessa på drygt 1,2 milj. kr. 
Länsstyrelsen anser att detta bör räknas länsstyrelsen till godo och redovi
sar inga ytterligare besparingsförslag. 

3. Länsstyrelsen yrkar sammanlagt 424 000 kr. för två nya tjänster; som 
biträdande länsantikvarie och som länsgeolog. Om livsmcdelskontrollut
redningcns förslag genomförs, bör även livsmcdelstcknisk expertis till
föras länsstyrelsen. 

4. För utbildning inom ramen för länsstyrelsens krigsorganisation yrkas 
120000 kr. Omkostnader för ny personal har beräknats till 30000 kr. 

5. Länsstyrelsen anhåller om att de medel som tidigare reserverats för 
ny telefonväxel tilldelas länsstyrelsen under budgetåret. 

6. För Icdningsövning yrkar länsstyrelsen 180000 kr. 
7. Till lantmäterienheten yrkas sammanlagt 235 000 kr. för nya tjänster 

och 25 000 kr. för registerkartcupprustning. 

FöredraKa11de11 

Det beräknade anslaget för länsstyrelsen under nästa budgetår framgår av 
sammanställningen. Jag har räknat med att lokalkostnaderna för länssty
relsen och den nya länsskattemyndigheten tills vidare redovisas i en an
slagspost under länsstyrelseanslaget. I anslagsposten Förvaltningskost-
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nader ingår - i avvaktan på att lokalkostnaderna kan fördelas mellan 
myndigheterna - beräknade medel för lokalvård för såväl länsstyrelsen 
som länsskattemyndigheten. Vidare ingår medel för den särskilda service
gruppen för bilregisterfrågor vid länsstyrelsen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 
för länsstyrelsens lcdningsövning. 

Som en följd av tidigare beslutad omfördelning inom lantmäteriorganisa
tionen har anslagsposten Lantmäterienheten minskats med knappt 25 000 
kr. 

Medel för telefonväxel till länsstyrelsen har tidigare reserverats. 
I avvaktan på den kommande propositionen om samordnad länsförvalt

ning är jag inte nu beredd att föreslå några förändringar beträffande lant
mäteriorganisationen i länet. 

9 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Diverse ändamål, I 000 kr. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anslags poster 

Maskinhyra för dataenheterna 
Utmstning för dataenheterna 
Länsstyrelsernas organisationsnämnd 
Landshövdingarnas tjäns1ebostäder 
Kostnader vid anstånd med · 

omstationering m. m. 
Blanketter 
Bidrag till kostnader för fastighetsbild

ningsförrällningar m. m. 
Till regeringens disposition 

1986/87 

107976 
3766 

10730 
260 

1175 
1740 

300 
48844~ 

174791 

1 Anslagsposterna överförs Lill sjunde huvudtiteln. 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-107976 1 

37661 

+ 233 
+ 40 

1740 

19044 

-132253 

2 Anslagsposlerna 7 och 8 enligt beslut den 26juni 1986 samt innehållna medel enligt 
beslut den 31oktober1986. 

Myndigheterna 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON) föreslår i sin anslagsfram
ställning att den sammanlagda utgiftsminskningen på 5 % under tre år 
läggs ut med I % under budgetåret 1987/88, I % under budgetåret 1988/89 
och 3 % under budgetåret 1989/90. 

För anslagsposten Blanketter föreslår LON nominellt oförändrat anslag. 
Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning anhållit om att anslags

postcn Landshövdingarnas tjänstebostäder räknas ·upp med 40000 kr., 
detta med hänsyn till dels den allmänna prisutvecklingen, dels ökade 
kostnader i samband med landshövdingebyten m. m. 

Föredraganden 

Anslagspostcrna Maskinhyra för dataenheterna och Utrustning för dataen
heterna redovisas från nästa budgetår under sjunde huvudtiteln (finansde
partementet). 

För länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag räknat med ett ettårigt 
huvudalternativ som innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning 
minskats med en procent. Anslaget har därutöver minskats med 286 000 kr. 
med anledning av att LON: s kostnader för databearbetning sjunker efter 
skatteavdelningarnas utbrytning. 

Under anslagpostcn Till regeringens dispositon har jag beräknat medel 
för vissa större engångsanskaffningar vid länsstyrelserna inkl. lantmäteri
enheterna. Medel har även preliminärt beräknats för anskaffning av nya 
telefonväxlar till några länsstyrelser. Jag förutsätter att dessa medel kan 
återbetalas av länsstyrelserna. I beloppet ingår vidare medel för vissa 
kostnader för länsstyrelsernas ledningsövningar samt medel för särskilda 
personalkostnader vid länsstyrelserna. Medel har också beräknats för 
sådana inköp av ADB-utrustning till länsstyrelserna och lantmäterienhe
terna som kan återbetalas samt för konsultinsatser på ADB-området. 
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Som jag tidigare redovisat föreslår jag all anslagsposten Blanketter 
slopas. Posten Landshövdingarnas ljänstebostäder föreslås uppräknad 
med 40 000 kr. enligt byggnadsstyrclscns förslag. För övriga anslagsposter 
föreslår jag nomineJ!t oförändrade belopp jämfört med innevarande år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Länsstyrelserna m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag på l 223 433 000 kr. 
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F. Kyrkliga ändamål 

Allmän Öl'ersikt 

I detta avsnitt behandlas anslag till svenska kyrkan och andra trossam
fund. Medel för dessa ändamål anvisas under fem olika anslag. 

Det första anslaget avser förvaltningskostnader för domkapitlen och 
stiftsnämnderna m. m. Ersättningar till kyrkofonden redovisas under ett 
anslag och bidrag till ekumenisk verksamhet under ett annat. Verksam
hetsbidrag till de fria svenska trossamfunden och till andra trossamfund, 
vilka till stor del betjänar invandrare. utgår ur anslaget Bidrag till trossam
fund. Medel för restaurering av äldre domkyrkor och till anskaffande av 
lokaler för fria trossamfund anvisas under anslaget Byggnadsbidrag på det 
kyrkliga området. 

F 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m. 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

14024590 
13417000 
14335000 

Från detta anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stiftsnämn
derna, ärkebiskopsämbetet och kyrkoherdarna för döva som framgår av 
sammanställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 
inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen 
(1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1982: 944). I varje stift utom i 
Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handlägger 
ärenden som främst rör kyrkligjord. De viktigaste bestämmelserna härom 
finns i lagen (1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 1975: 1322 
och 1983: 402). Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnderna dels vissa 
myndighetsfunktioner, dels förvaltningen av prästlönefondsfastighetcrna 
och skogen på löneboställena i stiften. I Stockholms stift fördelas dessa 
uppgifter mellan stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna 'för domkapitlen och 
stiftsnämnderna mellan staten, kyrkofonden och de olika stiftens förvalt
ning av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. På kyrkofonden och 
nämnda förvaltning faller enligt nuvarande fördelningsprinciper hälften av 
de under IL Övriga domkapitel beräknade kostnaderna. Dessutom faller 
på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade kostnaderna under IV. 
Stiftsnämnderna. Den andra hälften av de kostnader som har beräknats 
under Il. Övriga domkapitel samt de beräknade kostnaderna för tillfällig 
personal betalas av staten. Denna fördelning grundar sig på uppfattningen 
att kostnaderna för stiftsnämnderna helt skall betalas av kyrkofonden 
eller, om kostnaderna avser förvaltningen av prästlönefondsfastigheter 
och boställsskog, av inkomsterna från denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapit
let och stiftsnämnden gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och 
viss annan skoglig personal hos nämnden. dels för förvaltningen särskilt 
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anställd personal. '-Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kansliper- Prop. 1986/87: 100 
sona!. Bil. 15 

De anslag till förvaltningskostnader som beräknas i det följande avser 
samtliga kostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stifts
jägmästarna och den förut nämnda skogliga personalen hos stiftsnämn
derna. l den mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen av 
prästlönefondsfastigheter eller boställsskog skall däremot svarande löne
kostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall beräk
nas av stiftsnämnderna. Detta kan ske först efter utgången av budgetåret 
1987/88. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlen 
endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antas bli aktuellt upp
skattar jag till minst 1,4 milj. kr. för budgetåret 1987/88. I detta samman
hang har jag inte belastat förvaltningen med kostnader för arvoden m. m. 
till stiftsnämndsledamöter. Tilläggas bör att jag inte tar upp något anslag 
till lön åt den personal för vilken lönen helt skall bestridas ur inkomsterna 
från förvaltningen av prästlönefondsfasti~heter och bostäl!sskog. 

Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller också för 
stiftsnämndernas övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas 
upp som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter 
och boställsskog beräknar jag preliminärt till 250 000 kr. för budgetåret 
1987/88. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten. 
Kostnaderna för ärkebiskopsämbetet och kyrkoherdarna för döva faller 
helt på kyrkofonden. 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 
Utöver de belopp som redovisas i följande sammanställning betalas ur 

kyrkofonden kostnaderna för handläggare av personaladministrativa ären
den. Sådana särskilda tjänster finns inrättade vid samtliga domkapitel. 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 

I. Domkapitlet i Stockholm 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

Il. Övriga domkapitel 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

III. Tillfällig personal hos domkapitlen 
m. m. enligt regeringens 
bestämmande 

IV. Stiftsnämndema 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

V. Ärkebiskopsämbetet 
F örvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

VI. Kyrkoherdar för döva 
Förvaltningskostnader 

Uppbördsmedel 
Bidrag från kyrkofonden 
Från förvaltningen av prästl6nefonds

fastighcter och boställsskog 

Nettoutgift kr. 

Domkapitlen 

1986/87 

171 

820000 
320000 

20870000 
3 199000 

243000 

9515000 
294000 

781000 
. 41000 

1854000 

22870000 

1650000 

13417000 

Beräknad· ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+ 

+ 243000 
+ 29000 

+I 096000 
+ 180000 

+ 8000 

+1939000 
+ 24000 

+ ' 37000 
+ 4000 

+ '73000 

+2715000. 

+ 918000 

I. För stiftskanslierna tillämpas för budgetåren 1986/87 - 1988/89 ett 
treårigt huvudalternativ där hela besparingen läggs på år 3, dvs. år 1988/89 
(prop. 1985/86: 100 bil. 15 s. 99). 

2. Domkapitlet i Härnösand anhåller att få en tjänst som förste stiftsno
tarie och domkapitlet i Skara att få en ekonom- eller juristtjänst. Domka
pitlet i Luleå vill byta ut en halvtidstjänst som stiftsnotaric mot en heltids
tjänst. Domkapitlet i Uppsala föreslår att en halvtidstjänst som stiftsne>-

, tarie inrättas vid stiftsnämnden i Uppsala. Domkapitlet i Uppsala anhåller 
också om anslag för utbyte av deltidstjänster som assistent mot heltids
tjänster. Domkapitlet i Stockholm anhåller att få byta ut två halva biträ
destjänster mot en heltidstjänst som assistent och en heltidstjänst som 
byråsekreterare. 

Domkapitlen begär vidare ökade anslag till vikarier, expenser, resor, 
fortbildningskurser, utredningar m. m. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 335 000 kr. 
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Domkapitlet i Stockholm har ett mindre anslag till förvaltningskostnader 
än något annat domkapitel, trots att Stockholms stift i fråga om antalet 
präster är ett av de största stiften .. Domkapitlet i Stockholm har med 
nuvarande resurser svårt att rullgöra sina åligganden. Jag har därför beräk
nat medel för en ny tjänst vid domkapitlet i Stockholm. Kostnaderna för 
tjänsten finansieras genom besparingar under andra anslag. 

I övrigt har jag inte beräknat medel för några nya tjänster vid stiftskans
licrna. 

På grund av stiftskansliernas ringa storlek och begränsade resurser har 
jag inte ansett det möjligt att göra någon besparing för budgetåret 1987/88. 
Ett genomförande av förslagen från 1982 års kyrkokommille kommer att 
leda till att domkapitlen avlastas vissa arbetsuppgifter fr. o. m. den I janua
ri 1989. En bespruing om minst 5 procent ~ör däi:för. vara möjlig fr. o. m. år 
1988/89. 

Uppbördsmedlen från förvaltningen av prästlönefondsfastighcter och 
boställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt 
beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidrage~ från 
denna förvaltning - vilken beräkning kan ske först under andra halvåret 
1988 - visa sig att förvaltningen bör belastas med andra belopp änjag har 
antagit, bör regeringen äga rätt att besluta ·om den ändring av kyrkofon
dens bidrag som föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Domkapitlen ,och stifts11ä111ndema m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 14335 000 kr., 
2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 

bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 

F 2. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

85 850737 
38350000 
28500000 

Ur anslaget utgår ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 kr. för präs
terskapets till statsverkel indragna tionde m. m. Ersättningen utgår enligt 
föreskrift i 5 § lagen (1970: 940) om kyrkliga kostnader (omtryckt 
1982: 379, ändrad senast 1986: 309) och beräknas för kalenderår. På grund 
av att utbetalningen fr. o. m. år 1987 flyttats från januari tilljuli blir det inte 
någon utbetalning för ifrågavarande ändamål innevarande budgetår. 

Vidare utgår ersättning till kyrkofonden för inkomstbortfall till följd av 
avskaffandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer. För 
år 1986 utgår kompensation för detta inkomstbortfall med 73 milj. kr. 
(prop. 1984/85: 150 bil. 3, KrU 23, rskr. 408). Av detta belopp betalas 36,5 
milj. kr. ut hösten 1986, dvs. under innevarande budgetår. Riksdagen har 
beslutat att ersättningen fr. o. m. år 1987 skall minskas till ca 31,4 milj. kr. 
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och att utbetalningen av ersättningen skall ske under andra hälften av 
kalenderåret (prop. 1985/86: 100 bil. 15, KrU 17, rskr. 235). 

Ur anslaget utgår också bidrag till kyrkomötet. Kostnaderna för kyrko
mötet skall enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1981/82: 192 
om ett reformerat kyrkomöte (KU 1982/83: 2, rskr. 2) i princip betalas ur 
kyrkofon<lcn. Statsbidrag har emellertid ansetts böra utgå med belopp som 
motsvarar de kostnader för allmänt kyrkomöte som tidigare har belastat 
statsbudgeten. Bidraget till kyrkomötet uppgår innevarande budgetår till 
1850000 kr. 

1986 års kyrkomöte har anhållit att 88 milj. kr. anslås som statligt bidrag 
till kyrkofonden för skatteutjämning mellan kyrkliga församlingar (mot. 
1986: 17, KO 4, kskr. 5). Som motivering hänvisas till den minskning av 
statsbidraget till svenska kyrkan och den reducering av kyrkokommuner
nas skatteunderlag som skett under 1980-talet. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad chefen för finansdepartementet tidigare i dag 
anfört angående det statsfinansiella läget föreslår jag att kompensationen 
till kyrkofonden för slopandet av den kommunala företagsbeskattningcn 
minskas något mer än vad som tidigare bes\utats av riksdagen. Samman
lagt bör fr. 0. m. år 1987 ersättning utgå med'28500000 kr. för prästerska
pets till statsverket indragna tionde m. m. oc,h för inkomstbortfallet till 
följd av avskaffandet av den kommunala företagsbcskattningen. 

Vidare föreslår jag att statsbidraget till kyrkomötet dras in. Det bör 
fr. o. m. år 1987 ankomma på kyrkofonden att helt svara för kostnaderna 
för kyrkomötet. 

Kyrkomötets förslag om statsbidrag till kyrkofonden för skatteutjäm
ning mellan kyrkliga församlingar är jag inte beredd att tillstyrka. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1987/88 

anvisa ett anslag av 28 500 000 kr. 
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F 3. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

16994581 

2033 0001 

756 000 

1 Anslaget Bidrag till vissa övriga kyrkliga ändamål 

Sammanställning 

(l 000-tal kr.) 

I. Kurser för utbildande av 
kyrkomusiker 

2. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

Summa 

1986/87 

1306 
727 

2033 

1. Kurser för utbildande av kyrkomusik.er 

Rcräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

-1306 
+ 29 

-1277 

För utbildning av kantorer anordnas varje år särskilda sommarkurser, 
som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans lågstadie-· och 
mellanstadielärarlinjer och för lärare som genomgått utbildning vid dessa 
linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till kurserna 
förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det kyrkomusikaliska 
behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika
liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För 
avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka utgörs av 
brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik 
jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar 
och traktamenten till kursledare, examinatorer och censorer samt andra 
utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår 
har vidare under detta anslag beräknats 208000 kr. som bidrag till kurser 
för orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens 
styrelse, som har tillsyn över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse. 
Pris- och löneomräkning 
Ökat bidrng till kurser för orgelspelare 

Föredragandens överväganden · 

+78000 kr. 
+ 8000 kr. 

Kostnaderna för anslag till kurser för utbildande av kyrkomusiker bör 
fr. o. m. nästa budgetår betalas ur kyrkofonden. Det bör ankomma på 
regeringen att besluta om bidragens storlek. 
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2. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

Svenska ekumeniska nämnden 
Nordiska ekumeniska institutet 
Sveriges kristna ungdomsråd 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1986/87 

370000 
42000 

315000 

727000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+20000 
+ 2000 
+ 7000 

+29000 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att bidraget till eku
menisk verksamhet räknas upp med 29000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1987/88 

anvisa ett anslag av 756000 kr., 
2. medge att ur kyrkofonden fr. o. m. budgetåret 1987/88 får beta

las kostnader för anslag till kurser för utbildande av kyrkomusiker. 

F 4. Bidrag till trossamfund 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

35800000 
39347000 
40527 000 

Reservation 605000 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet (verk
samhetsbidrag) enligt förordningen (1974: 404) om statsbidrag till vissa 
trossamfund (ändrad senast 1986: 688). Verksamhetsbidrag utgår till för
samling som 1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller 
ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyr
kan, 2. är anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar 
med rådet och 3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av 
församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling 
som inte uppfyller villkoren under l och 2 utgår bidrag om regeringen har 
förklarat att det trossamfund församlingen tillhör kan komma i frågaJör 
statsbidrag enligt nämnda förordning. Sådana beslut föreligger beträffande 
anglikanska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de förenade 
islamiska försam\ingarna, de judiska församlingarna, katolska kyrkan, de 
ortodoxa och österländska kyrkorna, svenska ortodoxa kyrkan, Sveriges 
muslimska förbund och ungerska protestantiska församlingen. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare 
för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller 
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samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till försam
ling inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbets
nämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna 
delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är represen
terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma 
i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 
regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt 
ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt 
ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 33 840000 kr. 
som allmänt verksamhetsbidrag, 3, I milj. kr. som bidrag till andlig vård vid 
sjukhus m. m., 600000 kr. till centrala stödinsatscr för invandrarnas tros
samfund och I 207 000 kr. som bidrag till de fria samfundens teologiska 
seminarier. Vidare står 600000 kr. till regeringens disposition. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Verksamhets bidrag 
Bidrag till andlig värd vid sjukhus 

· Centrala stödinsatser för invandrarnas trossamfund 
Bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier 

+5290000 kr. 
400000 kr. 

+ 100000 kr. 
+ 63000 kr. 

Av den begärda uppräkningen av verksamhetsbidraget motiveras l,6 
milj. kr, med behovet av ytterligare insatser för invandrarnas trossamfund 
och 2 milj. kr. med bortfallet av det statliga stödet till organisationstidskrif
ter. Resterande 1690000 kr. avser kompensation för kostnadsökningar, 
främst på personalsidan. 

Föredragandens överväganden 

En arbetsgrupp inom civildepartementet har nyligen lagt fram ett betän· 
kande med förslag om förbättrat stöd till invandrarnas lrossamfund. Betän
kandet kommer att remissbehandlas våren 1987. 

Införandet av anslagen lill de fria trossamfunden och utvecklingen av 
statens stöd till dessa trossamfund har bl. a. motiverats med jämförelser 
som gjordes med statens stöd till svenska kyrkan. 

Vid beräkningen av de senaste årens verksamhetsbidrag har jämförelser 
i stället gjorts med de bidrag som utgår till folkrörelserna. 

Anslaget bör räknas upp med 1180000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
teservationsanslag av 40 527 000 kr; 
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F 5. Byggnadsbidrag på det kyrkliga området 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Sammanställning 

(1 000-tal kr.) 

14077985 
10915000 
12415000 

I. Bidrag till restaurering av äldre 
domkvrkor 

2. Bidrag till anskaffande av lokaler för 
trossamfund 

Summa 

Reservation 

1986i87 

615 

10300 

10915 

1. Bidrag till restaurering 3\' äldre domkyrkor m. m. 

(1000-tal kr.) 

Uppsala domkyrka 
Vreta kloster 
Strängnäs domkyrka 

Summa 

1986/87 

265 
350 

615 

2272 744 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+1000 

+ 500 

+1500 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

of 
- 350 
+1350 

+1000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1985/86: 100 bil. 15, KrU 17, rskr. 235) 
skall statsbidrag utgå med belopp motsvarande 20 % av kostnaderna för 
reparation av taket på Uppsala domf...yrka. Kostnaderna för reparationen 
har beräknats till ca 5,3 milj. kr. och statsbidraget blir därför ca 1060000 
kr. Statsbidraget kan fördelas på fyra år. För budgetåret 1986/87 har 
anvisats 265 000 kr. 

Domkapitlet i Uppsala anhåller om fortsatt statsbidrag för omläggning 
av taket på Uppsala domkyrka. 

Domkapitlet i Strängnäs har anmält att en restaurering av.innerväggarna 
och valven i Strängnäs domkyrka förbereds. Den första etappen av dom
kyrkans inre restaurering skulle huvudsakligen omfatta en rengöring av 

ytskikten i högkoret. 
Kostnaderna för den del av den inre restaureringen som avser domkyr

kans monumentala delar beräknas till ca 6,1 milj. kr. Domkapitlet anhåller 
att statsbidrag för dessa arbeten får utgå med 4 ,6 milj. kr. Restaureringsar
betet kommer att ske i etapper och kostnaderna kan därför fördelas på tre 
år. 
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Riksantikvarieämbetet framhåller att de planerade inre restaureringsar
hetena i Strängnäs domkyrka inte bara är önskvärda ur estetisk synpunkt 
utan också är nödvändiga för att förhindra skador bl. a. genom den kraftiga 
nedsmutsning som skett sedan de medeltida kalkmålningarnas friläggning 
och konservering åren 1907-1909. Ändrade klimatförhållanden sedan mål
ningarna frilagts har lett till sprickbildningar i den medeltida putsen, som 
behöver åtgärdas för att trygga putsens och kalkmålningamas framtida 
bestånd. Ämbetet framhåller att arbetena är synnerligen angelägna för att 
de oersättliga kulturhistoriska värden som byggnaden besitter inte skall 
förringas. Ämbetet vill därför livligt tillstyrka ansökningen om statsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Statshidrag för reparation av taket på Uppsala domkyrka bör för nästa 
budgetår utgå med ett oförändrat belopp av 265 000 kr. 

Statsbidrag bör vidare utgå till den planerade inre restaureringen av 
Strängnäs domkyrka. Jag räknar för nästa budgetår med ett medelsbehov 
av 1350000 kr. för statsbidrag till inre restaurering av Strängnäs domkyr
ka. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att 1 615 000 kr. anvi
sas för bidrag till restaurering av äldre domkyrkor. 

2. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

Från denna anslagspost utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös verk
samhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974: 404) om statsbidrag till 
vissa trossamfund (ändrad senast 1986: 688). Lokalbidrag får utgå till för
samling som enligt bestämmelserna i förordningen kan få verksamhetsbi
drag (se reservationsanslaget F 4). 

Lokalbidrag får utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad, om
byggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och 
3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokal
bidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd 
utgår enligt förordningen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlings
lokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1986: 290). 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 
verksamhetsbidragen. 

Av anslaget för inne:varande budgetår utgår högst 9,3 milj. kr. som 
lokalbidrag och minst l milj. kr. som bidrag till handikappanpassning av 
lokaler för trossamfund. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Under budgetåren 1983/84 och 1984/85 har av sysselsättningsskäl anvisats 
extra statsbidrag om sammanlagt 29 milj. kr. 

För budgetåret 1986/87 har samarbetsnämnden fått in 70 nya ansökning
ar om statsbidrag till lokaler med en sammanlagd byggnadskostnad av 
drygt 120 milj. kr. Statsbidragsbehovet för dessa lokaler beräknas till ca 30 
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milj. kr. Medelsbchovet ligger därmed på samma nivå som under budget
åren 1983/84 och 1984/85. 

. Samarbetsnämnden upprepar därför sin tidigare framställning om att det 

ordinarie lokalbidragsanslaget höjs till samma nivä som det totala årliga 
anslaget för vart och ett av budgetåren 1983/84 och 1984/85. Samarbets
nämnden anhåller att anslaget till lokalbidrag höjs med 14,7 milj. kr. till 24 
milj. kr. och att bidraget till handikappanpassning höjs med 3 milj. kr. till 4 

milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att statsbidrag till an
skaffande av lokaler för trossamfund för nästa budgetår får utgå med 
l 0 800 ooo kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Byggnadsbidrag på det kyrkliga området för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 12 415 000 kr., 
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G. Övriga ändamål 
G 1. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 
verksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2434295 
2400000 
2800000 

Från anslaget utgår bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk
samhet. Medlen disponeras av civildepartementet efter särskilda beslut av 
regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981/82: 155 och AU 1981/ 

82:24. 

Författning 

Förordning (1986: 552) oin statsbidrag till kvinnoorganisationernas cen
trala verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och för organisationer med fler 
än 3 000 medlemmar i form av rörligt bidrag. 

För kvinnoorganisation med fler än I 500 men högst 3 000 medlemmar 
utgör grundbidraget 65 000 kr. För organisation med fler än 3 000 medlem
mar utgör grundbidraget 130000 kr. Det rörliga bidraget utgår för antalet 
medlemmar över 3000 med 5:50 kr. För antalet medlemmar över 60000 
utgår inte något rörligt bidrag. 

Råde grundbidraget och det rörliga bidraget höjdes under 1986/87. Med 
hänsyn till detta förordar jag endast en höjning av det rörliga bidraget med 

0:30 kr. till 5:80 kr. för medlem. 
Med hänsyn till höjningen av det rörliga bidraget samt att någon ny 

organisation kan komma att uppfylla bidragsvillkoren förordar jag att 
anslagsbeloppet räknas upp med 400000 kr. under nästa budgetår. Utbetal
ningen av bidragen skall ske fyra gånger per år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kvin11oorganisatio11crnas centrala verksamhet 

för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 2 800000 kr. 
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Register Prop. 1986/87: 100 

Översikt 
Bil. 15 

4 Inledning 

22 A. Civildepartementet m. m. 

22 Civildepartementet 28625000 
22 Utredningar m. m. 10600000 
23 Extra utgifter 478000 
23 Regeringskansliets förvaltningskontor 199825000 

239528000 

25 8. Statlig rationalisering och revision, 
statistik m. m. 

25 Statskontoret 70282000 
27 Anskaffning av ADB-utrustning 372500000 
31 Riksrevisionsverket *101260000 
32 Kammarkollegiet 11779000 
34 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhcl 1000000 

Statistiska centralbyrån: 
35 Statistik, register och prognoser 310122000 
52 Uppdrags verksamhet I 000 
53 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalise-

ring 699000 
53 Statens person- och adressregisternämnd 580000 

868223000 

55 C. Statlig lokalförsörjning 

55 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 198500000 
57 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

m.m.· 10197 000 

208697000 

60 D. Statlig personalpolitik m. m. 

63 Statens löne- och pcnsionsverk 46508000 
67 Statlig personaladministrativ informationsbehand-

ling 1000 
68 Statens arbetsmarknadsnämnd 23074000 
69 Lönekostnader vid viss omskolning och omplace-

ring 28000000 
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70 Vissa trygghctsåtgärder för lärare 
Statens institul för personalutveckling: 

71 Bidrag till myndighetsuppgifter 
72 U ppdragsverksam het 
72 Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder 
73 Statens arbetsmiljönämnd 
74 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
74 Bidrag till stiftelsen Statshälsan 
75 Viss förslagsverksamhet m. m. 
76 Vissa skadeersättningar m. m. 
76 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 
77 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt 

reglerade området 
78 Externa arbetstagarkonsulter 

79 E. Länsstyrelserna m. m. 

79 Länsstyrelserna m. m. 

132 F. Kyrkliga ändamål 

132 Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m. 
135 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
137 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
138 Bidrag till trossamfund 
140 Byggnadsbidrag på det kyrkliga området 

143 G. Övriga ändamål 

143 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 
verksamhet 

Totalt för civildepartementet 

4000000 

7240000 
I 000 

15 000000 
1 163 000 

215000 
296800000 

I 000 
100000 

1000 

100000000 
6791000 

528895000 

1223433000 

1223433000 

14335000 
28500000 

756000 
40527000 
12415000 

96533000 

2800000 

2800000 

3168109000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1987 

Miljö- och energidepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 

Översikt 
Miljö- och energidepartementet inrättas den l januari 1987 och består i 
huvudsak av enheter och personal från industri- ochjordbruksdepartemen
ten. Till miljö- och energidepartementet hör frågor om: 
- miljövård, innefattande miljöskydd, naturvård, kemikaliekontroll, mil-

jövårdsforskning, 
- vattenlagen och lagen om vattenförbund, 
- strålskydd, 
- energiförsörjning, 
- energianvändning med undantag av det sektorvisa ansvaret för energi-

hushållning, 
- energiforskning, 
- kommunal energiplanering, 
- säkerhet inom kärnenergi- och elenergiområdena samt 
- beredskap inom energiområdet. 

Till det nya departementets ansvarsområde hör också samordning av 
sådana miljöfrågor som andra departement har huvudansvaret för. 

Miljöpolitiken 

Miljöfrågorna har en självklar ställning inom den samlade välfärdspoliti
ken. Rätten till en oförstörd miljö som förutsättning för en god hälsa måste 
kunna garanteras även för kommande generationer. Miljöförstöring har på 
både kort och !årig sikt negativa effekter på hela samhället. Ett aktivt 
miljöskydd är därför av ·avgörande betydelse för vår framtida välfärd, 
ekonomi och sysselsättning. Miljöpolitikens mål är att förebygga miljöstör
ningar och där sådana uppkommer begränsa störningarna. Miljöpolitiken 
syftar vidare till att återställa förstörd miljö. 

Miljövården började byggas upp under senare delen av 1960-talet. Vid 
denna tidpunkt grundlades viktiga förutsättningar för svensk miljöpolitik i 
form av lagstiftning, miljövårdsorganisation och investeringar i miljövår
dande anläggningar. Många av de insatser som gjorts under denna tidsperi
od har varit framgångsrika för att begränsa eller bevara oersättliga värden. 
Lagstiftning och organisation måste emellertid nu vidareutvecklas. Under 
det kommande budgetåret kommer de initiativ som tagits i denna riktning 
att följas upp. 

I Riksdagl'n 1986187. 1 sam/. Nr IOO. Bilaga 16 

Riiuclse: S. 6 rad l Står: Miljö- och energidepartementet 
Rättat till: Statsrådsbercdningcn 
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Trots att miljövården successivt byggts ut uppkommer hela tiden nya 
miljöproblem. Vissa går inte all avgränsa geografiskt eller organisatoriskt. 
Inte sällan är tiden för att åtgärda problemen knapp. Det var av denna 
anledning som regeringen år 1985 presenterade ett handlingsprogram mot 
luftföroreningar och försurning. Handlingsprogrammet avses förnyas un
der budgetåret 1987/88. 

Regeringen tog nyligen initiativ till en aktionsgrupp mor havsförorening
ar. Avsikten är att gruppens arbete skall resultera i en aktionsplan under 
våren 1987. 

När det gäller bilavgaser har regeringen lagt fram en proposition med de 
grundläggande bestämmelserna som behövs för att genomföra riksdagens 
beslut från hösten 1985 om nya och avsevärt skärpta avgasreningskrav för 
personbilar från och med 1989 års bilmodeller. Genom den nya lagen som 
nyligen beslutades av riksdagen får biltillverkarna ett ökat ansvar för 
bilarnas funktion och hållbarhet i fråga om avgasutsläpp. Statens natur
vårdsverk utreder för närvarande vilka avgaskrav som bör gälla för lastbi
lar och bussar, och kommer att presentera ett förslag under våren 1987. 

Riksdagen har också nyligen behandlat ett åtgärdsprogram mot miljöfar
liga batterier. Riksdagens beslut innebär bl. a. att en riksomfattande insam
lingskampanj startar år 1987. Kampanjen och det slutliga omhändertagan
det av batterierna skall bekostas av batteribranschen. Kommunerna skall 
finansiera själva insamlandet av ballerierna. 

Naturvårdsverket utreder för närvarande vilka åtgärder som går att 
vidta för att minska användningen och utsläppen av freoner, samt möjlig
heterna att ersätta freoner med andra ämnen. 

Regeringen har vid flera tillfällen förklarat att användningen av bekämp
ningsmedel i jordbruket bör halveras på fem år. Lantbruksstyrelsen, natur
vårdsverket och kemikalieinspektionen har utarbetat ett handlingsprogram 
för att uppnå detta mål. Regeringen kommer att ta ställning till förslaget 
senare i vår. 

Miljöfrågorna har till stora delar en icke-sektoriell ställning och griper in 
i flertalet samhällsområden. De miljöproblem som uppkommer är resultat 
av hur produktionssystem utformas och på vilket sätt naturresurser utnytt
jas och omvandlas. Effektiviteten i dessa system är av avgörande betydel
se för i vilken utsträckning som miljöproblem kan undvikas. Där miljöstör
ningar inte kan förebyggas måste sådana skyddsåtgärder vidtas att viktiga 
natur- och miljövärden inte går till spillo. 

Miljöfrågorna har en starkt internationell prägel. Gemensamma interna
tionella överenskommelser och handlingsprogram behövs för att vi på 
regional och global nivå skall kunna lösa miljöproblemen. Det internatio
nella miljöarbetet skall stärkas. 

Budgetförslaget för miljösektorn har utarbetats 'mot bakgrund av de 
allmänna kraven på återhållsamhet på statsbudgeten. Med hänsyn till -
sektorns stora betydelse har det ändå varit möjligt att skapa utrymme för 
vissa reformer och förstärka resurserna på några områden. Anslagen före
slås räknas upp med sammanlagt drygt 25 milj. kr. 

För informationsinsatser i skolan av den samlade miljörörelsen föreslås 
2 milj. kr. Totalt 15,5 milj. kr. har beräknats för bl. a. insatser i odlings land-
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skapet och för kontroll av jordbrukets miljökonsekvenser. För vård av 
naturreservat föreslås en uppräkning med drygt 11 milj. kr. Vidare föreslås 
ett nytt anslag på 2 milj. kr. för vård av hotade växt- och djurarter. 

Bränslemiljöfondens användningsområde föreslås utökas till utprovning 
av ny miljöskyddsteknik utanför energiområdet. Från miljösynpunkt är det 
angeläget att införandet av ny teknik stimuleras bl. a. inom skogsindustrin 
samt när det gäller den kommunala .vattenvården och avfallshanteringen. 

Miljövårdsforskningen kommer att behandlas i en samlad forskningspo
litisk proposition under våren 1987. 

Statens naturvårdsverks roll och funktioner i det framtida miljövårdsar
betet övervägs f. n. inom ramen för den pågående översynen av miljö
vårdsorganisationen. I avvaktan på denna översyn beräk~as anslaget för 
naturvårdsverket utan reduktion enligt huvudförslaget. 

Anslagsberäkningen för statens strålskyddsinstitut utgår från huvudför
slaget. För forskning rörande bl. a. strålskyddsfrågor med ~nknytning till 
bildskärmsarbete, mammografi och radon i bostäder föreslås fortsatta 
insatser. 

Kemikalieinspektionen, som inrättades den I januari 1986, befinner sig 
fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Inspektionens anslag har därför be
räknats utan reduktion enligt huvudförslaget. 

För att kunna minska handläggningstiderna för enskilda ärenden vid 
koncessionsnämnden för miljöskydd beräknas nämnd~ns anslag utan re
duktion enligt huvudförslaget. 

Energipolitiken 

Riktlinjerna för energipolitiken har lagts fast genom riksdagens beslut 
våren 1985. De innebär att samhällets och industrins behov av en billig och 
säker energiförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största 
möjliga utsträckning är grundat på varaktiga, helst förnybara och inhe~s
ka, energikällor. En effektiv energianvändning och en intensifierad energi
hushållning skall främjas. Stränga krav skall ställas på säkerhet och om
sorg och utveckling av all energiteknik. Kärnkraften skall utnyttjas under 
en övergångsperiod. Senast år 2010 skall d~n sista reaktorn tas ur drift. 

Den strategi som regeringen har lagt fast för kärnkraftsavvecklingcn kan 
komma att påverkas av den kärnkraftsolycka som inträffade i 1Jernobyl i 
Sovjetunionen i april 1986. Strax efter olyckan uppdrog regeringen åt rådet 
för långsiktiga elanvändnings- och elproduklionsfrågor, energirådet, att 
mot bakgrund av denna olycka på nytt pröva de grundläggande frågorna 
om kärnkraftens säkerhet m. m. 

Energirådet överlämnade i november 1986 ett omfattande utredningsma
terial till regeringen. Materialet remissbehandlas för närvarande. Avsikten 
är att regering och riksdag med detta underlag som grund skall kunna ta 
ställning till om och i så fall i vilken omfattning erfarenheterna efter 
kärnkraftsolyckan påverkar den fastlagda strategin för kärnkraftsavveck
lingen. 

Genom omläggning av energiförsörjningen, minskad förbrukning och 
skärpta miljökrav har utsläppen av svaveldioxid från förbränningsarilägg-
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ningar kunnat minskas med drygt 70 % mellan åren 1970 och 1985. Arbete 
pågår med alt åstadkomma en ytterligare sänkning.· Även möjligheterna att 
minska utsläppen av kväveoxider studeras med målet att uppnå en minsk
ning med 30 % mellan åren 1980 och 1995. 

De skäpta miljökraven i Sverige har medfört en inhemsk marknad för 
teknik som klarar sådana krav. Tillverkningsindustrin har, bl. a. med stat
ligt stöd. gjort stora satsningar på utveckling av ny miljövänlig teknik. De 
anläggningar som har beställts ger industrins erfarenheter och referensob
jekt som skapar förutsättningar för exportframgångar. 

Den totala energianvändningen väntas bli i stort sett oförändrad under 
perioden 1985-1987. För industrin och samfärdseln väntas en viss ökning 
medan energianvändningen inom sektorn bostäder, service m. m. väntas 
sjunka något under år 1987 efter en viss ökning år 1986. 

Oljeberoendet fortsätter att minska. Oljans andel av energiförsörjningen 
heräknas för år 1986 uppgå till 46 % mot närmare 70 % i slutet av 1970-ta

let. 
Oljeersättningsprogrammet ersattes under år 1986 av ett program för 

utveckling och introduktion av ny energiteknik. Stödet vidgades därmed 
från att vara ett renodlat oljeersättningsstöd till att främja utveckling och 
introduktion av ny teknik som bidrar.till ett effektivare och mer miljövän
ligt energisystem. 

Inför kärnkraftsavvecklingen är det viktigt att möjligheterna till elpro
duktion i mottrycksanHi.ggningar utnyttjas. Statens energiverk har utrett 
möjligheterna att använda industriellt mottryck och kraftvärme. Regering

. en har också uppdragit åt en särskild utredare att undersöka möjligheterna 
och föreslå åtgärder för att bygga ut kraftvärme i Sverige. 

Det nuvarande energiforskningsprogrammet löper ut i och med inneva
rande budgetår. Förslag om'hur det statliga stödet till energiforskning bör 
vara uppbyggt och strukturerat har uiarbetats av energiforskningsutred
ningen. Avsikten är att ett riytt energiforskningsprogram skall presenteras 
våren 1987. 

Förslag om försörjningsbcredskapcn inom bränsle- och drivmedelsom
rådet för programperioden 1987/88-1991/92 har lagts fram av energibered
skapsutredningen. 1984 års försvarskommitte kommer att lägga fram för
slag till de planeringsförutsättningar som hör gälla och mot bakgrund härav 
föreslå nya mål för bcredskapslagring av olja. Förslag om inriktningen av 
försörjningsberedskapen inom funktionen Enc'rgiförsörjning avses läggas 
fram för riksdagen våren I 987. 

Budgetförslaget avseende energiområdet präglas av återhållsamhet och 
huvudförslag innebärande en real anslagsminskning tillämpas för alla myn
digheter utom statens kärnkraflinspektion. 

Statens energiverk ingår hland de myndigheter som deltar i en försöks
verksamhet med treåriga budgetramar. Energiverket föreslås nu få treåriga 
ramar för såväl sina förvaltningskostnader som sin utredriings- och infor
mationsverksamhet. 

Statens kämkraftinspektions och statens kärnbränslenämnds verksam
het finansieras med avgifter från kärnkraftföretagen. Kärnkraftinspek-
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Lionen föreslås få ytterligare tre tjänster för åtgärder på beredskapsområ
det och för in.satser för bevakning av kärniekriisk verksamhet utomlands. 

För verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB föreslås en anslagsök
ning om sammanlagt ca 12 milj. kr. 

För statens vattenfallsverk planeras en särskild proposition våren 1987. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringarna totalt inom miljö- och energidepartementets verk
samhetsområde i förhållande till motsvarande anslag under jordbruksde
partementets resp. industridepartementets huvudtitel för budgetåret 
1986/87 framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har 
inte tagits med. Beloppen anges i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1986/87 1987/88 

A. Miljö- och energi-
departementet m. m. 25,5 +25,5 
B. Miljö 504,7 534,6* +29,9 
C. Energi 4401,7 4 32s:s• -72,9 

Totalt för miljö- och 
energidepartementet 4906,4 4888,9 -17,5 

* I sammanställningen ingår vissa anslag där oförändrat belopp beräknats i avvaktan 
på särskilda propositioner våren 1987. 
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Statsrådsberedninge-n 

Uldrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Dahl 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 

INLEDNING 

Regeringen har tidigare i dag beslutat att inrätta ett miljö- och energidepar
tement. Departementet som i huvudsak består av delar av jordbruks- och 
industridepartementen bö1:jar sin verksamhet den I januari 1987. Miljö
och energidepartementet svarar för ärenden som berör miljöskydd och 
naturvård samt energianvändning och energitillförsel. Departementet har 
även ett övergripande och pådrivande samordningsansvar för miljöfrågor 
inom regeringskansliet även om dessa frågor handläggs inom annat depar

tement. 

1 Miljöpolitiken 

Utvecklingen inom miljöområdet 

Miljövård i modern mening har bedrivits i Sverige i drygt två decennier. 
Miljövården har successivt utvecklats till en central politisk fråga som 
berör alla delar av samhället. 

Av grundläggande betydelse för det praktiska miljövårdsarbetet har 
varil den lagstiftning som successivt utvecklats. De viktigasle lagarna har 
varil naturvård slagen från år 1964 och miljöskyddslagen från år 1969, som 
båda omarbetats vid skilda tidpunkter. Därtill kommer lagen om hälso- och 
miljöfarliga varor som kom år 1973 och som år 1986 ersattes av lagen om 
kemiska produkter. Vid sidan av dessa grundläggande lagar har tillkommit 
särskild lagstiftning om bl. a. begränsning av svavelutsläpp och bilavgaser 
samt om renhållning, terrängkörning och förbud mot dumpning. I lagstift
ningen inom olika samhällssektorer har vidare förts in regler om hänsyns

tagande till miljöintressena. 
För att underlätta för kommunerna och industrin att möta de nya miljö

kraven utgick under en övergångsperiod omfattande statsbidrag till mil
jöinvesteringar. Därigenom möjliggjordes den snabba och omfattande ut
byggnaden av både kommunala avloppsreningsverk och reningsanordning
ar vid äldre industrianläggningar som genomfördes främst under första 
hälften av 1970-talet. 

Genom bl. a. arbetet med den fysiska riksplaneringen och genom ut
vecklingen av samhällsplaneringen i övrigt har möjligheter skapats att i 
ökad utsträckning beakta miljöfrågor redan på planeringsstadiet inom olika 
samhällsområden. Andra viktiga instrument i miljövårdsarbetet har varit 
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övervaknings- och inventeringsverksamhet samt forskning och utveckling. 
Också utbildning och information om miljöproblemen och om olika sätt att 
komma till rätta med dem har varit betydelsefulla inslag i arbetet. 

I takt med att vår insikt har ökat om miljöfrågornas internationella 
karaktär har det också blivit en allt viktigare del av arbetet inom miljö
vårdsområdet att söka lösningar av problemen i samarbete med andra 
länder. 

För att administrera den snabbt växande verksamheten på miljöområdet 
har miljövårdsorganisationen successivt byggts ut. Vid sidan av natur
vårdsverkct, koncessionsnämnden för miljöskydd,,Iänsstyrelserna och de 
kommunala hälso- och miljöskyddsnämnderna som har det huvudsakliga 
ansvaret för bevakningen av miljöfrågorna på central, regional resp. lokal 
nivå är ett stort antal andra organ engagerade i miljövårdsarbetet. 

Det är svårt att göra en samlad värdering av utvecklingen inom miljöom
rådet under den gångna 20-årsperioden. I många avseenden har mil.iö
vårdsarbetet i Sverige varit framgångsrikt. Stora insatser har gjorts bl. a. 
när det gäller avloppsfrågorna i våra tätorter och för att komma till rätta 
med industrins föroreningsproblem. Utsläppen av vissa miljöfarliga förore
ningar har minskat kraftigt. Användningen av en rad hälso- och miljöfarliga 
kemiska ämnen har också begränsats. Avfallshanteringen har förbättrats. 
Skyddet av värdefulla naturtyper har förstärkts. Arealen mark som skyd
dats som naturreservat eller på annat sätt har ökat kraftigt. Medvetenheten 
om miljöfrågornas betydelse är nu också större. 

Som ett resultat av de gjorda insatserna har i flera avseenden kunnat 
konstateras klara förbättringar av tillståndet i miljön. Det gäller L. ex. 
situationen i många inlandsvatten och kustvattenområden. Också luftför
oreningssituationen i många tätorter har förbättrats som en följd av ut
byggd fjärrvärme och krav på minskade utsläpp. I andra avseenden är 
situationen mera svårbedömd. Vi får också inom en rad områden informa
tion som tyder på en försämring av situationen trots de insatser som har 
gjorts och som görs. De långsiktiga effekterna av tillförseln till miljön av 
olika föroreningar måste härvid särskilt uppmärksammas. Försurningen av 
mark och vatten samt utvecklingen i våra havsområden är exempel på 
miljöfrågor där utvecklingen är oroande. När det gäller flera av de miljö
problem som vi ser som de allvarligaste i vårt land är utvecklingen likartad 
i andra länder. Vi kan därför inte lösa dessa problem utan samordnade 
insatser internationellt. 

Utgångspunkter för det fortsatta miljövårdsarbetet 

För att vi skall komma tiUrätta med dagens och morgondagens miljöpro
blem krävs en kraftfull miljöpolitik. Omsorgen om miljön måste ges en 
central plats inom samtliga samhällsområden. Genom inrättandet av miljö
och energidepartementet läggs grunden för en kraftsamling och organisato
risk samordning av miljöpolitiken. Departementet skall vara pådrivande 
och samordnande i regeringens arbete över hela miljöområdet. 

Det fortsatta miljövårdsarbetet måste bedrivas på bred front med insat
ser av en rad olika slag. Vi måste öka våra kunskaper om tillståndet i 
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miljön, om miljöproblemen och om olika metoder att lösa problemen. Vi. Prop. 1986/87: 100 
måste effektivisera det löpande arbetet med att tillämpa olika lagar,,utnytt- Bil. 16 
ja andra styrmedel och använda tillgängliga resurser. I detta sammanhang 
kräver tillsynsfrågorna särskild uppmärksamhet. Vi måste utarbeta och 
genomföra särskilda åtgärdsprogram för att lösa akuta miljöproblem. För-
surningen, havsföroreningarna, avfallshanteringen, utsläppen av miljö-
gifter, freonutsläppen och bekämpningsmedelsanvändningen är exempel 
på frågor som kräver en samlad behandling. Vi måste dessutom i högre 
grad än hittills komplettera de löpande direkta miljövårdsinsatscrna med 
ett systematiskt arbete på att förebygga miljöproblem genom en god hus-
hållning med naturresurserna och genom att miljöhänsyn.på ett genomgri-
pande säll integreras i utvecklingsplaner för olika samhällsområden. Ener-
gipolitiken har till stora delar redan en sådan inriktning. Också när det 
gäller trafikpolitiken och de areella näringarna har ett sådant arbete påbör-
jats. 

Forskning, utveckling, övervakning m. m. 

Ett framgångsrikt miljövårdsarbete måste bygga på goda kunskaper om de 
problem som skall behandlas. Miljöpolitiken hör emellertid till de områden 
där beslut kan behöva fattas trots att underlaget är ofullständigt. Det ·är 
ofta inte möjligt att undandra sig ställningstaganden med hänvisning till att 
sambanden är komplicerade och svåröverskådliga samt att kostnaderna för 
och effekterna av en åtgärd inte är fullständigt klarlagda.· 

Ställningstaganden på miljöpolitikens område får· i allt flera fall stora 
ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för att vidta reningsåtgärder eller 
förändra produktionsprocesser är numera ofta betydande. Samhällets 
kostnader på sikt på grund av miljöförstöringen är dock sannolikt ofta ännu 
större. Med hänsyn till de stora värden det kan. vara fråga om är det 
utomordentligt angeläget att kunskapsunderlaget vid beslut i viktiga miljö
frågor blir så fullständigt som möjligt. 

Det satsas i dag betydande resurser på forskning och utveckling, över
vakning, inventering och kartläggning samt utredningar, undersökningar· 
och sammanställningar som syftar till a.tt öka våra kunskaper om tillståndet 
i miljön, om olika miljöproblem och om metoder.att lösa problemen. Av . 
skäl som jag här beskrivit anser jag emellertid att det är nödvändigt med 
ökade insatser för att säkerställa att viktiga beslut på miljövårdsområdet 
kan grundas på goda kunskaper. Forskningen är här av grundläggande 
betydelse för att skapa och upprätthålla den kompetens och kunskap som 
behövs i det löpande miljövårdsarbetet. I regeringskansliet bereds för · · 
närvarande frågan om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. 
Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas 
riksdagen under våren 1987. Jag avser att återkomma till miljövårdsforsk
ningen i det sammanhanget. 

Vid sidan om forskningen behövs en fortlöpande övervakning av tillstån
det i miljön. Naturvårdsverket driver en sådan verksamhet inom ramen för 
det s. k. programmet för övervakning av miljökvalitet. Utvärderingar har 
under det senaste året gjorts av programmet. Det är angeläget att natur- 8 



vårdsverket i anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 
redovisar en samlad plan för den fortsatta verksamheten inom programmet 
i ett längre perspektiv. 

Inom såväl naturvårdsverket som andra organ finns betydande laborato
rieresurscr m. m. avseende olika delar av miljövårdsområdeL Höga krav 
på effektivitet och kvalitet bör ställas på denna verksamhet. Resurserna 
bör fortlöpande kanaliseras till de omr.åden inom miljövården där behovet 
av insatser är störst. Inom ramen för den översyn av miljövårdsorganisa
tionen som nu pågår och som jag strax återkommer till skall bl. a. studeras 
hur verksamhet av nu berört slag bäst kan organiseras. När de.t gäller vissa 
typer av kvalificerade analyser av. miljögifter, främst dioxiner, föreligger 
en akut brist på resurser. Naturvårdsverket har föreslagit att särskilda 
resurser anvisas inom detta område. Jag delar verkets bedömning att det är . 
nödvändigt att ytterligare analysresurser tillskapas: Jag avser att, så snart 
beredningen av ärendet är avslutad, återkomma med förslag till hur en 
förstärkning av kapaciteten skall genomföras. 

Utvecklingen av ny teknik för rening av utsläpp eller för framtagande av 
mera miljövänliga produkter och produktionsprocesser är en angelägen del 
i arbetet med att lösa miljöproblemen. Det är i huvudsak ett ansvar för 
industrin att göra de insatser som behövs inom detta område. På samma 
sätt som inom andra områden är det emellertid väsentligt att .samhället 
stöder teknikutvecklingen. Det är i första hand styrelsen för teknisk ut
veckling (STU) som har till uppgift att svara för detta stöd. STU har 
tillsammans med naturvårdsverket och andra organ utarbetat ett program 
för forsknings- och utvecklingsinsatser på miljövårdsområdet. Program
met har redovisats i en rapport benämnd Forska för bättre miljö. De 
förslag som tas upp i rapporten kommer att behandlas i den forskningspoli
tiska propositionen. 

Naturvårdsverket har i sin anslagsframställning också tagit upp frågan 
om ett statligt stöd till s. k. pilotanläggningar eller demonstrationsanlägg
ningar inom det miljötekniska området. Ett sådant stöd ligger utanför de 
ramar som gäller för STU: s verksamhet. Med hänsyn till att det företags
ekonomiska intresset av att prova nya tekniska lösningar i många fall är 
svagt inom miljövårdsområdet, samtidigt som det för samhället kan vara 
angeläget att påskynda introduktionen av nya process- och reningsme
toder, delar jag naturvårdsverkets uppfattning att möjligheter bör skapas 
att i vissa fall med ekonomiskt stöd stimulera införandet av ny miljö
skyddsteknik. Jag föreslår därför i det följande att möjlighet öppnas att 
använda bränslemiljöfonden för stöd i de fall jag här berört. 

Effektivisering av det löpande miljövårdsarhetet. 
,·. 

Miljövårdsarbetet i vårt land har fått en allt större bredd och qmfattning. 
Många myndigheter arbetar med miljöfrågor i vid mening. Lagstiftningen 
har blivit svåröverskådlig. Arbetsupp_gifterna hos ett flertal myndigheter är 
så många att det ibland kan vara svårt att effektivt planera och prioritera 
verksamheten. Denna situation hänger samman med miljöproblemens fak
tiska omfattning och betydelse. 
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Arbetsuppgifternas omfattning gör det nödvändigt att-vi arbetar ratio
nellt och att vi noga prioriterar insatserna. Det behövs d(irför fortlöpande 
översyn av olika delar av miljövårdsverksamheten i syfte att säkerställa 
effektivitet och rätt användning av begränsade resurser. Inom tlera delar 
av miljövårdsområdct har sådan översyn genomförts under de senaste åren 
eller är nu aktuell. 

De kemiska hälso- och miljöriskt:rna är ett sådant område. Hälsoproble
men i arbetslivet orsakade av kemikalier har bearbetats intensivt men är 
ännu långt ifrån lösta. Detsamma gäller problemen med kemikalieutsläpp i 
luft och vatten. Särskilda krav på säkerhet måste ställas på kemiska 
produkter som används i hemmen. För att vi skall kunna minska riskerna 
vid olika slag av användning av kemikalier behövs åtgärder för att få till 
stånd en säkrare hantering men också en utveckling mot produkter som 
kan hanteras utan risk för hälsa eller miljö. Tillverkare och importörer av 
kemikalier har en nyckelroll i arbetet med att minska de kemiska hälso
och miljöriskerna. På grundval av kemikommissionens arbete beslutade 
riksdagen våren 1985 om en ny lag om kemiska produkter samt om en ny 
myndighet, kemikalieinspcktiorien. Inspektionens tillsynsverksamhet skall 
främst riktas mot tillverkare och importörer. I propositionen om kemika
liekontroll anförde föredraganden att han bedömde det som lämpligt att de 
nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen prövades efter en· tvåårspe
riod varvid särskilt resursavvägningen och samverkansformcrna mellan de 
myndigheter som arbetar inom detta område borde övervägas. Kemika
lieinspektionen påbörjade sin verksamhet den 1 januari 1986. Under år 
1988 kan det därför vara lämpligt au ta upp frågan om en sådan utvärdering 
av verksamheten inom detta område som aviserades i nämnda proposition. 

Det nuvarande systemet för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen 
har på senare år utsatts för kritik. Det finns flera förslag till ändringar av 
lagstiftning och prövningsordning. Jag avser att inom kort ta upp vissa av 
dessa förslag i en proposition om ändringar i miljöskyddslagen. Det är 
emellertid nödvändigt att bl. a. de frågor som rör olika organs uppgifler när 
det gäller både prövning och lillsyn ses över ytterligare. Detta sker inom 
ramen för den översyn av hela miljövårdsorganisationen som regeringen 
nyligen beslutat om (Dir. 1986: 25). Utgångspunkten för översynen är att 
de samlade resurserna för miljövård bör utnyttjas så effektivt som möjligt 
för att lösa viktiga miljöproblem. Översynen inriktas på frågor som rör 
olika organs uppgifter och roller inom den samlade miljövårdsorganisa
tionen. Översynen skall redovisas senast den l september 1987. 

Hur angelägna åtgärder inom miljövårdsområdet skall finansieras är 
självfallet en viktig fråga. Under de senaste åren har avgifter i ökad 
utsträckning införts på miljövårdens område. För bl. a. prövning och till
syn enligt miljöskyddslagen tas sålunda ut avgifter liksom för kemikaliein
spektionens verksam hel. Avgifter tas också ut på handelsgödsel och be
kämpningsmedel bl. a. i syfte att begränsa användningen av sådana ämnen. 
Det är viktigt att användningen av ekonomiska styrmedel på miljövårds
området noga följs upp. Berörda myndigheter har också i flera fall fått i 
uppdrag att utvärdera de avgiftssystem som finns. Jag vill i detta samman
hang även nämna att frågor om finansieringen av vissa kostnader för 
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återställningsåtgäröer och ersättning vid miljöskador utreds av miljöskade
fondsutredningcn (Jo l985: 02). Utredningen skall redovisa sina förslag 
under år 1987. 

Insatser inom naturvården 

Att skydda och vårda värdefull natur är en betydelsefull del av naturvårds-. 
arbetet. Med stöd av naturvårdslagstiftningen har betydande arealer skyd
dats mot exploatering. Skyddet ges i olika former allt från nationalparker 
till skydd av enstaka naturföremål, naturminnen. I vårt land finns i dag 20 
nationalparker, drygt 1200 naturreservat, ett 50-tal naturvårdsområden, 
drygt 600 djurskyddsområden och 1300 naturminnen, dvs. mer än 3000 
naturvårdsobjekt. Dessa omfattar en totalareal av ca 2,3 milj. ha. Under år 
1986 avsattes bl. a. Stenshuvud i Kristianstads län som landets 20:e natio
nalpark och Sjaunja i Norrbottens län som.naturreservat med en areal av 
285 000 ha. Även om arealen och antalet naturvårdsobjekt har ökat kraftigt 
sedan 1960-talet återstår stora områden som behöver säkerställas för na
turvården. Endast ca 20 % av landets riksobjekt för vetenskaplig naturvård 
och friluftsliv har hittills blivit skyddade på ell tillfredsställande sätt. Detta 
ställer krav på fortsatta resurser. För budgetåret 1987/88 föreslås en bibe
hållen anslagsnivå av 40 milj. kr. för säkerställande av mark för natur
vård sändamål. 

Omfattande resurser avsätts för vård och förvaltning av skyddade 
arealer. Betydande naturvårdsinsatser har kunnat göras genom arbets
marknadspolitiska åtgärder, främst beredskapsarbeten. Andelen arbets
marknadsmedel för direkta naturvårdsåtgärder har minskat kraftigt under 
de senaste åren. Ökade vård- och förvaltningskostnader har uppstått till 
följd av under flera år tillkomna naturvårdsobjekt samt vårdåtgärder för 
redan säkerställda objekt där en betydande eftersläpning skett i medelstill
delningen. Ytterligare medel måste tillföras för all naturvårdsobjekten 
långsiktigt skall kunna skötas på ett tillfredsställande sätt. Anslaget för 
vård av naturreservat föreslås för nästa budgetår öka med ca 11 milj. kr. till 
drygt 47 milj. kr. 

Riksdagen beslutade år 1977 att låta restaurera Hornborgasjön i överens
stämmelse med ett av naturvårdsverket utarbetat förslag. Restaureringen 
skulle enligt förslaget ske genom en höjning av vattenståndet i sjön med ca 
1,5 m. Ett reviderat förslag till restaurering av Hornborgasjön presentera
des av naturvårdsverket för regeringen i december 1985. Regeringen upp
drog den 15 maj 1986 åt naturvårdsverket att närmare utreda det nya 
alternativet. Detta förslag skall liksom det tidigare framtagna förslaget 
prövas av vattendomstol. Sedan vattendomstolen behandlat ansökningar
na kommer regeringen att ta ställning till vilket alternativ till restaurering 
som bör utföras. Om regeringen förordar det nya alternativet kommer 
frågan att underställas riksdagen . .Under förutsättning att det nya förslaget 
accepteras kan restaureringen vara genomförd omkring år 1990. De åter
stående kostnaderna beräknas enligt det reviderade förslaget till ca 38 milj. 
kr. 
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Naturvårdsverket.har under år 1984 startat etl särskilt program för flora
och faunavård. Cnder de senaste åren har kunskaper om hotade och 
sällsynta arter tagits fram och hot mot dessa kartlagts. Dagens teknik inom 
framför allt de areella näringarna åstadkommer mycket snabba förändring
ar vad gäller djurens och växternas livsbetingelser. Arbetet bör nu inriktas 
på en genomgång av vilka åtgärder som behövs för olika arter i avsikt au 
vända utvecklingen, liksom en bedömning av var resurserna bäst bör 
användas och hur de bör samordnas. Sverige har också ett internationellt 
ansvar för flera arter. Förutom vissa växtarter gäller detta flera av de stora 
rovdjuren, exempelvis björn, lo oehjärv. Även sälarna är aktuella i detta 
sammanhang liksom pilgrimsfalk och örn. För att möta de behov jag här 
beskrivit föreslås ett nytt anslag för särskilda insatser för vård av hotade 
arter. 

Handlingsprogrammet mot lut'tförorcningar och försurning 

Arbetet med att begränsa svavelutsläppen och att motverka försurningen 
har bedrivits aktivt sedan slutet av 1960-talet. Genom successiva åtgärder 
har de svenska utsläppen av svaveldioxid minskat från ca 900 000 ton år 
1970 till mindre än 300000 ton för närvarande. De svenska insatserna har 
dock inte kunnat hejda en fortsatt försämrad situation. Försurningsproble
met kommer därför också i fortsättningen att vara en av de viktigaste 
miljövårdsfrågorna. Riksdagen behandlade under våren 1985 ett av rege
ringen framlagt handlingsprogram mot luftföroreningar och försurning. 
Programmet innehåller en serie åtgärder för att minska de svenska utsläp
pen av försurande ämnen. Vidare behandlas åtgärder inom jord- och 
skogsbruket för att minska eJler motverka markförsurningen. Inom ramen 
för programmet har omfattande insatser gjorts för kalkning ·och andra 
åtgärder för att motverka och dämpa försurningens effekter samt när det 
gäller forsknings- och utvecklingsarbete, övervakning och inventering. 
Programmet redovisar också behovet av insatser internationellt för att få 
till stånd minskning av utsläppen av försurande ämnen i övriga Europa. 

Som ett led i genomförandet av handlingsprogrammet har en rad utred
ningsuppdrag lämnats. Möjligheterna att ytterligare minska svavelhalterna 
i tunga och lätta eldningsoljor har utretts av statens energiverk. Utred
ningsförslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet. Ett hand
lingsprogram för minskning av kvävcoxidutsläppcn från förbränningsan
läggningar skall utarbetas av naturvårdsverket och statens energiverk. 
Förslag väntas i början av år 1987. Frågor om luftföroreningarnas skade
verkningar på historiska minnesmärken och byggnader behöver ägnas 
ökad uppmärksamhet. Regeringen· har uppdragit åt riksantikvarieämbetet 
att göra ett förslag till handlingsprogram inom detta område. 

När det gäller bilavgaser beslutade riksdagen hösten 1985 om nya avgas
reningskrav för personbilar. Kraven motsvarar gällande amerikanska ut
släppsnormer och innebär en avsevärd·skärpning i förhållande till nuvaran
de bestämmelser. De skärpta avgaskraven införs i två steg, frivilligt från 
19~7 års modeller och obligatoriskt från 1989 års modeller. För att stimule
ra till köp av bilar av 1987 och 1988 års modeller som uppfyller de nya 
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skärpta avgaskraven utgår en lägre försäljningsskatt fÖr sådana bilar. Dess
utom har beslut fattats om införande av blyfri bensin. Fr. o. m. den I juli 
1987 får blyad bensin inte säljas vid tankställen med mer än en bensinpump 
om inte blyfri bensin samtidigt tillhandahålls. 

Riksdagen har under hösten 1986 beslutat om eh ·ny bilavgaslag (prop. 
1986/87: 56, JoU 7, rskr. 106). Den innehåller de grundläggande bestäm
melser som behövs för att genomföra de skärpta avgasreningskrav som 
riksdagen tidigare beslutat om. Till en "början kommer lagen att utnyttjas· 
för införandet av de skärpta obligatoriska avgaskraven för personbildr 
fr. o. rr1. 1989 års bilmodeller. 

Genom lagen läggs ett ökat ansvar på biltillverkarna för bilarnas funk
tion Ol:h hållbarhet i fråga om utsläpp av avgaser. Ansvaret gäller bilar som 
är högst fem år gamla eller som har körts högst 80 000 km. Lagen ger också 
myndigheterna möjligheter att ta ut avgifter av biltillvei"karna för prövning, 
tillsyn och kontroll. Den närmare framtida utformningen av avgaskontrol• 
len när det gäller bilar i trafik utreds på regeringens uppdrag av naturvårds- · 
verket. Förslag i frågan väntas i slutet av år 1987: 

Statens naturvårdsverk utreder på regeringens uppdrag också vilka av
gaskrav som skall gälla för lastbilar och bussar. Naturvårdsverkets forslag 
kommer att presenteras under våren 1987. Överläggningar har i avvaktan 
på detta förts med Svenska lokaltrafikföreningen avseende en skärpning av' 
föreningens rekommendationer beträffande avgaskrav vid upphandling av 
stadsbussar. 

När det gäller skogsbruket har skogsstyrels'en givit ut allmänna råd som 
begränsar skogsgödsling och helträdstitnyttjande inom känsliga områden. 
Ett arbete med att ta fram en s. k. lövskogs-policy pågår i samarbete 
meUan skogsstyrelsen och 'naturvårdsverket·. ·Vad avser jordbruket har. 
naturvårdsverket i samråd med lantbruksstyrclscn utrett möjligheterna till 
användning av icke-försurande gödselmedel samt möjligheterna att minska 
ammoniakavgången frånjordbruksmark. Försök med ökad markkartering 
har bedrivits av lantbruksstyrelsen som också bl. a. arbetar med att ta fram 
ett handlingsprogram när det gäller användningen av växtnäring och kalk. 

I handlingsprogrammet redovisades förslag vad avser bl. a. kalknings
verksamheten som omfattar treårsperioden 1985/86-1987/88. Inom natur
vårdsverket har påbörjats ett arbete med att utarbeta" ett förslag till en 
fortsättning av handlingsprogrammet efter den nu gällande treårsperioden. 
Resultatet av detta arbete väntas i anslutning till verkets anslagsframställ
ning för budgetåret 1988/89. I avvaktan på resultatet av det arbete med att 
se över handlingsprogrammet som nu pågår inom naturvårdsverket och 
med hänsyn till den betydande reservation som finns på anslaget Åtgärder 
mot försurningen föreslås att anslaget för nästa budgetår förs Upp med ett 
oförändrat belopp av 163 milj. kr. 

Atgärdsprogram för andra aktuella miljöfrågor 

Vid sidan av försurningen kommer en rad andra miljöproblem att kräva 
snabba och samordnade insatser under de närmaste åren. Bland de mest 
aktuella av dessa frågor kan nämnas havsföroreningarna:, avfallsfrågoma, 
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utsläppen av miljögifter, freonutsläppen och bekämpningsmede!sanvänd
ningen. 

Miljösituationen i våra kustvatten och havsområden har försämrats på. 
ett mycket oroande sätt under senare år. Den tidvis allvarliga syrebristen i 
havsområdet mellan Sverige och Danmark som bl. a. orsakat massdöd av 
vissa bottenlevande djur såsom havskräftor anses vara en följd av över
gödning av Kattegatt och angränsande vattenområden. Även den massut
veckling av vissa giftiga alger som förekommit längs Västkusten och som 
bl. a. medfört saluförbud för musslor .kan ha ett samband med övergöd
ningen. Denna är främst ett resultat av läckage av växtnäringsämnen 
såsom fosfor och kväve från åkermark samt av utsläpp av sådana ämnen 
från bebyggelse och industrier. Ett annat allvarligt havsmiljöproblem iir 
utsläppen i haven och anrikningen i olika organismer av skilda miljögifter 
bl. a. klororganiska ämnen och tungmetaller. Skador på bl. a. säl och 
havsörn samt förhöjda halter i fisk av vissa miljögifter är tydliga tecken på 
detta problem. Utsläppen och spridningsvägarna samt omsättningen och 
omvandlingen i miljön av dessa ämnen är dock ofullständigt kända. Tillför
sel från atmosfären kan ha en större betydelse än vad man tidigare antagit. 

Olika åtgärder har under de senaste åren redan vidtagits för att motverka 
föroreningen av haven. D.essa åtgärder har varit inriktade såväl på utökade 
och nya nationella insatser som på ett intensifierat internationellt arbete. 
Exempelvis har med stöd av de ändringar i miljöskyddslagen som infördes. 
den l januari 1985 Ringsjöområdet och området kring Laholmsbukten 
förklarats som särskilt föroreningskänsliga områden. I syfte att bättre 
kartlägga de allvarliga problem som 1:Jppstått och framför allt för att skynd
samt få fram ett samlat åtgärdsprogram mot havsföroreningar beslutade 
regeringen i augusti 1986 att tillkalla en aktionsgrupp mot havsförorening
ar. Gruppens arbete bedrivs nu med målet att ett förslag till en aktionsplan 
mot havsföroreningi~,r skall vara klart redan under våren 1987. Genom 
tillsättandet av aktionsgruppen och genom det samarbete i syfte att komma 
till rätta med miljöproblemen i Kattegatt och ldefjorden som inletts med 
Danmark resp. Norge tillgodoses också vad riksdagen under våren 1986 
krävt i fråga om åtgärder beträffande ·Vattenmiljön i Östersjöområdet och 
Skagerrak. 

Regeringen gav år 1985 naturvårdsverket och statens energiverk i upp
drag att utreda de energitekniska och miljöskyddsmässiga förutsättningar
na för avfallsförbränning. Bakgrunden till uppdraget var främst utsläppen 
av bl. a. dioxiner och kvicksilver med rökgaserna. Myndigheternas rapport 
har ingivits till regeringen och remissbehandlats. Enligt rapporten och 
remissyttrandena står det klart att skärpta krav måste ställas på avfallsför
bränning och att dessa måste gälla även för befintliga förbränningsanlägg
ningar. Rapporten bereds nu inom regeringskansliet. Jag avser att åter
komma till denna fråga så snart beredningen av ärendet är slutförd. Jag 
avser att då också ta upp frågan om de ytterligare åtgärder som kan 
behövas för en förbättrad avfallshantering och ökad återvinning. De lång
siktiga effekterna av deponering av olika slag av avfall behöver därvid 
också beaktas ytterligare. . 

Som jag redan beröz:t är den fortgående tillförseln till miljön av olika 
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miljögifter ett allvarligt långsiktigt hot. Det är angeläget att åtgärder för att 
minska utsläppen av olika skadliga ämnen vidtas fortlöpande allteftersom 
de enskilda problemen klarlagt~. När det gäller kvicksilver och kadmium 
från batterier har riksdagen nyligen behandlat ett av regeringen redovisat 
åtgärdsprogram. Arbetet med dessa frågor fortsätter nu i enlighet med 
riksdagens beslut. Detta innebär bl. a. att en riksomfattande insamlings
kampanj påbörjas den I januari 1987. Jag redovisar i det följande hur 
finansieringen av de åtgärder som ingår i programmet kommer att ske. 

Frågorna om skyddet av ozonskiktet i atmosfären och om åtgärder för 
att minska utsläppen av s. k. freoner har under senare tid blivit alltmer 
aktuella. Inom ramen för FN:s miljöprogram (UNEP) har utarbetats en 
konvention för skydd av o:wnskiktet. Konyentionen har.hittills underteck
nats av 27 stater, däribland Sverige. Riksdagen har godkänt konventionen 
(prop. 1985/86: 158, JoU 22, rskr. 250). Den har därefter ratificerats av 
Sverige. 

Naturvårdsverket utreder för närvarande på, regeringens uppdrag vilka 
åtgärder som - i ett kortare och i ett längre perspektiv - är möjliga att 
vidta för att minska använ~ningen och utsläppen av freoner i Sverige samt 
möjligheterna att inom olika användningsområden ersätta freom:r med 
andra ämnen. Verket har under hösten redovisat två rapporter i frågan till 
regeringen. Därvid har naturvårdsverl<.et också angivit att en samlad ut vär
dering av de praktiska förutsättningarna för att minska utsläppen av 
freoner kommer att lämnas.till den l maj 1987. Utvärderingen kommer att 
ske i samarbete med berörda intressenter bl. a. inom industrin. 

I regeringsförkJaringarna i oktober 1985 och mars 1986 har angivits att 
användningen av bekämpningsmedel i jordbruket bör halveras på fem år. 
På regeringens uppdrag har lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och ke
mikalieinspektionen utarbetat ett förslag till handlingsprogram för a.tt upp
nå målet i fråga om begränsning av användningen av bekämpningsmedel i 
jordbruket. Förstaget har remissbehandlats och bereds för närvarande i 
regeringskansliet. De anslagsfrågor som aktualiseras i förslaget kommer 
att tas upp i samband med den forskningspolitiska propositionen. 

Insatser för att förebygga miljöproblem bl. a. genom hushållning med 
naturresurser 

Det hittillsvarande miljövårdsarbetet har i stor utsträckning utgått från 
olika konstaterade miljöproblem och syftat till att finna och vidta åtgärder 
för att lösa problemen. De prnbl~m och åtgärder. jag i det föregående 
redovisat har till väsentlig del haft en sådan utgångspunkt och inriktning. 
Som jag nyss har sagt bör vi i framtiden i ännu högre grad än hittills 
komplettera de löpande direkta miljövårdsinsatserna med ett systematiskt 
arbete på att förebygga miljöproblem genom en effektiv naturresurshus
hållning och genom att miljöhänsyn på ett genomgripande sätt integreras i 
utvecklingsplaner för olika samhällsområden. Det är i ett sådant arbete 
viktigt att inte bara utgå från sådana effekter i miljön som vi redan har 
kunnat iaktta. Vi måste också mera förutsättningslöst studera olika sam
hällssektorer med avseende på resp. sektors totala resursanvändning och 
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tänkbara miljöpåverkan. Det är nödvändigt att konsekvenserna för resurs
användning och miljö kartläggs och redovisas redan innan ny teknik tas i 
anspråk, stora projekt genomför~ eller mera betydande fÖrändringar beslu
tas av verksamhetsinriktning eller policy inom en samhällssektor. För 
samhällssektorer med stor miljöpåverkan kan vidare behöva övervägas 
system med fortlöpande redogörelser för sektorns resursanvändriihg och 
inverkan på miljön. 

En förutsättning för att ett arbete av det slag jag nu berört'skall kunna bli 
framgångsrikt är alt företrädare för de berörda sektorerna aktivt engageras 
i arbetet. Miljöpolitiken behöver därför i ökad grad inriktas på att se till att 
olika samhällssektorer själva tar det praktiska och ekonomiska ansvaret 
för att förhindra att nya miljöproblem uppstår och att lösa de problem som 
redan föreligger. Vad denna inriktning av miljöpolitiken innebär för an
svarsfördelningen mellan olika myndigheter ingår som en viktig fråga i den 
översyn av miljövårdsorganisationen som nu pågår och som jag tidigare 
berört. 

Ett led i den ökade interdepartementala samordning som behövs för att 
ett sådant arbete skall kunna bedrivas framgångsrikt är den förändring som 
skett när det gäller miljövårdsbcredningens arbete och sammansättning 
och som innebär bl. a. att cheferna för kommunikations-; jordbruks-, ar" 
betsmarknads- och bostadsdeparte.menten nu ingår i beredningen. Bered
ningen bör därmed kunna medv~~ka till den ökade samordning av miljöpo
litiken som varit en av· utgångspunkterna vid inrättandet av miljö- och 
energidepartementet. 

Som exempel på viktiga samhällssektorer där ett samarbete mellan 
miljöansvariga organ och sektorsförcträdare påbörjats och nu behöver 
vidareutvecklas med den inriktning jag här angivit kan nånirias energiom
rådet, transportsektorn och de areella näringarna. Vad gäller energipoliti
ken har förutsättningarna att ge arbetet en klar miljöinriktning ytterligare 
stärkts genom den nya departementsorganisationen. Jag återkommer till 
energifrågorna i det följande. 

Transportsektorn hör till de från rniljösynpunkt viktigaste samhällsom
rädena. Det är därvid främst vägtrafikens effekter på miljön som inger oro. 
Också riskerna i samband med transporter till lands och till sjöss av 
miljöfarliga ämnen samt bullerstörningarna från bl. a. flygplan hör till de 
frågor som måste beaktas noga. 

Till vägtrafikens miljöfrågor hör bl. a. bullerfrågorna samt den påverkan 
större vägbyggnadsföretag 'har på markanvändning och naturmiljö. Det är 
nödvändigt att miljöfrågorna beaktas i tillräcklig omfattning i vägplane
ringsprocessen. Denna behöver·därför fördjupas och kompletteras på ett 
sådant sätt att miljökonsekvenserna beskrivs utförligt och kan tas i beak
tande i ett tidigt planeringsskede. Jag avser att återkomma till dessa frågor 
i den proposition om ändringar i miljöskyddslagen som nu förbereds. 

Som den viktigaste miljöfrågan när det gäller vägtrafiken framstår emel
lertid avgasutsläppen. Luftföroreningsproblemen i våra tätorter är numera 
till stor del ett bilavgasproblem-. Koncentrationerna i tätortsluften av 
många ämnen som ingår i bilavgaserna är sådana att de inger oro från 
hälsosynpunkt. Kväveoxidutsläppen från biltrafikeri, som utgör ca två 
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tredjedelar av de totala kväveoxidutsläppcn i Sverige, är en av de viktigas
te faktorerna när det gäller försurningen. 

Jag har tidigare redovisat de utsläppsbegränsande åtgärder som nu be
slutats vad gäller blyfri bensin och skärpta avgasreningskrav för personbi
lar. Dessa åtgärder är ett led i ansträngningarna att minska trafikens 
skadeverkningar på miljön. Det kommer emellertid att ta tid innan dessa 
åtgärder får full effekt. Det är därför nödvändigt att andra åtgärder vidtas. 
Det gäller inte minst att vid utformningen av den nya trafikpolitiken belysa 
och beakta trafikens påverkan på miljön och att vidta olika åtgärder som 
ytterligare kan minska skadeverkningarna i detta avseende. I samarbete 
mellan kommunikationsdcpartcmcntct samt jordbruks- och industridepar
tementen har därför tillsatts en miljöarbetsgrupp inom det trafikpolitiska 
utvccklingsarbetet. Gruppens uppgift är att se över möjligheterna att på ett· 
bättre sätt än hittills beakta miljöaspekterna inom ramen för trafikpoliti
ken. 

För jordbruket finns i gällande jordbrukspolitiska riktlinjer angivet ett 
s. k. miljö- och resursmål. Enligt detta mål ingår i det övergripande målet 
för livsmcdelspolitiken au jordbruket och livsmedelsproduktionen måste 
ta hänsyn till kravet på en god miljö och till behovet av en långsiktig och 
planerad hushållning med våra naturresurser. I proposition 1984/85: 166 
om livsmedelspolitiken anges i detta sammanhang bl. a. alt jordbruket i 
möjlig utsträckning skall·använda miljövänliga odlingsmetoder som också 
bidrar till en god hushållning med mark, vatten och växtnäring. I rimlig 
utsträckning skall jordbruket bedrivas så att det bidrar till att bevara 
genetisk variation och värdefulla delar av fauna och flora i odlingslandska
pet. 

En rad åtgärder har under senare år vidtagits för att begränsa jordbni
kcts miljöproblem. Godkännandet av bekämpningsmedel har tidsbegrän
sats och tlygbesprutning över åkermark förbjudits. Ett förslag till hand
lingsprogram för att ytterligare minska hälso- och miljöriskerna vid an
vändningen av bekämpningsmedel är som jag tidigare berört nu under 
prövning. Utgångspunkten är därvid att användningen av bekämpningsme
del i jordbruket skall halveras på fem år. De problem som hänger samman 
med övergödningen av känsliga vattenområden kommer au tas upp i 
arbetet med en aktionsplan mot havsföroreningar. För att motverka nega
tiva effekter på landskapsbilden och utarmningen av flora och fauna till 
följd av ändrade struktur- och brukningsförhållanden i jordbruket behövs · 
särskilda naturvårdsinsatscr. För att täcka vissa kostnader för åtgärder 
som rör jordbrukets miljöfrågor föreslår jag i det följande ökade resurser 
för naturvård sin satser i odlingslandskapet samt att särskilda medel anvisas 

· för recipientkontroll i jordbruket. 
Dikning av våtmarker är av betydelse både för jordbruket och skogsbru

ket. Dikningsföretag kan samtidigt ge negativa miljöeffekter. För att stärka 
skyddet av våra våtmarker har naturvårdslagen fr. o. m. den I juli 1986 
kompletterats med regler om att markavvattning inte får ske utan tillstånd 
av länsstyrelsen. 

Frågorna kring skogsbrukets naturvårdshänsyn har· tilldragit sig ökad 
uppmärksamhet under 1980-talet. En rad initiativ har tagits under de 
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senaste åren. En särskild lag till skydd för ädellövskogarna har stiftats. 
Skyddet av de fjällnära skogarna har förstärkts och skall upprätthållas. I 
våra tre nordligaste län har markanvändningsplanering inletts för att ge 
bättre mqjlighcl att bl. a. beakta naturvårdens särskilda intressen. Värde
fulla urskogsområden har helt tagits undan från skogsavverkning. På större 
delen av vår skogsmarksareal skall emellertid även i framtiden bedrivas ett 
mångbruk. Naturvårdens och andra allmänna intressen skall normalt kun
na förenas med ett rationellt skogsbruk under ömsesidigt hänsynstagande. 
Skogsstyrclsens föreskrifter, som nyligen har omarbetats, innehåller 
många viktiga och skärpta föreskrifter som gäller naturvårdshänsynen. 

J fråga om statligt stöd till skogsbruket gäller numera att vid prövning av 
frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna 
intressen. Statsbidrag för avveckling av lågproducerande skogar, s. k. 
5:3-skogar, får inte beviljas om åtgärden i fråga står i strid med bestämmel
serna om naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen. Länsstyrelserna och skogs
vårdsstyrelserna skall samarbeta på olika sätt, bl. a. så att länsstyrelserna 
förser skogsvårdsstyrelserna med underlagsmaterial för arbetet med 
5:3-skogarna. 

Skogsstyrelsen har med anledning av riksdagens uttalande i fråga om 
skogsbruket i de fjällnära skogarna ändrat sina föreskrifter om hur skogs
bruk i dessa skogar skall bedrivas. En ökad hänsyn till förhållandena i det 
enskilda fallet och förbättrade kunskaper hos den som arbetar i skogen om 
hänsyn till andra intressen behövs därför. Jag fäster stor vikt vid den 
utbildning för och information till skogsarbctare, skogsägare och alla kate
gorier skogstjänstemän som har påbörjats. Syftet är bl. a. att öka kunska
perna om och intresset för grundläggande ekologiska förutsättningar och 
orsakssamband, som är av betydelse för skogsproduktionen på både kort 

-och lång sikt. 
Det är angeläget att arbetet med jord- och skogsbrukets miljöfrågor 

fullföljs och vidareutvecklas. Naturvårdsverket har i ett nyligen färdigställt 
handlingsprogram tagit upp frågorna om jordbruket och miljön. Också när 
det gäller skogsbrukets miljöfrågor finns genom det arbete som nu pågår i 
samarbete mellan berörda myndigheter en grund att arbeta vidare utifrån. 
När det gäller det mera långsiktiga arbetet bör också de forskningsprogram 
om jordbruksforskning och om skog och miljö som nu pågår kunna vara av 
stor betydelse. Jag avser att tillsammans med chefen för jordbruksdeparte
mentet återkomma till frågan om lämpliga former för det fortsatta samarbe
tet för att ytterligare stärka samordningen mellan å ena sidan miljöpolitiken 
och å andra sidan jordbruks- och skogspolitiken. 

Ett betydelsefullt instrument i det fortsatta arbetet med att bevaka miljö
och resurshushållningsaspekter vid beslut som rör olika samhällssektorer 
är den nya lag om hushållning med naturresurser som kommer att gälla 
fr. o. m. den I juli 1987. I denna läggs fast grundläggande bestämmelser för 
hushållningen med naturresurser. Bestämmelserna skall beaktas vid till
lämpningen av bl. a. plan- och byggnadslagen, miljöskydds- och natur
vårdslagarna samt olika sektorlagar. En arbetsgrupp har också bildats 
inom regeringskansliet för att följa upp vissa frågor av betydelse för den 
långsiktiga hushållningen med naturresurser. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 

18 



Jag vill i detta sammanhang också beröra utbildningsfrågornas betydelse 
för miljövårdsarbetet. Det är av stor vikt att kunskaper om och insikter i 
miljöfrågornas betydelse grundläggs tidigt i en människas liv. Att skapa 
grund för ett engagemang i miljöfrågorna bör vara en angelägen uppgift för 
skolan och utbildningsväsendct i övrigt. Såväl grundskolan och gymnasie
skolan som universitet och högskolor, folkhögskolor och studieförbund 
har här ett stort ansvar. En av förutsättningarna för att miljöfrågorna skall 
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning i grundskolan är .att de ges ut
rymme i lärarutbildningen. Det är därför naturligt att dessa frågor tas upp i 
samband med regeringens slutliga behandling av den nya grundskollärar
linjen. 

Andra områden där det är angeläget att miljöfrågorna ges en tillfredsstäl
lande behandling är bl. a. de ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningarna. Många ekonomer, civilingenjörer och naturvetare får ar
betsuppgifter inom näringsliv och offentlig förvaltning där de kan påverka 
beslut som har väsentlig och långtgående betydelse för såväl yure som inre, 
miljö. Regeringen har den 22 maj 1986 uppdragit åt universitets- och hög
skoleämbetet att i samband med förändring av utbildningsplanema .för 
civilingenjörs- och naturvetarlinjerna beakta behovet av att miljöfrågorna 
integreras på ett naturligt sätt i utbildningarna. För att de ytterligare 
anknytningspunkter som finns mellan utbildnings- och miljöpolitiken skall 
kunna behandlas vidare har jag i samråd med statsråden Bodström och 
Göransson funnit det ändamålsenligt att bilda en gemensam arbetsgrupp 
mellan utbildningsdepartementet och miljö- och energidepartementet med 
uppgift att se över möjligheterna att ytterligare förstärka miljöfrågornas 
ställning i utbildningsväsendct. 

Strålskydd 

Strålskyddsfrågorna - speciellt i samband med kärnteknisk verksamhet -
har sedan länge tilldragit sig stor uppmärksamhet. Strålskyddssamarbetet 
har en starkt internationell prägel och Sverige har aktivt deltagit i detta 
arbete. Därigenom har Sverige kunnat påverka internationella regler och 
rekommendationer i syfte att få en god internationell kvalitet på strålskyd
det, vilket också gynnar Sverige. 

På strålskyddsområdet har sedan länge funnits ett utvecklat system för 
att beräkna konsekvenser av utsläpp av radioaktiva ämnen från såväl 
kärnkraftverk som vid deponering av avfall. Härmed tas inte endast hän
syn till de kortsiktiga konsekvenserna utan också till den långsiktiga upp
byggnaden av de radioaktiva ämnena i miljön och till de skadeverkningar i 
form av cancer och ärftliga skador dessa kan ge upphov till. Det finns 
också ett system för hur kostnaderna för olika skyddsinsatser rörande 
strålskyddande åtgärder kan jämföras och värderas. Ett arbete av det slag 
som bedrivs inom strålskyddsområdet är viktigt när det gäller att finna 
samordnade långsiktiga lösningar på olika miljöfrågor. 

Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ökade intresset ytterligare för strål
skyddsfrågorna. De ansvariga myndigheterna, i första hand statens strål
skyddsinstitut (SSI), inledde, så snart det radioaktiva nedfallet efter olyc-
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kari hlev känt, ett intensivt arhete med att kartlägga nedfallets omfattning 
och på grundval därav bedöma vilka åtgärder som behövde vidtas. SSI har 
i en skrivelse till regeringen den 15 augusti 1986 redovisat vidtagna åtgär
der samt lämnat vissa förslag till bercdskapshöjandc åtgärder. Med ut
gångspunkt i institutets skrivelse om vissa åtgärder m. m. efter Tjernobyl
olyckan har riksdagen efter förslag av regeringen beslutat om åtgärder som 
bör genomföras under innevarande budgetår (prop. 1986/87: 18, NU 12. 
rskr. 97). Exempel på sådana omedelbara åtgärder är automatisering av 
institutets gammamätstationer så att information om ökade slrålningsni
våer i miljön snabbare kan inhämtas och därmed möjliggöra för institutet 
att agera omedelbart. Utbildning behövs av olika befattningshavare i läns
styrelser och kommuner avseende mätningar som är viktiga från strål
skyddssynpunkt vid radioaktivt nedfall efter en reaktorolycka. Befintlig 
datorutrustning behöver kompletteras för att kunna möta de höga krav på 
dokumentation och stråldosmätning som ställs vid en olycka. Ett flertal 
forskningsprojekt har satts igång med anledning av Tjernobylolyckan. Det 
är angeläget alt dessa slutförs. 

När det gäller strålskyddsområdet i övrigt avser SSI att fortsätta utred
ningsinsatserna m. m. inom prioriterade områden såsom dataskärmar, ra
don i bostäder och mammografi. 

I december 1985 överlämnade utredningen om översyn av strålskydds
lagstiftningcn ett förslag till ny strålskyddslag (SOU 1985: 58). Betänkan
det har remissbehandlats. Jag avser att under våren 1987 föreslå regeringen 
att inhämta lagrådets yttrande med utgångspunkt i utredningens förslag. 

Internationella miljövårdsfrågor 

Världskommissionen för miljö och utveckling, <len s. k. Brundtlandkom
missionen, som hösten 1983 tillkallades av FN:s generalförsamling, är nu i 
slutskedet av sitt arbete. Arbetet har bedrivits bl. a. genom ett antal spe
cialmöten i olika världsdelar. Efter ett avslutande möte i Tokyo avses 
slutrapporten presenteras under våren 1987. UppfÖljningen 'av rapporten 
både internationellt och nationellt kommer att kräva en aktiv och samord
nad insats. Arbete har påbörjats inom en av FN:s miljöstyrelse (UNEP) 
upprättad mellanstatlig kommitte för att utveckla långsiktiga handlings
Iinjer för det internationella miljösamarbetet. Kommitten skall lägga fram 
ett s. k. perspektivdokument för miljöåtgärder fram till år 2000 som jämte 
världskommissionens rapport skall behandlas vid miljöstyrelsens fjortonde 
möte i juni 1987. Ett viktigt syfte med det arbete som nu pågår inom 

kommissionen och kommitten är att stärka det internationella miljösamar
betet inom FN-systemet och inte minst UNEP:s roll i detta samarbete. 

Frågan om ozonskiktets bevarande har blivit föremål för ökad interna
tionell uppmärksamhet. Sverige har, som jag tidigare nämnt, ratificerat 
Wien konventionen för skydd av ozonskiktet. Konventionen är en ramkon
vention som ger förutsättningar för gemensamma åtgärder och lägger grun
den för ett fortsatt samarbete. Sverige arbetar aktivt för att få till stånd ett 
tilläggsprotokoll med bindande klausuler oni konkreta åtgärder för att 
minska sådana utsläpp av främst freoner som hotar ozonskiktet. Nyare 
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studier har vidare visat att utsläppen av freoner, liksom utsläppen av 
främst koldioxid, k<1n medföra klimatförändringar av global betydelse. 
Också klimatfrågorna kommer att behöva ägnas ökad uppmärksamhet i det 
fortsatta internationella samarbetet. 

I takt med att de svenska utsläppen av försurande ämnen minskats har 
en allt större andel av nedfallet över Sverige kommit att härröra från 
utsläpp i andra länder. Det internationella arbetet beträffande gränsöver
skridande luftföroreningar har därför blivit allt mer betydelsefullt. Detta 
arbete har ytterligare intensifierats under de senaste åren. Huvudfrågan 
har därvid varit det förslag om en minskning med minst 30% av svavel
dioxidutsläppen i Europa fram till år 1993 som de nordiska länderna lade 
fram under år 1983 och som nu undertecknats av 21 länder. 

Sverige arbetar för att kretsen av länder som ansluter sig skall vidgas 
och internationella överenskommelser om ytterligare reduktioner av sva
vclutsläpp träffas. Under de närmaste åren kommer arbetet inom ECE att 
koncentreras på åtgärder för· att begränsa utsläpp av kväveoxider, kolvä
ten och oxidanter. Ett arbete pågår för att få till stånd ett bindande avtal 
om minskning av utsläpp av kväveoxider. I det fortsatta arbetet med de 
internationella försurningsfrågorna bereds också, med anledning av vad 
riksdagen tidigare anfört,' frågan om en internationell luftvårdsfond. 

Den 5 juli 1985 undertecknades i Stockholm en ministerdeklaration oi:n 
internationellt samarbete i bilavgasfrågan. Denna deklaration har nu följts 
upp genom att ett internationellt dokumenl med bestämmelser om avgasre
ning på personbilar överenskommits vid ett möte i Linköping den 9-11 
september 1986. Vid mötet deltog representanter för Sverige, Norge, Dan
mark, Finland, Schweiz, Österrike, Förbundsrepubliken Tyskland och 
Nederländerna. Experter från USA, Canada och Liechtenstein har även 
deltagit i arbetet. Dokumentet skall tjäna som forcbild för de nya skärpta 
avgaskrav motsvarande de amerikanska avgaskraven som flera länder i 
Europa nu planerar att införa. 

Sverige har under en rad av år aktivt verkat inom de miljöskyddskon
ventioner som reglerar det internationella samarbetet om skyddet av den 
marina miljön. Detta gäller speciellt skyddet av Östersjön och Nordsjön. 
Inför den ministerkonferens om Nordsjöns miljö som skall äga rum i 
Storbritannien i november 1987 arbetar Sverige aktivt för alt få till stånd 
beslut om åtgärder för· att ·minska utsläppen särskilt från landbaserade 
källor. De nordiska miljöministrarna har vid.ett möte i oktobet'l986 beslu-: 
tat att de nordiska länderna gemensamt på olika sätt skall intensifiera det 
internationella samarbetet för att miriska föroreningsutsläppen till haven. 
Sålunda beslutades bl. a: att föreslå att mötet år 1988 med konventionen 
om skydd för Östersjöområdets marina miljö, den s. k. HC!singforskom- ··· 
missionen, skall hållas på ministernivå för beslut bl. å.' oin kvantitativa 
nedskärningar av utsläppen till Östersjön. Ett sa·marbete ·liar inletts med 
Danmark vad avser åtgärder i Kattegatt och med Norge när det gäller 
Idefjorden och havsområdet vid gränsen mellan Sverige och Norge. Också 
med Finland förekommer ett direkt samarbete i·vissa miljoskyddsfrågor. 

Sverige deltar i en rad regionala internationella organisationer där miljö
frågor behandlas. Inom OECÖ förbereds ett liögnivåmote om kemikalier i 
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mars 1987 .. Ett miljöministermöte inom Europarådets ram avses äga rum i 
juni 1987. 

Prop. 1986/87: 100 
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Under år 1986 har ett bilateralt miljövårdssamarbete inletts med Polen 
och Tjeckoslovakien. Liknande bilateralt samarbete sker sedan tidigare 
med Sovjetunionen, Tyska Demokratiska Republiken och Ungern. 

2 Energipolitiken 

Allmänt 

Genom riksdagens beslut våren 1985 (prop. 1984/85: 120, NU 30, rskr. 362) 
lades riktlinjerna för energipolitiken fäst. De innebär att samhällets och 
industrins behov av en. billig och säker en~rgiförsörjning skall tryggas 
genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning är grundat på 
varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor. En effektiv ener
gianvändning och en intensifierad energihushållning skall främjas. Stränga 
krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och 
utveckling av all energiteknik. Kärnkraften skall utnyttjas under en över
gångsperiod. Senast är 2010 skall den sista reaktorn tas ur drift. Regering
ens strategi för kärnkraftsavvecklingen innebär att regering och riksdag 
skall kunna lägga fast en plan för utveckling av hushållning och alternativ 
energiproduktion år 1990. ÅI .1995 skall beslut fattas om en avställnings
och avvecklingsplan. Omställningen skall inledas vid slutet av 1990-talet. 

Denna avvecklingsstrategi kan komma att påverkas av den kärnkrafts
olycka som inträffade i 1jcrnobyl i Sovjetunionen under natten till den 26 
april 1986. Redan kort tid efter olyckan - den 7 maj - uppdrog regeringen 
åt rådet för långsiktiga elanvändnings- och elproduktionsfrågor, energirå
det, att mot bakgrund av .denna olycka på nytt pröva de grundläggande 
frågorna om kärnkraftens säkerhet m. m. Härvid skulle rådet skyndsamt 
klarlägga orsakerna till olyckan, kartlägga dess effekter, utvärdera. hur 
olyckan påverkar bedömningen av säkerheten vid de svenska kärnkraft
verken samt lämna förslag som ökar säkerheten i Sverige vid.kärnkrafts
olyckor utomlands. Vidare uppdrogs åt rådet att särskilt utreda de miljö
mässiga och ekonomiska konsekvenserria av en förtida nedläggning av . 
kärnkraftverket Barsebäck. Samma dag tillkallades en expertgrupp för. att . 
utarbeta sådant underlag som behövs för att cnergir~det skaH kunna_fullföl·,, 
ja sitt uppdrag. Den 26juni tillkallades ett vet_e.nskapligt råd .med uppgift.att . 
granska expertgruppens bedöm_ningar o.ch slµtsatser ... , 

Energirådet har i november överlämnat ,ett ,o_mfatta11:de.1:m:edningsmat~- , . 
rial till regeringen. Materialet är.för närv!lrande föremål.för,re~issbehand~ ... 
ling. Parallellt med detta pågår ett, berednii:igsarbe,t~ inom .. r:egeringska.ns; 
liet. Avsikten är att regering och ri~sdag på grurydval. av detta und_e~~ag . 
under våren 1987 skall kunna ta ställning HO om och i så ,fall. vilken 
omfattning erfarenheterna efter; kärnkraftsolyckan påverkar den fastlagda . 
strategin för kärnkraftsavvecklingen. · . , . . .. ~· .-- . 

Frågor om hur utsläppen av försl!ral].d~ och. andra n:iiljöpåverk<mde 
ämnen från energisystemet kan begrän~as har fått. en framträdande plats :i. 
energipolitiken. Genom .omläggning av. energiförs(jrj~ing!!n, minskad för- .. i 
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brukning och skärpta miljökrav har utsläppen av svaveldioxid kunnat 
minskas med drygt 70%, från 925000 ton år 1970 till 264000 ton år 1985. 
Målet är att nå ned till 200000 ton år 1990 och 180000 ton år 1995. Som ett 
led i detta arbete har statens energiverk undersökt bl. a. möjligheterna att 
minska svavelhalten i oljor genom raffinaderitekniska åtgärder. 

Vad gäller utsläpp av kväveoxider utreder riaturvårdsverket och energi
verket på regeringens uppdrag vilka åtgärder som krävs för att till år 1995 
minska med 30% av utsläppen år 1980. 

De skärpta miljökraven i Sverige har medfört en efterfrågan på och en 
inhemsk marknad för teknik som klarar sådana krav. Detta har medfört att 
tillverkningsindustrin har gjort stora satsningar på utveckling av denna nya 
teknik. De anläggningar som beställts har givit iridustrin erfarenheter och 
goda referensobjekt som skapar förutsättningar för exportframgångar. 

Det statliga energiforskningsprogrammet och statens stöd till prototyp
och demonstrationsanläggningar stöttar utvecklingen. Statligt stöd genom 
bränslerniljöfonden har underlättat köparnas möjligheter att anskaffa an
läggningar med ny miljövänlig teknik. 

Omställningen av energisystemet mot ett minskat beroende av olja går 
snabbt. Oljans andel av energiförsörjningen beräknas år 1986 uppgå till 
46% mot närmare 70% i slutet av 1970-talet. Kärnkraftsavvecklingen 
ställer ytterligare krav på omställning av energisystemet. 

Oljeersättningsprogrammet ersattes den I maj 1986 av ett program för 
utveckling och introduktion av ny energiteknik. Stödet utvidgades därmed 
från att vara ett renodlat oljeersättningsstöd till att främja utveckling och 
introduktion av ny teknik, som bidrar till ett effektivare Och mer miljövän
ligt energisystem. Utveckling av sådan teknik är av strategisk betydelse · 
inför bl. a. kärnkraftsavvecklingen. 

Statens energiverk är sedan den 1 juli 1983 den centrala förvaltnings
myndigheten för frågor om energiförsörjning. Från den l juli 1986 har 
verket även ansvaret för funktionen encrgiförsörjning inom den civila 
delen av totalförsvaret. 

Det gällande treårsprogrammet för forskning och utveckling inom ener
giforskningsområdet fastställdes av riksdagen våren 1984 (prop. 
1983/84: 107 bil. 9, NU 45, rskr. 407). Programmet löper ut i och med · 
budgetåret 1986/87. 

Under år 1985 tillkallades en särskild utredare (1 1985: 01) med uppgift 
att lämna förslag på hur det statliga stödet till energiforskningen. skall vara. 
uppbyggt och strukturerat i fortsättningen. Utredaren överlämnade iapril 
1986 betänkandet (SOU 1986: 31) Förslag till program för forsknirig och 
utveckling inom energiområdet, EFU 87. Betänkandet har·rcmi~sb'ehand~ 
lats. Energiforskningsutredningens försla~ bereds för närvarande inom 
regeringskansliet. Avsikten. är· att. ett nytt energiforsknings'program skall 
kunna presenteras våren· 1987. 
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Energisituationen 

E11ergianviindni11g, allmällt 

Den totala energianvändningen år 1985 uppgick enligt statens energiverk 
till totalt 440 TWh1

• Korrigeras detta värde, med hänsyn till att 1985 var ett 
betydligt kallare år än normalt, erhålls i stället en total energianvändning 
på 425 TWh, vilket är i nivå med tidigare upprättad prognos för detta år. 

Statens energiverk har gjort en bedömning av energianvändningens ut
veckling under år 1986 samt en prognos för år 1987. Den totala energian
vändningen väntas bli i stort.sett oförändrad under perioden 1985-1987, 
vilket framgår av tabellen. 

Användarkategori 1985 1985 1986 1987 
temp. prel. prognos 
korr. 

Industri 140 138 142 142 
Samfärdscl 74 74 76 76 
Bostäder. service m. m. 165 152 156 150 
Total slutlig inhemsk 379 364 374 368 

energianvändning 
Utrikes sjöfart, förluster 
och energi för icke energiändamål 61 61 64 63 

Summa användning 440 425 438 431 

Energianvändningen inom industrin ökade under år 1985 med knappt 4 
TWh jämfört med år 1984 .. Ungefär halva denna ökning kan hänföras till 
ökad energianvändning för lokaluppvärmning m. m. på grund av den kalla 
vintern. Under år 1986 väntas energianvändningen öka måttligt jämfört 
med år 1985. Produktionsökningens effekt på energianvändningen uppvägs 
till stor del av att år 1986 inte beräknas bli så kall som år 1985. Vad gäller 
fördelningen mellan olika .energislag väntas endast en smärre förändring 
ske. Av de fasta bränslt:na antas användningen av energikol öka mest, men 
även användningen av inhemska bränslen väntas öka, med l % från år 1985 

· till år 1986 oc.:h 2 % från år 1986 till år 1987. Den ökande användningen av 
naturgas bidrar till alt oljeanvändningen, framförallt eldningsoljorna 2-5, 
fortsätter att minska trots de låga oljepriserna. 

Energianvändningen inom transportsektorn har varit relativt stabil un
der den senaste tioårsperioden. Så gott som hela sektorns energianvänd- . 
ning består av oljeprodukter (bensin o.ch dieselolja). Transportsektorns 
relativa andel av oljeförbrukningen i la~det har dock blivit allt större under 
senare år. Anledningen till detta är de besparingar som har gjorts inom 
andra sektorer i samhället där olja kunnat ersättas med andra bränslen. 
Motsvarande oljeersättning har ännu inte .varit möjlig att ås.tadkomma 
inom transportsektorn. Det innebär att en allt större del av landets oljeför
brukning går till transportsektorn. Dess andel av landets oljeförbrukning 
uppgår i dag till ca 35 % mot ca 20% år 1975. 

Av energianvändningen i sektorn bostäder, service m. m. hänför sig över 
80 % till energianvändning i bostäder och lokaler, dvs. energi för upp-

' TWh = Terawattimme = I miljard kWh 
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värmning samt för hushållsel och driftel. Energianvändningen för upp
värmningsändamål har minskat kraftigt under de senaste åren. Denna 
utveckling antas fortsättas under åren 1986 och 1987. Takten i övergången 
till elvärme i bebyggelsen väntas dock dämpas. Mellan åren 1985 och 1986 

väntas elvärmen (efter temperaturkorrigering) öka med ca I TWh. Under 
år 1987 beräknas konverleringarna till elvärme minska ytterligare vilket 
innebär att elvärmen då endast väntas öka marginellt. 

Fortsatta elkonverteringar och energihushållningsåtgärder antas tillsam
mans komma att medföra all användningen av eldningsolja för uppvärm
ning fortsätter att minska. 

Användningen av hushållsel uppgick år 1985 lill ca 14 TWh. Denna 
elanvändning antas öka endast måttligl under de närmaste åren. Använd
ningen av driftel i lokaler, som 1985 uppgick till ca 18 TWh, förväntas öka· 
med drygt l TWh under år 1986. Under år 1987 beräknas denna expansion 
avta något. För övrig energianvändning - dvs. gatubelysning; el- och 
vattenverk, areella näringar m. m. - antas endast en.obetydlig ökning av 
energianvändningen ske under de närmaste åren. 

Sammanlaget har oljeanvändningen, trots de fallande oljepriserna, fort
satt att minska under år 1986. Denna minskning antas fortsätta även under 
år 1987. Den årliga genomsnittliga minskningen uppskattas till ca 6%. 

Hur den totala e11ergitil/förseln fördelar sig och väntas fördela sig på 
primära energislag åskådliggörs i följande uppställning. · 

Energi i TWh 1 

1985 1986 1987 
Prcl. Prognos 

Olja 209 201 189 
Naturgas I 2 3 
Kol, koks 35 38 38 
Inhemska bränslen2 62 64 64 
Spillvärme 

} Värmepumpvärme3 

Vattenkraft (brutto) 133 133 137 
Kärnkraft (brutto) 
Nettoimport av el 
Total energitillförsel 440 438 431 

1 11,63 TWh =- I miljon ton oljeekvivalenter. 
2 Insatt i fjärrvärmeproduktionen. 
~ Elinsatsen exkluderad. 

Kärnkraftens andel av elproduktionen förväntas fortsätta öka under år 
1986 och nå sin maximala nivå. Som löpande tolvmånadcrsvärdc för tids~ 
perioden från oktober 1985 t. o. m. september 1986 noteras en kärnkraft
produktion om 65 ,6 TWh, vilket är högre, än vad som ingår i plancringsför
utsättningarna. Orsaken är kärnkraftens mycket goda tillgänglighet. 

Energihushiillning 

Nu gällande strategi för avveckling av kärnkraften innebär bl. a. att alla 
möjligheter att hushålla med energi skall.tas till vara. En effektiv.energian-
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vändning innebär, förutom minskade kostnader, bl. a. mindre miljöpåfrest
ningar. Trots de senaste årens goda resultat på energihushållningsområdct 
finns det fortfarande stora möjligheter att ytterligare effektivisera ener
gianvändningen. 

Förutom hushållning och effektivisering av alla former av energian
vändning kommer behovet av åtgärder för att främja en effektivare el
användning att få allt större betydelse. Genom målmedvetna insatser för 
en effektivare elanvändning kan behovet av ersättande elproduktion i 
betydande utsträckning begränsas när kärnkraften skall avvecklas. Stora 
delar av den el som för närvarande utnyttjas för uppvärmning bör på sikt 
ersätlas genom övergång till inhemska bränslen, naturgas och ny teknik för 
uppvärmning. Utredningen (I 1984: 02) om el och inhemska bränslen 
(ELIN) har haft i uppdrag att bl. a. analysera förutsättningarna för att 
åstadkomma sådana effektiviseringar och förändringar i energianvändning
en. I sitt betänkande (SOU 1986: 16) Vägar till effektivare energianvänd
ning lämnar utredningen en rad förslag till åtgärder med denna inriktning. 
Jag avser att i annat sammanhang redovisa mina ställningstaganden vad 
avser dessa förslag. 

För att den elanvändningspolitik som riksdagen har beslutat om skall 
kunna fullföljas krävs en löpande och ingående uppföljning av framförallt 
elanvändningens utveckling. ELIN har därför med tilläggsdirektiv fått i 
uppgift bl. a. att klarlägga och analysera den senaste tidens snabba ökning 
av elanvändningen. 

En mer långsiktig fråga är möjligheterna att effektivisera den elanvänd
ning som är svår eller omöjlig att ersätta. Vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas för att åstadkomma effektiviseringar av detta slag, framförallt inom 
industrin, utreds fqr närvarande av statens energiverk på regeringens 
uppdrag. 

Behovet av ytterligare åtgärder för att främja en god energihushållning 
och en effektiv elanvändning kommer också att övervägas i samband med 
den genomgång av energipolitiken som för närvarande görs med energirå
dets utredningsmaterial som grund. 

Inom industri.~ektorn har rådgivningen till små och medelstora företag 
bedrivits av de regionala utvecklingsfonderna. Det särskilda anslaget till 
utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi, från vilket stöd till 
denna verksamhet under ett uppbyggnadsskede har lämnats, upphör i och 
med utgången av budgetåret 1986/87. Det är betydelsefullt att energirådgiv
ningen integreras i de regionala utvecklingsfondernas övriga rådgivning. 

Inom transportsektonz är oljeberoendet oförändrat högt. På kort. sikt 
finns det små möjligheter att minska ·beroendet av olja. Däremot går det att 
åstadkomma vissa effektiviseringar av sektorns energfanvändning. . 

På flera håll bedrivs i dag verksamhet som syftar till att åstadkomma en 
effektivare energianvändning inomtianspo.rtsektorn, exempelvis av·trans
portrådet, statens energiverk, transportforskningsberedningen och styrel
sen för teknisk utveckling. 

På längre sikt är det angeläget att få fram alternativa drivmedel och 
drivsystem. Diskussioner har förts vid olika .tillfällen· o·m möjligheterna att 
formulera ett mer sammanhållet program för energihushållning inoni trans-
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portscktorn. Även inom t. ex. energitekniska rådet har transportsektorns 
energisituation diskuterats. 

Inom sektorn bostäder service m. m. har en betydande minskning av 
energianvändningen kunnat åstadkommas bl. a. genom den omfattande 
bostadsförbättring som pågått under de senaste åren. Trots detta finns 
fortfarande möjligheter att ytterligare effektivisera energianvändningen 
inom denna sektor. Information, utbildning och rådgivning utgör här bety
delsefulla instrument. 

Genom målinriktade informationsinsatser kan möjligheter till lönsamma 
sparåtgärder påvisas för olika kategorier av fastighetsägare. De specifika 
energianvändningstal, s. k. nyckeltal, som på regeringens uppdrag utarbe
tats av statens energiverk i samråd med statens räd för byggnadsforskning 
och statens planverk, kan här utgöra ett hjälpmedel. För att kunna bedöma 
hur nyckeltalen lämpligen bör användas i det fortsatta informationsarbetet 
har en försöksverksamhet påbörjats av statens energiverk. 

Fr. o. m. den l juli 1987 skall den fortbildning för yrkesverksamma inom 
energiområdet, som bedrivits _inom ramen för statens energiverks stöd
verksamhet, ha överförts till det reguljära utbildningssystemet. Under åren 
1985 och 1986 har en försöksverksamhet med detta syfte bedrivits inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Erfarenheterna av denna försöksverk
samhet har varit goda. Det är angeläget att denna utbildning fortsätter att 
utvecklas. 

Bränsleförsörjning 

Saudiarabiens initiativ vid ÖPEC-m_ötet i december 1985 att lägga om 
kartellens policy i riktning mot en friare produktionsmaximering - i syfte 
att återvinna marknadsandelar - fick ett snabbt genomslag. Ökningen av 
OPEC:s produktion kan illustreras genom att jämföra produktionen unde_r 
de nio första månaderna år 1985 med motsvarande period år I 986. Mellan 
dessa perioder ökade OPEC:s produktion från 16,6 milj. fat per dag till 19,4 · 
milj. fat per dag (l fat=159 l). Prisnedgången på råolja som _konsekvens 
härav började redan i december 1985. Det vägda genomsnittliga CIF-priset 
på råolja uppgick under fj~rtje kvartalet I 985 till 27 ,60 dollar per fat. . 
Motsvarande pris under andra kvartalet 1986 ~ai- h,10 dollar per fat. · 
Under juli månad 1986 n<:>terades p~iscr under 8 dollar per fat. Vid OPEC:s 
möte i Geneve i juli I 986 beslöts att råoljeproduktionen skµ lie. begrä~sas . . 
under oktober och november S<l:rill"!la år till l~.9 mil]. fat per dag. Dejta 
innebar en nedskäring med närmare 3 inilj. fat per dag iförhållande till. 
produktionen i juni 1986:. K vot~ringen förlä~gdes s~der~era till. att gäi1a · 
även dece~ber månad. Som följd·~~ produktionsbegrårisningarna steg det 
genomsnittliga priset på OP.EC:s rå~lja. på ~potmarkriaden från c~ 8 dollar 
per fat under sommaren till ni~åil 13:-:-14 doliar P.~~ fat under hÖsten i986. 

OECD-ländernas oljekqnsu;~tion under första halvårc~, 1986 var 2 % 
högre än under motsvarande perio.d 1985. i<.o~sumti~nsök~inge~ kan hän
föras till en fortsatt uppgång i bens·i~förbrukningen', en Öka.d konsu~ti~'n 
av tung eldningsolja efter en stadig nedgång seda~ år 1979 s~mt en kraftig 
ökning i efterfrågan på mellandestillat. ·. · ' 
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Hur tilllförseln till den svenska marknaden utvecklades under januari
augusti 1985 och 1986 redovisas i följande tabell. Det framgår bl. a. all 
Sveriges import av råolja och raffinerade oljeprodukter sjönk värdemässigt 
med 51 % resp. 38 % under periodenjanuari-augusti 1986 i jämförelse med 
motsvarande period året innan. 

Tabellen visar import av råolja och raffinerade oljeprodukter samt den 
värdemässiga exporten av dessa produkter under januari-augusti 1985 
och 1986. 

1985 1986 Förändring 
% 

Råolja, miljoner ton 9,6 10.3 + 7 
Råolja, miljarder kr. 17,4 8,6 -51 
Raffinerade oljeprodukter, miljoner ton 5.6 6,5 . +16 
Raffinerade oljeprodukter, miljarder kr. 11,5 7.1 -38 
Totalt råolja och raffinerade 

oljeproduktc:r, miljoner ton 15,2 16,8 +Il 
Totalt råolja och raffinerade 

oljeprodukter, miljarder kr. 28,9 15.7 -46 
./. Export, miljarder kr. 8,0 4,7 -41 
Summa nettoimport, miljarder kr. 20,9 11,0 -47 

Sedan år 1982 har Nordsjön svarat för den största andelen importerad 
råolja till Sverige. Under andra kvartalet 1986 svarade Storbritannien för 
48 % och Norge för 25 % av leveranserna till Sverige. Till följd av de starkt 
sänkta världsmarknadspriserna på råolja under andra kvartalet 1986 föll 
priset på den importerade råoljan från 19,50 dollar per fat till 12,25 mellan 
första och andra kvartalet. Nedgången av råoljepriserna och de internatio
nella oljeproduktpriserna ledde till priskonkurrens på den svenska markna
den för såväl eldningsoljor som drivmedel. 

Sedan invigningen av Sydgasprojektet sommaren 1985 har försäljning av 
naturgas och utbyggnad av naturgasnätet fortsatt. Vid halvårsskiftet 1986 
hade distributörerna kontrakt med· 3 750 kunder för en sammanlagd årlig 
avsättning av drygt 270 milj. m3

. Takten på marknadsuppbyggnaden har · 
dock gått ner. Under år 1986 har grenledningar inom Sydgasområdct 
byggts till Höganäs och Klippan. Även stamledningen har byggts ut under 
året. Stamledningcn sträcker sig nu från Klagshanin söder om Malmö till 
Årstad i höjd med Falkenberg. Ansvarig för import av naturgas och ägare 
till stamledningen är Swedegas AB. Bolaget som tidigare varit helägt ·a·v 
statens vattenfallsvcrk fick under år 1986 nya delägare. Numera ingår 
holländska Shell, norska Statoil öch danska D.O.N.G. som delägare. 

Ett ofördelaktigt initialt importpris på gasen so~ ytterligare accentue
rats av utvecklingen på oljemarknaden har inneburit e.n ekonomisk belast
ning för Sydgasprojektet .. Genomförda ekonomiska kalkyler visar på ett 
resultatutfall som är mer negativt än den kalkyf som låg till' grund för 
riksdagens ställningstagande till Sydgasp~ojektet år 1983. Med anledni~g · 
härav har Sydgas AB hos Swcdegas AB begärt nedsättr{ing av· naturgaspri
set som en anpassning till de nya förutsättningarna. Swedegas är 'Sydgas 
kontraktspart. Swedegas har i sin tur vänt sig med motsvarande krav till 
sin danske leverantör Dangas A/S. 
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Ar 1985 uppgick den totala förbrukningen av energikol till drygt 2,5 milj. 
ton, vilket innebär en ökning med knappt 30 % jämfört med år 1984. 

Huvuddelen av energikolet (ca 70%) förbrukas i värme- och kraflvärme
verk. Tillgänglig panneffekt för koleldning ökade från ca I 000 MW år 1984 
till ca I 800 MW år 1985. 

Resterande mängd energikol används inom industrin och, i mindre ut
sträckning, i handelsträdgårdar. 

Utöver energiko\e.l förbrukades år 1985 ca l ,7 milj. ton me\allurgiskt kol 
och 0,3 milj. ton koks. 

Statens energiverk uppskattar att förbrukningen av energikol under år 
1986 kommer att öka till ca 3,0 milj. ton, för att sedan ligga kvar på ungefär 
samma nivå år 1987. Energiverket konstaterar vidare att de senaste årens 
bedömning kvarstår, nämligen att användningen av energikol år 1990 kom
mer au uppgå till ca 3 milj. ton. 

Enligt de riktlinjer för fortsatt introduktion av kol, som antogs av riksda
gen år 1984, skall högst 3-4 milj. ton energikol användas år 1990. Vidare 
skall långtgående miljökrav iakttas vid kolförbränning. Jag noterar med 
tillfredsställelse att kolanvändningen i Sverige utvecklas i den takt som 
tidigare har bedömts vara rimlig samt att de miljökrav som har uppställts 
också kan uppfyllas. 

Tillgången på uran på världsmarknaden är god och priserna är låga. I 
synnerhet gäller detta priserna på den s. k. spotmarknaden för uran. Uran
köpen sker normalt till största delen enligt fasta kontrakt från främst 
Kanada, Australien, Frankrike (ursprungsländer Niger och Gabon) och 
Förenta staterna. Kraftföretagen utnyttjar så långt möjligt de låga spot
marknadspriserna för att få så låga kostnader för uranförsörjningen som 
möjligt. 

Import av uran eller kol med ursprung från Sydafrika eller Namibia 
förekommer inte. 

Ett stort antal åtgärder har under de senaste åren vidtagits från stats
makternas sida för att öka användningen av inhemska bränslen. BI. a. som 
en följd av de statliga insatserna har användningen av torv, trädbränslen 
och avfall ökat stadigt. År 1980 användes omkring 48 TWh inhemska 
hränsleri. År 1985 hade denna siffra stigit till 62 TWh. Den procentuellt 
största ökningen återfinns inom området skogsbränslen och torv. Framför 
allt har användningen av flis och torv i värmeverken ökat. 

Ett av motiven för den statliga satsningen på inhemska bränslen har varit_ 
att Sverige snabbt skall komma ur det starka oljeberoendet. Oljeersättning
en har också under de senaste åren varit mycket framgångsrik. De för 
närvarande låga oljepriserna innebär sannolikt att användningen av in
hemska bränslen under den närmaste tiden inte kommer att öka i samma 
takt som tidigare. 

Utvinning av torv för energiändamål har ökat under de senaste åren. För 
närvarande har de uppförda anläggningarna kapacitet att under ett normal
år utvinna en bränslemängd om drygt 2 TWh. Den från vädcrsynpunkt 
dilliga sommaren medförde att endast 0,7 TWh torv kunde utvinnas år 
1985. Den utvunna mängden under år 1986 var dock betydligt större. 
Preliminära siffror visar au mer än 2 TWh torv utvanns under året. 
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En förutsättning för att avfall skall kunna användas som energiråvara, är 
att förbränningen kan ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Jag har 
tidigare redogjort för utredningen Energi ur avfall, som statens energiverk 
och statens naturvårdsverk har genomfört på regeringens uppdrag. 

Motoralkoholkommitten redovisade den 1 juli 1986 betänkandet (Ds I 
1986: 9) Förutsättningar för etanolproduktion i en fullskaleanläggning till 
regeringen. Ett slutbetänkande (SOU 1986: 51) Alkohol som motorbränsle 
har helt nyligen överlämnats till regeringen. Betänkandet skall remissbe
handlas. 

Statens energiverk har i juni 1986 redovisat en utvärdering av planen för 
introduktion av alternativa drivmedel i rapporten Motoralkoholer i Sveri
ge, Tekniska och ekonomiska förutsättningar. 

Elförsörjning 

Elproduktionen inom landet uppgick under år 1985 enligt preliminära upp
gifter till 132 TWh (netto). Av dessa utgjorde 70 TWh vattenkraft och nära 
56 TWh kärnkraft. I mottrycksanläggningar producerades drygt 5 TWh. 

År 1985 kom att kännetecknas av kallt väder under såväl början som 
slutet av året vilket ökade elbehovet. Tillgången på vatten i vattenmaga
sinen var god med undantag för en kort period under våren 1985, då 
magasinsnivåerna sjönk djupt beroende på försenad vårflod. Stora regn
mängder föll under sensommaren och hösten 1985, vilket medförde att 
vattenmagasinen åter blev väl fyllda. Detta resulterade i den rekordstora 
vattenkraftproduktionen på drygt 70 TWh. Kärnkraften visade en högre . 
tillgänglighet än vad som ingick i planeringsförutsättningarna. Två kärn
kraftblock, Forsmark 3 och Oskarshamn Ill med en sammanlagd produk
tionsförmåga om ca 13 TWh per år, togs i kommersiell drift under år l985. 

Under år l986 har elproduktionen fortsatt att öka. Under tolvmånaders
perioden fr. o. m. oktober l985 t. o. m. september 1986 uppgick elproduk
tionen inom landet till 135 TWh. Av dessa svarade vattenkraft för 63,5 
TWh, kärnkraft för drygt 65,5 TWh och konventionell värmekraft (huvud
sakligen mottryck) för 6 TWh. Nettoexporten var ca 4 TWh. Det bör 
noteras att vattenkraft för närvarande är utbyggd så att den under medel
vattenår kan producera närmare 63 TWh. 

Inför den förestående avvecklingen av kärnkraften är det viktigt att 
landets potential av möjlig mottryeksproduktion tas till vara. Statens ener
giverk har på regeringens uppdrag genomfört utredningar om möjligheter
na att utnyttja industriellt mottryck och kraftvärme. Energiverket har 
redovisat utredningsresultatet i olika rapporter under 1984 och 1986. En 
särskild rapport om småskalig kraftvärme har också presenterats. I fort
sättningen skall energiverket varje år till regeringen redovisa utvecklingen 
av det industriella mottrycket och kraftvärmen. 

Regeringen har vidare uppdragit åt en särskild utredare att undersöka 
möjligheterna att i ett medellångt perspektiv bygga ut kraftvärme i Sverige 
samt föreslå åtgärder som underlättar detta. Utredningen skall ses som ett 
komplement till energiverkets redan gjorda utredningar. Uppdraget skall 
slutredovisas senast den l februari 1987. 
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Riksdagen har lagt fast en plan för vatte11kraftsutbygg11ad för att säker
ställa att gällande ulbyggnadsmål om 66 TWh/år uppnås. 

Regeringen har i april 1986 beslutat att ge statens energiverk i uppdrag 
att följa genomförandet av planen för vattenkraftsutbyggnad och verka för 
att gällande av riksdagen fastlagda ulbyggnadsmål uppnås. Uppdragel 
bygger lill slora delar på de överväganden och förslag som redovisades i 
promemorian (I 1985: 06) Genomförande av planen för vattenkraftsutbygg
nad. Stalcns energiverk skall enligt uppdraget överlämna en redovisning 
av hur planen genomförs i anslagsframställan för budgetåret 1988/89. En 
lägcsredovisning gjordes i december 1986 . 

.Frågan om säkerheten vid landets kraflverksdammar m. m. övervägs för 
närvarande av dammsäkerhctsutredningen, (Dir. 1985: 47). Bakgrunden till 
utredningen är de översvämningar som skedde i Kopparbergs och Gävle
borgs län under hösten 1985. 

Till följd av översvämningarna våren 1986 i berörda län har utredningen 
inom ramen för direktiven i ökad utsträckning kommit att uppmärksamma 
bakomliggande orsaker till översvämningar samt de särskilda översväm
ningsproblem som drabbar oreglerade vattendrag. Utredningen beräknas 
redovisa resultatet av sitt arbete under sommaren 1987. 

Vad gäller eldistribution görs omfattande investeringar i förnyelser och 
ombyggnader av stamnätets äldre delar. Regeringen har år 1985 lämnat 
Vattenfall tillstånd att bygga och driva en 400 k V-ledning från Sjövästa i 
Ljusdals kommun till Gustafs i Säters kommun, dock endast för delen 
inom Kopparbergs län, samt en 400 kV-lcdningfrån Hamra i Enköpings 
kommun till Grantorp i Håbo kommun. 

Frågan om eventuella hälsorisker i samband med elektriska och magne
tiska fält vid kraftledningar har förekommit i den allmänna debatten. 
Statens energiverk har fått i uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen, 
föreslå lämplig inriktning av svenska forskningsinsatser samt att årligen 
redovisa vad som kommit fram på d-.!tta område. I en första redovisning 
våren 1986 konstateras att hittills framkomna forskningsresultat inte ger 
anledning att skärpa gällande bestämmelser rörande kraftledningar för all 
minska allmänhetens exponering för kraftfälten. Verket följer dock noga 
pågående forskning. Flera intressanta forskningsprojekt pågår. En ny 
lägesbedömning avseende kunskapsläge och riskvärdering som genomförs 
av lngenjörsvctenskapsakademien förväntas vara klar i början av år 1987. 

Över det hittillsvarande anslaget till främjande av landsbygdens elektri
fiering betalas utgifter för stöd enligt förordningen (1959: 369) om statligt 
stöd åt landsbygdens elförsörjning samt utgifter-för utredningsverksamhet 
inom rådet för eldistributionsfrågor, m. m. Riksdagen beslutade våren 1980 
om stöd verksamhetens omfattning under en tioårsperiod. Beslutet innebar 
bl. a. att stödverksamhcten minskades kraftigt jämfört med tidigare år och 
delvis skulle upphöra under tioårsperioden. 

Under årens iopp har antalet icke-elektrifierade fastigheter minskat. 
Genom fortlöpande rationaliseringar och sammanslagningar har distribu
tionsföretagen blivit större och ekonomiskt allt starkare. Det är därför 
numera rimligt att framhålla distributionsföretagens fulla ansvar för att 
återstående erforderliga utbyggnader av näten genomförs och att kostna-
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dcrna till stor del fördelas över abonnentkollektiven. Detta är det normala 
sättet att finansiera investeringar i distributionsnäten. 

Av de skäl som jag har anfört, och av statsfinansiella skäl, bör ytterligare 
medel inte tillföras denna stödverksamhet. För att kunna fullfölja redan 
beslutade åtaganden bör dock statens energiverk på oförändrade villkor 
disponera de medel som hittills tillförts anslaget. För eldistributionsrådets 
verksamhet, m. m., kommer jag i det följande att för nästa budgetår beräk
na medel under statens energiverks anslag till utredningar m. m. och infor
mation. 

Värmeförsörjning 

Värmeförsörjningen motsvarar drygt 40% av landets totala slutliga ener
gianvändning. 

Möjligheterna att uppnå de långsiktiga målen för landets energiförsörj
ning är starkt beroende av utvecklingen på värmeförsörjningsområdet. 
Sålunda påverkas t. ex. oljeersättningen, elutnyttjandet och kraftvärmeut
byggnaden av hur värmcförsörjningen ordnas. 

Oljeersättningen inom uppvärmningssektorn · har varit mycket fram
gångsrik under de senaste åren. Denna utveckling har bidragit till att vi i 
dag har ett betydligt mer diversifierat och mindre sårbart energisystem än 
tidigare. Oljeersättningen har också inneburit att energisystemets negativa 
inverkan på miljön har kunnat minskas. 

Olja är dock alltjämt det största enskilda energislaget i vår energibalans. 
Det är därför mycket angeläget att oljeersättningen fortgår. De för närva
rande låga oljepriserna får inte innebära att vårt oljeberoende tillåts öka 
igen. De negativa konsekvenser för miljön, som skulle bli följden av en 
ökad oljeförbrukning, är inte acceptabla. Statens energiverk har nyligen på 
re.geringens uppdrag genomfört en utredning av möjligheterna att minska 
svavelhalten i oljor genom raffinaderitekniska åtgärder. 

Försörjnings beredskapen 

Nu gällande mål och inriktning av försöi:jningsbercdskapen inför kriser och 
krig inom bl. a. energiområdet lades fast av statsmakterna i 1982 års 
försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102, FöU 18, rskr. 374). Vikten av att priori
tera oundgängliga behov inom vissa försörjningsområden, bl. a. värme, 
betonades. Avbrott eller störningar i energiimporten kan få allvarliga sä
kerhetspolitiska konsekvenser för landets försvarsförmåga. Därutöver kan 
under fredskriser levnadsstandard, sysselsättning och utrikeshandel på
verkas ogynnsamt. 

Även om de importerade bränslenas andel i energiförsörjningen minskar 
kommer de fortfarande inom en överskådlig framtid att svara för en vä- · 
sentlig del av vår energiförsörjning. En beredskap måste därför finnas inför 
avbrott och störningar. Till grund för· denna beredskap ligger särskilda 
beredskapslager av bränslen och drivmedel, avsedda för olika krissitua
tioner. 
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Nu gällande riktlinjer för beredskapslagring av olja, kol och kärnbränsle 
beslutades av riksdagen år 1984 (prop. 1984/85: 53, FöU 6, rskr. 94). I 
anslutning härtill beslutades om Jagringsprogram l. o. m. innevarande bud

getår. 
1985 års energiberedskapsutredning har i sitt betänkande (SOU l986: 42) 

Bränsle- och drivmedelsbcredskapen under kriser och i krig lagt fram 
förslag om försörjningsberedskapen inom bränsle- och drivmedclsområdct 
under programperioden 1987/88-1991/92. Betänkandet har remissbehand
lats under hösten 1986. Överstyrelsen för civil beredskap har i augusti 1986 
redovisat en programplan för det hittillsvarande ekonomiska försvaret för 

perioden 1987/88-1991/92, innefattande bl. a. funktionen Energiförsörj
ning. 1984 års försvarskom.mitte lägger vidare fram förslag som rör de 
planeringsförutsättningar man bör räkna med för olika slag av kriser m. m. 
Försvarskommittcn lämnar mot bakgrund av dessa plancringsförutsätt
ningar förslag till nya mål för bercdskapslagringen av olja. Förslag om 
inriktningen av försö1jningsberedskapen inom funktionen Energiförsörj
ning vad avser bränslen och drivmedel samt elkraft för perioden 1987/88-
1991/92 avses läggas fram för riksdagen våren 1987. 

Kärnsäkcrhet 

Statens kämkraftinspektion har under är 1986 liksom tidigare år givit ut 
kvartalsrapporter över driften i de svenska kärnkraftverken. I rapporterna 
redovisas driftförhållanden, tillgänglighet och sådana driftstörningar som 
inspektionen har bedömt som väsentliga från främsl säkerhetssynpunkt. 
Inga allvarliga störningar i driften av betydelse för säkerheten har inträffat 
i de svenska kärntekniska anläggningarna under den senast redovisade 
perioden. 

Den 27 februari 1986 föreskrev regeringen, som villkor för fortsatt drift 
av kärnkraftrcaktorerna vid Ringhals, Oskarshamns och Forsmarks kärn
kraftverk, att åtgärder för att begränsa utsläpp vid svåra härdhaverier skall 
införas. Åtgärderna skall vara genomförda senast vid utgången av år 1988. 
Samma dag lämnade regeringen Forsmarks Kraftgrupp AB tillstånd att 
höja den termiska effekten vid reaktorerna i For.;mark 1 och Forsmark 2 
från 2 700 MW till 2 928 MW. 

För de kärnkraftreaktorer som laddats med stöd av den s. k. villkorsla
gcn har de särskilda tidsbegränsningar i tillstånden, som infördes med 
anledning av villkorslagen, upphävts och tillstånden för drift av kärnkraft
reaktorerna Barsebäck 2, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark l och 2 har 
sålunda ändrats till att gälla längst intill utgången av år 2010. Genom dessa 
beslut upphör även bindningen till upparbetning av använt kärnbränsle 
som villkor för tillstånden. 

I samband med regeringens beslut att tillåta byte av ånggeneratorer i 
Ringhals 2 beslöts att reaktorn inte får drivas vidare utan särskilt tillstånd 
av regeringen efter bytet. I anslutning till detta beslut redovisades den 
återkommande säkerhetsgranskning (ASAR) som genomförts för denna 
reaktor. Under året har även en sådan säkerhctsgranskning redovisats för 
regeringen för Ringhals 1. 

3 Riksdagen 1986187. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 16 
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Ett omfattande utredningsarbcte har genomförts för att klarlägga om 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inverkar på bedömningarna av säkerheten 
vid de svenska kärnkraftverken. En utförlig redovisning av olyckan och 
händelseförloppet har lämnats av Sovjetunionen vid ett särskilt seminari
um som hölls i det internationella atomcnergiorganets (IAEA) regi i slutet 
av augusti 1986. 

Enligt Expertgruppen för kärnsäkerhet och miljö har olyckan i ljern,obyl 
inte bragt i dagen några tidigare okända säkerhetsfrågor av teknisk eller 
annan natur som inte behandlats i tidigare säkerhetsanalyser. De tekniska 
skillnaderna mellan Tjernohylreaktorn och svenska reaktorer leder enligt 
expertgruppen fram till slutsatsen att olyckan i Tjernobyl inte ger anled- · 
ning till att ompröva den tekniska riskbilden vad gäller haverier i svenska 
reaktorer, sådan denna beskrevs t. ex. av 1979 års reaktorsäkcrhetsutred
ning inför folkomröstningen om kärnkraft 1980, samt i kärnkraftinspektio
nens och strålskyddsinstitutets underlag till regeringsbeslutet i februari 
1986 om utsläppsbcgränsande åtgärder i svenska reaktorer. 

Under hösten har en förnyad genomgång av de s. k. restriskerna gjorts 
av statens kärnkraftinspektion vid ett antal seminarier. Områden som togs 
upp var bl. a. reaktortankbrott, jordbävningar, flygplansstörtningar, stora 
bränder, sabotage samt komplexa och svårlörutscbara kombinationer av 
tekniska fel och mänskligt fclhandlande eller felbedömningar. Sammanfatt
ningsvis kan konstateras att inget framkom vid dessa seminarier som ger 
anledning att ompröva bedömningen att de s. k. restriskerna är mycket 
låga vid svenska reaktorer. 

Expertgruppens underlag inkl. dess bedömning av sakcrheten vid de 
svenska kärnkraftverken har remitterats till ett stort antal organisationer 
och utgör även underlag för de överläggningar som utretts med riksdagens 
övriga partier om kärnkraftens avveckling och energipolitiken i övrigt. 

Lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) lägger det 
primära ansvaret för hanteringen av använt kämbränsle och kiirnaifall på 
ägaren av en kärnteknisk anläggning. Kärntekniklagen ålägger också 
ägarna till de svenska kärnkraftverken att gemensamt låta upprätta ett 
allsidigt program för den forsknings- och utvecklingsverksamhet och de . 
övriga åtgärder som behövs för att la hand om använt kärnbränsle och 
kärnavfall på ett säkert sätt. 

KärnJ.'.raftföretagen har uppdragit åt Svensk kämbränslehantering AB 
(SKB) att utveckla, planera bygga och driva anläggningar och system för 
hantering och deponering av använt kärnbränsle och kärnavfall från de 
svenska kärnkraftstationerna. Dessa har också uppdragit åt SKB att utar
beta det program för forskning och utveckling som kärntekniklagen före
skriver. 

SKB har under september 1986 i enlighet med kärntekniklagstiftningen 
lämnat in ett förslag till FoU-program till statens kärnbränslenämnd. Un
der våren 1987 kommer kärnbränslenämnden efter ett omfattande remiss
förfarande som berör expertorgan såväl inom som utanför Sverige att med 
eget yttrande överlämna programförslaget till regeringen. 

Lagen (1981: 669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärn
bränsle m. m. (finansieringslagen) föreskriver, att innehavaren av en 
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kärnkraftstation skall inbetala en avgift till staten så länge anläggningen är i 
drift; detta för,att säkerställa att medel för de framtida kostnaderna för 
hanteringen av det använda kärnbränslet och rivningen av stationen skall 
finnas tillgängliga. Avgiften utgår i relation till den levererade elenergi
mängden från kärnkraftverk och utgjorde för år 19861,9 öre per kWh. 
Varje år skall en kostnadsberäkning över de framtida kostnaderna inges till 
statens kärnbränslenämnd, som i sin tur föreslår nästa års avgift till rege

ringen. 

Internationellt energisamarbete 

De nordiska energiministrarna har bl. a. på svenskt initiativ under hösten 
1985 utarbetat en plan för det nordiska samarbetetpå energiområdet under 
perioden 1986-1988. Planen behandlades av Nordiska Rådet i mars 1986 
och antogs formellt av energiministrarna i september 1986. 

Den nordiska handlingsplanen har medfört att en rad nya aktiviteter har 
kommit igång. Detta har bl. a. varit möjligt genom det arbete som utförts 
inom de nordiska arbetsgrupperna för energiplanläggning, energiekono
misering, cncrgiforskning och information. För att genomföra de nordiska 
energiministrarnas initiativ på exportområdet har en ny arbetsgrupp bil

dats. 
Inom informationsområdet har det varit möjligt att genomföra ett av 

Nordiska Ministerrådets mest omfattande informationsprojckt genom ut
arbetande av ett informationspaket för skolundervisning i de nordiska 

länderna. 
Det nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA) bedriver sam

arbete om säkerhetsforskning inom energiproduktionsområdet, särskilt 
vad gäller kärnenergi. 

Inom det internationella energiorganet IEA har bl. a. den förändrade 
energisituationen till följd av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och sjunkande 
oljepriser på världsmarknaden behandlats. 

Inom IEA granskas medlemsländernas energipolitik varje år. Vart tredje 

år genomförs en fördjupad granskning. Sveriges energipolitik var under 
året föremål för en sådan grundlig utvärdering. Inom ramen för IEA:s 
forskningskommitte har det svenska FoU-arbetet inom området "Clcan 
U se of Coal'' varit föremål för granskning. 

Sverige var i oktober 1986 värdland för ett IEA-seminarium om 
PFBC-tekniken (Pressurized Fluidized Bed Combustion). 

Inom FN:s internationella atomenergiorga11 /AEA har två internationel
la konventioner utarbetats, dels konventionen om tidig information vid en 
kärnenergiolycka och dels konventionen om bistånd i händelse av en 
kärnencrgiolycka eller radioaktivt nödläge. Sverige har undertecknat båda 
konventionerna med förbehåll för ratifikation. I IAEA:s regi har ett semi
narium hållits rörande orsakerna till och konsekvenserna av kärnkrafts
olyckan i Tjernobyl. Olyckan i Tjernobyl har resulterat i att insatserna 
inom kärnsäkerhetsområdet nu ökas inom IAEA. Ett särskilt tvåårs-pro

gram upprättas härför. 
Sverige deltar också i arbetet inom OECD:s kiime11ergiorga11 NEA som 
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är clt forum för expertsamarbete i fråga om kärnsäkerhet, strålskydd, Prop. 1986/87: 100 
avfallshantering och studier av kärnbränslecykeln m. m. NEA har under Bil. 16 
sommaren och hösten 1986 hållit en rad extra expertgruppsammanträden 
som en följd av Tjernobylolyckan. Arbetet har varit inriktat på att samord" 
na och utveckla det internationella strävandena mot ökad kärnsäkcrhet 
och strålskydd . 

. Export 

l regeringen ägnas stor uppmärksamhet åt exportfrämjande aktiviteter på 
energiområdet. För att främja export inom energi- och byggsektorn inrätta
des år 1984 Svensk bygg- och· energiexport (Swebex) inom Sveriges ex
portråd. Vad beträffar energisektorn inriktas verksamheten inom Swebex 
främst på energiförsörjning i tätorter, energihushållning inom industrin och· 
rehabilitering av kraftsystem. Swebex medverkar vidare i ett flertal projekt 
som initierats av industrin. 
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A. Miljö- och energidepartementet m. m. 
A 1. Miljö- och ene~gidepartementet 

1986/87 Anslag 
1987i88 Förslag 

10001 

17 463 000 
1 Anvisat på tilläggshudget I under andra huvudtiteln. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

Förslag 1987/88 

76 

17463000 
(15525000) 

17 463000 

Enligt regeringens beslut tidigare denna dag inrättas miljö- och energide
partementet den 1 januari 1987. Medel för det .nya departementet under 
första halvåret 1987 har anvisats på tilläggsbudget I för budgetåret 1986/87 
(prop. 1986/87: 57, JoU 14, rskr. 57). 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 17 463 000 kr. Jag har därvid 
utgått från de befintliga resurser som genom den förändrade dcpartements
organisationen kan frigöras från främst industridepartementet och jord
bruksdepartementet. Härutöver har jag beräknat medel för ytterligare ett 
tiotal tjänster för i första hand de gemensamma funktionerna vid departe
mentet och för viss förstärkning av insatserna inom naturresursområdet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Miljö- och energidepartemel/fet för budgetåret 1987/88 

anvisa ctl förslagsanslag av 17 463 000 kr. 

A 2. Utredningar m. m. 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

128000001 

7 800000 
1 Anvisat på tilläggshudget I under andra huvudtiteln, anslaget Miljö· och energide
partementet: Utredningar m. m. 

Anslaget är avsett för kostnader för vissa råd och delegationer, offentlig 
utredningsverksamhet inom miljö- och energiområdet samt sådana utred
ningar i departementets verksamhet som medför behov av all anlita kon
sulter eller annan expertis. 

Den reservation av medel som vid utgången av budgetåret 1986/87 kan 
finnas under andra huvudtitelns anslag Miljö- och energidepartement: Ut
redningar m. m. bör tillföras anslaget A 2. Utredningar rn. m. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe
ten m. m. beräknar jag anslaget till 7 ,8 milj. kr. för nästa budgetår. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utted11ingar m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reser

vationsanslag av 7 800 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1986/87 250 000 I 

1987/88 250000 
1 Anvisat på tilläggsbudget I under andra huvudtiteln, anslaget Miljö- och energide
partementet: Extra utgifter. 

Den reservation av medel som vid utgången av budgetåret 1986/87 kan 

finnas under andra huvudtitelns anslag Miljö- och energidepartement: 
Extra utgifter bör tillföras.anslaget A 3. Extra utgifter. 

Anslaget bör för nästa budgetår vara oförändrat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 250000 kr. 
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B. Miljö 
Frågor om stöd till införande av ny miljöskyddsteknik samt rörande 
miljöfarliga batterier 

Jag har i inledningen översiktligt berört aktueUa frågor inom miljövård som· 
rådet. Innan jag närmare behandlar anslagen för miljövård för budgetåret 
1987/88 vilt jag här ta upp dels ett av naturvärdsverket framlagt förslag om 
stöd till införande av ny miljöskyddsteknik, dels frågan om finansieringen 
av åtgärdsprogrammet avseende miljöfarliga batterier. 

Naturvårdsverket har i sin anslagsframställning begärt att särskilda me· 
del anvisas på ett nytt anslag för stöd till införande av ny miljös/..-yddstek

nik. Verket framhåller au miljöteknisk forsknings- och utvecklingsverk
samhet för att nå framgång måste innehålla både grundläggande· teknisk 
forskning och teknikutveckling och stöd till prototyp- och demonstrations
anläggningar. Utmärkande är att lösningarna alllmer integreras med ut
vecklingen av processteknik. Enligt verket bör en sådan utveckling stimu-· 
leras. Verket framhåller att det miljötekniska området är speciellt på så 
sätt att det ofta saknas företagsekonomiska motiv att införa ny miljöteknik. 
Ofta ställer sig en sådan mer avancerad teknik kostsam för företagen. Det 
behövs därför ett statligt stöd som kanaliseras över den myndighet som 
svarar för miljöpolitiken. Detta är också i överensstämmelse med rådande 
förhållande på energisidan där statens energiverk disponerar över den s. k. 
bränslemiljöfonden. Enligt naturvårdsverket bör inom verkets budget infö
ras ett anslag för stöd till miljöskyddsteknik. 

Enligt naturvårdsverket finns för de närmaste åren ett stort antal ak
tuella projekt avseende bl. a. skogsindustrins, metallindustrins, verkstads
industrins och kemiindustrins miljöfrågor. Dessa projekt·avser bl. a. pilot
anläggningar i full skala för att införa såväl ny processteknik som ny 
reningsteknik. Också inom bl. a. områdena kommunal vattenvård och 
trafik finns behov av stöd till utprovning av nya tekniska lösningar. Sam
manlagt beräknar naturvårdsverket för budgetåret 1987/88 ett anslagsbe
hov av 50 milj. kr. för detta ändamål. 

Jag delar naturvårdsverkets uppfattning att det från miljösynpunkt är 
angeläget att möjligheter finns att i vissa fall med ekonomiskt stöd stimule
ra införandet av ny miljöskyddsteknik. Det företagsekonomiska intresset 
att prova osäkra tekniska lösningar är i många fall otillräckligt inom mil
jöområdet. Ett stöd till utprovning av den första anläggningen med ny · 
teknik kan innebära att introduktionen av nya process- och reningsme
toder påskyndas avsevärt. 

Inom vissa områden är .det från miljösynpunkt särskilt angeläget att 
införandet av ny teknik stimuleras. Del gäller t. ex. teknik för att minska 
utsläpp och användning av freoner. Ett annat exempel är pappers- och 
massaindustrin som är den industribransch som släpper ut störst mängd 
restprodukter och där betydande effekter kvarstår i många recipienter. 
Även insatser inom den kommunala vattenvården och inom området avfall 
och återvinning är angelägna från miljösynpunkt. 

Med hänsyn till de nödvändiga restriktioner som gäller för nya åtagan
den på statsbudgeten är det inte möjligt att ställa särskilda budgetmedel till 
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förfogande för ett stöd för införande av ny miljöskyddsteknik. Jag har 
därför övervägt de möjligheter till omprioriteringar som kan föreligga. En 
sådan möjlighet är att inom ramen för bränslemiljöfonden tillgodose ett 
behov av stöd till utprovning av ny miljöskyddsteknik. Erfarenheterna av 
denna stödform är positiva. Jag bedömer därför all det är motiverat att 
utvidga användningsområdet för bränslemiljöfondcn till att gälla också 
utprovning av ny miljöskyddstcknik utanför energiområdet. 

Den ändrade inriktning av bränslemiljöfondens användning som jag här 
förordat gör det nödvändigt att kompletterande föreskrifter meddelas för 
fonden. Det bör ankomma på regeringen att meddela sådana föreskrifter. 
Ytterligare underlag härför behöver tas fram i samarbete mellan miljö- och 
energidepartementet, statens energiverk och naturvårdsvcrket. Jag avser 
att återkomma till regeringen i denna fråga så au nya föreskrifter kan 
meddelas i god tid före den 1 juli 1987. 

Jag går nu över till att behandla frågan om formerna för finansiering av 
samhällets kostnader när det gäller omhändertagandet av miljöfarliga 
batterier. Utsläppen av tungmetaller är ett allvarligt miljöproblem. Sprid
ningen av kadmium och kvicksilver genom batterier som hanteras tillsam
mans med hushållsavfallet har kommit att utgöra en väsentlig del av de 
sammanlagda utsläppen i landet av kvicksilver och kadmium. För att så 
långt möjligt minska utsläppen från barterier angavs i riksdagens beslut 
(prop. 1984/85: 118, Jou 30, rskr. 340) om kemikaliekontroll att utsläppen 
senast år 1987 borde minskas till en nivå motsv~ande 1,5 ton kvicksilver. 
Ansvaret för att vidta de åtgärder som behövdes för att nå målet lades på 
berörda branscher. Sedan det framkommit att det angivna målet inte 
kommer att uppnås utan särskilda åtgärder från samhällets sida har rege
ringen i prop. 1986/87: 55 om åtgärder mot miljöfarliga batterier redovisat 
ett åtgärdsprogram mot utsläpp i miljön av tungmetaller från batterier. I 
programmet ingår en övergång till mindre miljöfarliga batterier, insamling, 
omhändertagande och märkning av miljöfarliga batterier samt en informa
tionskampanj. De närmare bestämmelser som behövs för att genomföra 
åtgärdsprogrammet har tagits in i en särskild förordning om miljöfarliga 
batterier. Denna träder i kraft den 1 januari 1987. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1986/87: 55, JoU 8, rskr. 70) får regering
en eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att den som 
yrkesmässigt hanterar eller importerar miljöfarliga batterier skall betala 
avgifter för att täcka kostnader för hanteringen av avfallet från.batterierna 
samt för andra åtgärder som är nödvändiga för att förebygga sådana skador 
på hälsan eller i miljön som kan uppkomma genom miljöfarliga batterier. 

I enlighet med riksdagsbeslutet skall kostnaderna för det slutliga omhän
dertagandet av batterierna och för informationskampanjen bekostas av 
batteribranschen. Själva insamlandet av de miljöfarliga batterierna skall 
däremot enligt de riktlinjer som redovisas i åtgärdsprogrammet finansieras 
av kommunerna. 

För riksdagens information vill jag här översiktligt redovisa utformning
en av avgiftssystemet. 

Som jag förutskickade i prop. 1986/87: 55 kan det när det gäller alkaliska 
batterier bli nödvändigt att under en övergångstid tillgripa lagring under 
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från miljösynpunkt säkra former i avvaktan på att bchandlingsteknikcn 
utvecklas och återvinningsresurscr byggs upp. Avgiftssystemet har därför 
konstruerats så att det dels inbegriper framtida bchandlingskostnader, dels 
fortlöpande kan anpassas allteftersom man får erfarenheter av kostnadsut
vecklingen. Arbetet med avgifterna har bedrivits i nära kontakt med före
trädare för såväl kommunerna som batteribranschen och SAKAB. Av 
praktiska skäl och med hänsyn till osäkerheten i de beräkningar som hittills 
kunnat göras har den avgift som tas ut från den I januari 1987 fastställts 
med utgångspunkt i en beräknad årskostnad av ca 15 milj. kr. varav 5 milj. 
kr. för informationskampanjen och 10 milj. kr. för det slutliga omhänderta
gandet. Avgiften beräknas efter vikten försålda miljöfarliga batterier och 
utgår från den 1 januari 1987 med ett belopp av 23 kr. per kilo. Avsikten är 
att avgiften skall justeras så snart säkrare kostnadsberäkningar kan göras 
och med hänsyn till erfarenheterna av bl. a. insamlingen. 

Med hänsyn till att delar av avgiften kommer atl behöva reserveras för 
att täcka kommande behandlingskostnader är det enligt min mening lämp
ligt att influtna medel fonderas.särskilt och görs räntebärande. Det ankom
mer på regeringen att meddela närmare föreskrifter härom. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
dels föreslår riksdagen alt godkänna vad jag har redovisat rörande 

ändrad användning av bränslcmiljöfonden, 
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

utformningen av avgiftssystemet för miljöfarliga batterier. 

B 1. Statens naturvårdsverk 

1985/86 utgift 
1986i87 Anslag 
1987/88 Förslag 

109425 448 
100282000 
103 313000 

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
naturvård, däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utomhus, 
samt om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård, allt i den mån sådana ärenden 
ej ankommer på annan myndighet. Till verkets förvaltningsområde hör 
även ärenden enligt miljöskyddslagen (1969: 387) i den mån dessa ej an
kommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller annan myndighet. 
Verket har vidare till uppgift att leda och främja företrädesvis målinriktad 
naturvårdsforskning och undersökningsverksamhet inom naturvårdsområ
det. 

Naturvårdsverkets organisation m. m. framgår av förordningen (1967: 
444) med instruktion för statens naturvårdsverk. 
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Statens naturvårdsverk 

Konsekvenserna av en fortsatt nedskärning av myndighetsanslaget inne
bär att verket bl. a. skulle behöva avskeda ca 50 anställda inom tre år. Det 
föreligger svårigheter att göra ytterligare ingrepp i verksamheten utan att 
de miljövårdsmål och intentioner som regeringen deklarerat skall gälla, 
hotas. 

Om verket även i fortsättningen skall utsättas för generella besparingar 
kommer verket att bli tvunget' att i än'nu högre utsträckning använda 
sakanslag för att finansiera personalresurser. En sådan utveckling är inte 
önskvärd eller bra då möjligheten till åtgärder. i fält minskar i motsvarande 
grad. 

För att komma till rätta rried finansieringen av personalkostnaderna utan 
att verket skall behöva minska ambitionsnivån på niiljövårdsarbctct är det 
nödvändigt att medlen för verkets personalkostnader ökar med minst tio 
årsarbetskrafter/år under de närmaste tre åren. Utöver detta måste också 
verkets lokalkostnader och övriga omkostnader under de tre kommande 
åren öka för att dessa ej skall behöva belasta sakanslagen. 

För budgetåret 1987/88 begär naturvårdsvcrket en ökning med 2 % av 
anslaget. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskoslnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Särskilda undersökningar 
Övrigt 

Inkomster 
Ersättning för särskilda 

undersökningar 

1986/87 

537 

84562000 
(665!14000) 
15 653 000 

10000 
67000 

100292000 

10000 

Nettoutgift 100 282 000 

Föredragandens överväganden 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+3935000 
(+3182000) 
- 837000 

- 67000 

+3031000 

+3031000 

Inom miljövården liksom inom andra samhällsområden är det nödvändigt 
att åtgärder fortlöpande vidtas för att effektivisera myndigheternas arbete. 
Därvid måste bl. a. tas till vara alla möjligheter att genom omprioriteringar 
och rationaliseringar skapa utrymme för tillräckliga insatser inom de mest 
angelägna områdena. Detta bör gälla såväl inom olika myndigheter som 
när det gäller miljövårdsorganisationen i stort. Som jag tidigare redovisat 
har regeringen i juni 1986 beslutat om en översyn av miljövårdsorganisa
tionen (Dir. 1986:25). Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 
1987. Inom ramen för detta utredningsarbete kommer bl. a. naturvårdsver
kets roll och funktioner i det framtida miljövårdsarbetet att övervägas. I 
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avvaktan på denna översyn har jag för nästa budgetår beräknat anslaget 
utan reduktion enligt huvudförslaget. 

Naturvårdsverket har i särskild framställning begärt medel till ett labora
torium för analys av miljögifter. Enligt verket har behovet av analyser av 
organiska miljöföroreningar i extremt låga koncentrationer ökat snabbt. 
För närvarande är uppmärksamheten främst fokuserad till dioxinproble
met. Verket framhåller emellertid att i dag används ett stort antal kemiska 
produkter och processer som kan ge upphov till miljöproblem av motsva
rande komplexitet som dioxinutsläppcn. Enligt verket finns i dag inget 
myndighetslaboratorium som klarar av dessa spåranalyser och landets 
totala kapacitet är otillräcklig. 

Naturvårdsverkets framställning har remissbehandlats. Enigheten är 
mycket stor bland remissinstanserna i fråga om behovet av ökade resurser 
för analyser av miljögifter. Flera remissinstanscr framhäller emellertid att 
också andra alternativ än naturvårdsverket bör övervägas när det gäller 
frågan om var sådana resurser bör förläggas. Inom regeringskansliet tas för 
närvarande fram ett kompletterande underlag i denna fråga. Jag vill för 
egen del fr~mhålla att jag delar bedömningen att ett klart behov av ytterli
gare analysresurser föreligger bl. a. när det gäller dioxiner. Jag avser att 
återkomma till regeringen med förslag om hur en förstärkning av kapacite
ten skall genomföras så snart beredningen av ärendet är slutförd. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Statens 11at11rvårdsverk för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
förslagsanslag av 103 313 000 kr . 

.B 2. Miljövårdsinformation 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

3 929337 
4400000 
6500000 

Reservation 70767 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från ansla
get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Statens naturvårdsverk 

Strävan efter att decentralisera besluten i samhället medför för många 
centrala ämbetsverk att tyngdpunkten i verksamheten förskjuts mot funk
tioner som insamling och förmedling av kunskaper, planering, rådgivning 
och fortbildning. För naturvårdsvcrket sker en kraftig sådan tyngdpunkts
förskjutning. 

Såväl kunskaper som samlas in och bearbetas i forsknings- och under
sökningsverksamhet och i l)tredningar som information om olika åtgärder i 
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den löpande myndighetsverksamheten måste spridas för au medvetande
göra skilda grupper om miljöproblemen och för att resurserna samtidigt 
skall bli utnyttjade på effektivast möjliga säll. Naturvårdsverket prioriterar 
arbetet med allmänna råd såväl på naturvårds- som miljöskyddsområdet 
och den nödvändiga kompletteringen med utbildningsinsatser i samband 
med utgivandet av allmänna råd. 

För budgetåret 1987/88 anser verket det nödvändigt att avsätta ökade 
medel för information om våra nationalparker. Vidare beräknas ett ökat 
medelsbehov för arbetet med fjällsäkerhetsfrågorna. I takt med att antalet 
nationalparker ökat de senaste åren drar informationsinsatserna kring par
kerna allt större kostnader. Antalet besökare i nationalparkerna har också 
ökat kraftigt bl. a. beroende på den ökande turistströmmen. Detta gör att 
upplagorna av informationsmaterialet stigit långt över vad som kunnat 
beräknas. För varje park krävs att det finns relevant information både på 
svenska och på de stora turistspråken för att i någon mån leva upp till 
internationell standard. Utöver enkla informationsfoldrar behövs också 
faktahäften som berättar mer utförligt om parken, dess historia, geologi, 
fauna och flora. 

De ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för opinions
bildningcn på miljövärdsområdct. Deras verksamhet bör därför få ett fort
satt statligt stöd. 

Naturvårdsverket begär 4680000 kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Ett ökat medvetande hos en bred allmänhet om miljö- och energifrågorna 
är nödvändigt för att en aktiv miljöpolitik skall kunna drivas. De ideella 
miljöorganisationerna har här en viktig funktion genom att sprida informa
tion och kunskap. Organisationerna fungerar i dag främst som opinionsbil
darc och engagerar sig ofta i miljöfrågor av lokal karaktär. En del av 
organisationerna bedriver dessutom viss utbildningsverksamhet. Trots att 
en stark fokusering skett på miljö- och energifrågorna de senaste åren 
saknas tyvärr alltjämt tillräcklig kunskap hos många människor. För min 
del ser jag det som särskilt angeläget att skolungdomen, utöver den utbild
ning som redan i dag sker i skolan, erhåller kunskap om miljön och energin 
och de problem som finns. Den samlade miljörörelsen har arbetat fram ett 
program för information i skolorna. För att detta skall kunna genomföras 
har jag beräknat medel under anslaget för ett engångsbidrag av 2 milj. kr. 

Sammanlagt bör anslaget föras upp med ett belopp av 6,5 milj. kr. för 
nästa budgetår. Den nuvarande verksamheten bör därmed kunna fortsätta 
med den inriktning naturvårdsverket har angett. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Miljövårdsinformation för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 6 500 000 kr. 
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B 3. Övervakning av miljöförändringar, m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

26156046 
30 300000 
31200000 

Reservation 7013482 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 
miljövårdsområdet, i första hand rörande miljöskydd inom industrin och 
inom kommunerna samt naturvårdsutredningar och naturinventeringar. 
Från anslaget bestrids också kostnader för programmet för övervakning av 
miljökvalitet (PMK). Inom ramen för programmet görs regelbundna prov
tagningar och undersökningar över hela landet. Programmets syfte är att 
övervaka långsiktiga och storskaliga förändringar i miljön, att utgöra en 
referens för den lokala rccipientkontrollen samt all belysa förorenings
transport i luft, mark och vatten. 

Statens naturvårdsvcrk 

Under det senaste året har utvärderingar av PMK genomförts. Vid utvär
deringarna har bl. a. pekats på behovet av ett utökat kemiprogram och en 
utbyggd biologisk effektövervakning. Ett utvidgat kemiprogram inom 
PMK kommer att ge information om olika organiska miljögifthalters ut
veckling i tid och rum. Data av denna typ ger värdefulla upplysningar om 
källor och spridningsvägar men säger ingenting om de eventuella riskerna 
med uppmätta halter. Kemiprogrammet måste därför kompletteras med 
biologisk effektövervakning. Erfarenheter av mångåriga miljögiftstudier 
visar att vissa djurslag, som t. ex. säl och rovfågel, är de känsligaste 
varningssystemen för effekter av många miljögifter. 

Decentraliseringen av miljötillsynen till kommunal nivå medför ett stort 
behov av allmänna råd för tillsynen i vid mening inom olika branscher. 
Anvisningar för provtagning och analys behöver också tas fram. Avfalls
och åtcrvinningsfrågorna tilldrar sig ett ökat intresse. Pör att dessa frågor 
skall kunna hanteras på ett mer adekvat sätt än för närvarande fordras en 
betydligt bättre kunskap om de olika leden i avfalls- och återvinningsked
jan. Också havsföroreningarna kräver ökad uppmärksamhet. Både Öster
sjön och västkustområdet har givit exempel på allvarliga förändringar och 
störningar. Bland övrigt miljöskyddsarbete kan nämnas insatser för att 
minska trafikens miljöolägenheter. 

Naturvå.tdsverksamheten innefattar bl. a. grus- och våtmarksinvente
ringar, projekt rörande fauna- och floravård samt planering av områden för 
rekreation och friluftsliv. Utarmningen av landskapsbiotoper, fauna och 
flora är ett av 1980-talets viktigaste miljöproblem. På grund av strukturra
tionaliseringen inom jordbruket är ängs- och hagmarker särskilt utsatta. 
Andra exempel på angelägna projekt är inventering av strandängar,jämfö
relse av naturvärden i de stora norrlandsälvarna, urvalskriterier för natur

skogar och inventering av utbredningen av hotade ar.ter, mark för närre
kreation, skogsbrukets påverkan på hålhäckandc fåglar och skador vid 
barmarkskörning i fjällen. 
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En genoingång av önskvärda nya utredningar och undersökningar inom Prop; 1986/87: 100 
anslagets två delområden för budgetåret 1987/88 visar elt totalt behov av Bil. 16 
ca 42 milj. kr. Efter en prioritering av de mest angelägna uppgifterna och 
en samordning av olika aktiviteter har verket kommit fram till att med en 
anslagsram av knappt 35 milj. kr. bör målinriktningen med anslaget kun·na 
upprätthållas. 

Föredragandens överväganden 

Det är angeläget att programmet för övervakning av miljökvalitet drivs 
vidare på ett så effektivt sätt som inöjligt. Naturvårdsverket har under det 
senaste året låtit utvärdera programmet. I utvärderingarna har bl. a:. beho
vet av både ett utökat kemiprogram och en utbyggd biologisk effektöver
vakning understrukits. Det är angeläget att naturvårdsverket vid sin priori
tering av anslagets användning under budgetåret 1987/88 tar till vara de 
erfarenheter som redovisats vid de utvärderingar som skett. Med utgångs
punkt i bl. a. dessa utvärderingar bör naturvårds verket vidare i anslutning 
till sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 till regeringen redovisa 
en samlad plan för den fortsatta verksamheten inom programmet i ett 
längre perspektiv. 

Sammantaget bör för övervaknings-, utrednings- och undersöknings
verksamhet under förevarande anslag anvisas 3 t ,2 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övervakning al' miljöförändringar, m. m. för budgetåret 

1987i88 anvisa ett reservationsanslag av 31200000kr. 

B 4. Miljövårdsforskning 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1987. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 

med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Mi{jövårds
forskning för budgetåret 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 

68150000 kr. 

B 5. Åtgärder mot försurningen 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

87 553150 
163000000 
163000000 

Reservation 97132 165 
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Från anslaget bestrids kostnader för åtgärder mot försurningen såsom 
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag; uppföljning m. m. av 
kalkningsverksamheten, försöksverksamhet med kalkning av mark och 
grundvatten samt informationsinsatser. Vidare utgår medel för åtgärder i 
grundvattentäkter, mark- och skogsinventeringar, ·övervakning av luft
vårds- och försurningsproblem, forskning om skogsskador och grundvat
tenförsurning samt behandling av gruvavfall. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1987/88 följer i huvudsak den 
aktionsplan mot luftföroreningar och försurning som utarbetades av natur- . 
vårdsverket i samarbete med en rad andra myndigheter under år 1984 och 
som låg till grund för regeringens förslag i prop. 1984/85: 127 om program 
mot luftföroreningar och försurning. 

Anspråken på medel för att åtgärda ytvatten är något lägre än beräknat. 
En ökad kalkning av mark i närheten av ytvatten kommer emellertid att 
ske. Det är en mer ekologiskt optimal metod som också ger längre varak
tighet, men som medför ökade kostnader. Ökade statsbidrag krävs för 
åtgärder av grundvattentäkter. 

För att kunna fullfölja arbetet med de utsläppsbegränsande åtgärderna i 
Sverige och det internationella arbetet krävs särskilda tekniskt inriktade 
utredningar. Sverige har också förbundit sig att medverka i det s. k. Euro
tracprojektet (via EUREKA), som är ett samordnat europeiskt projekt, 
som syftar till att få ökad kunskap om hur olika länder påverkar varandras 
miljöer och att utarbeta underlag för optimala åtgärdsstrategier. Arbetet 
inom konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar kräver också 
utredningsarbete, om Sverige (Norden) skall kunna behålla sin pådrivande 
roll. 

För övriga insatsområden är anslagsbehovet i stort sett oförändrat. En 
viss minskning förutses för försöksverksamheten avseende ma~k och 
grundvatten, medan informationsinsatscrna bör öka för att på ett bäure 
sätt kunna nå ut med fakta om forskning och åtgärder i Sverige, både 
nationellt och internationellt. 

Naturvårdsverket uppskattar mot denna bakgrund anslagsbehovet för 
1987/88 till 184 milj. kr., vilket överensstämmer med aktionsplanen. 

Föredragandens överväganden 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöproblem. 
För att vi skall kunna motverka en fortsatt negativ utveckling är det 
nödvändigt att åtgärder av en mängd olika slag vidtas i enlighet med det 
handlingsprogram mot luftföroreningar och försurning som regeringen 
våren 1985 presenterade för riksdagen. I avvaktan på att betydande minsk
ningar av utsläppen i stora delar av Europa märkbart kan minska nedfallet 
av försurande ämnen över Sverige är en fortsatt kalkningsverksamhet ett 
nödvändigt inslag i åtgärdsprogrammet. 

Riksrevisionsverket (RRV) har i en rapport i september 1986, Statsbi-

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 



drag till kalkning av sjöar och vattendrag, granskat naturvårdsvcrkets, 
fiskeristyrelsens och länsstyrelsernas arbete med kalkning av sjöar och 
vattendrag. I rapporten pekas på vissa brister i den nuvarande hanteringen 
av stödet till kalkning. Rapporten tyder bl. a. på att kalkning inte kommer 
till stånd i den omfattning som förutsatts i handlingsprogrammet. 

Som jag redovisat i inledningen har inom naturvärds verket påbörjats ett 
arbete med att utarbeta ett förslag till en fortsättning av handlingsprogram
met efter den nu gällande treårsperioden. Häri ingår också att utvärdera 
den verksamhet som bedrivs enligt det nuvarande handlingsprogrammet. 
Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i samband med verkets 
anslagsframställning för budgetåret 1988/89. Jag förutsätter att naturvårds
verket i anslutning till den genomgång som nu pågår ·också tar upp de 
problem som RR V pekat på i sin rapport och redovisar förslag till sådana 
ändringar som behöver vidtas för att effektivisera kalkningsverksamhcten. 

Med hänsyn till den betydande reservation som föreligger på anslaget 
och till vad RRV anför om den nuvarande faktiska omfattningen av kalk
ningsverksamheten bör erforderliga åtgärder för att fullfölja handlingspro
grammet kunna genomföras inom ramen för ett oförändrat anslag för nästa 
budgetår. I avvaktan på den översyn som nu genomförs föreslår jag därför 
att anslaget förs upp med ett oförändrat belopp av 163 milj. kr. för budget
året 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åtgärder mot försurningen för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 163 000 000 kr. 

B 6. Särskilda projekt på miljövårdens område 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

14000000 
15500000 

Från anslaget bestrids under budgetåret 1986/87 bl. a. bidrag till vård av 
det äldre odlingslandskapet samt vissa kostnader för att förbättra situa
tionen för Ringsjön i Malmöhus län. Anslaget avräknas mot tillgängliga 
miljöavgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. 

Statens naturvårdsverk 

Den pågående rationaliseringen av jordbruket medför en utarmning av det 
tidigare mer varierade odlingslandskapct med åker, ängs- och hagmark, 
innehållande de mest art- och individrika växt- och djursamhällena i 
svensk natur. Det är en mycket angelägen naturvårdsåtgärd au bevara ett 
urval av dessa marker för framtiden. Det sker bäst och mest ekonomiskt 
genom riktat stöd till jordbruksförctag i trakten. För ett fortsatt stöd till 
naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet beräknar verket ett rnedelsbehov 
av 10 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 
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För att övervaka olika utsläpp till vatten och de effekter som utsläppen 
får på sjöar, vattendrag och kuster bedrivs inom många områden s. k. 
recipientkontroll. I åtskilliga fall bedrivs en samordnad recipientkontroll. 
vilket innebär att i princip samtliga företag i anslutning till ett visst vatten
område finansierar ett gemensamt kontrollprogram. På så sätt uppnås 
effektivitet såväl i fråga om provtagning, analys som rapportering och 
därmed också ekonomiska fördelar för de inblandade parterna. 

Såväl berörda länsstyrelser som Svenska kommunförbundet och Sveri
ges industriförbund samt flera vattenvårdsförbund har betonat det angeläg
na i att jordbruket som jämställd part med kommuner och industrier delar 
ansvar och kostnader för vattenrecipientkontrollen. Man understryker 
dock de problem som är förknippade med formerna för jordbrukets med
verkan, vilket bottnar i det stora antalet jordbruksföretag. Det är inte 
rimligt att försöka debitera varje enskilt jordbruksföretag kostnaden för 
kontrollen. En mera rationell hantering vore någon _form av avgiftsfinan
siering. Enligt verkets mening bör en del av de inkomster statsverket får in 
på gödselmedelsavgiften användas för bekostande av rccipientkontrollen. 
Med utgångspunkt bl. a. i ett urval av åsträckor och sjöar inom jordbruks
slätlerna som bör anses vara i mera betydande grad påverkade av jordbru
ket har inom naturvårdsverket en total kostnad för jordbrukets medverkan 
i recipientkontrollcn beräknats till 5 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Naturvårdsverkets verksamhet med naturvårdsåtgärder i odlingslandska
pel har nu inletts med att verket under innevarande budgetår kommer att 
träffa avtal med brukare av kända naturvårdsobjekt. Det är angeläget att 
verksamheten får fortsätta och utvidgas. Medel från anslaget bör användas 
för bl. a. riktat stöd till jordbruksföretag för att bevara ett urval av värde
fulla ängs- och hagmarker. Sådana marker representerar ofta både natur
värden och kulturhistoriska värden, vilket bör vägas in vid urvalet av 
områden för bevarandeåtgärder och när vårdinsatser planeras. Samråd bör 
i dessa frågor ske med riksantikvarieämbetet. 

Jag delar också naturvårdsverkets uppfattning att det är angeläget att 
särskilda medel under detta anslag kan avsättas till recipicntkontroll i 
jordbruket. I första hand bör sådan kontrollverksamhet påbörjas i de södra 
delarna av landet bl. a. i Skåne och Halland samt i Östergötland. Det bör 
ankomma på naturvårdsverket att närmare prioritera de områden till vilka 
medel från anslaget skall anvisas.· Det hör sedan ankomma på bl. a. läns
styrelserna och vattenvårdsförbunden att svara för genomförandet av kon
trollen. 

Vidare bör medel från anslaget avsättas för fortsatt tillsynsverksamhet 
avseende främst Ringsjöornrådet. Sammanlagt beräknar jag medelsbeho
vet under anslaget till 15,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

4 Riksdagen 1986187. J sam/. Nr 100. Bilaga 16 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

au till Särskilda projekt p& mi/jöv&rdens område för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 15 500000 kr. 

B 7. Mark för naturvård 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

39 538 371 
40000000 
40000000 

Reservation 558273 

Från anslaget bestrids kostnader för statens förvärv av värdefulla natur
områden. De naturvårdsobjekt som förvärvas med utnyttjande av medel 
från anslaget liksom vissa andra naturvårdsobjekt i statens ägo redovisas 
på naturvårdsfonden. Naturvårdsfonden förvaltas av statens naturvårds
verk. 

Från anslaget bestrids vidare ersättningar enligt naturvårdslagcn 
(1964: 822) samt 86 eller 122 ~ byggnadslagen (1947: 385) i dess lydelse intill 
den 1 januari 1965. Från anslaget kan utgå statsbidrag till kommun eller 
kommunal stiftelse för skydd av mark för naturvårdsändamål. Dessutom 
får anslaget disponeras för utrednings-, förhandlings- och värderingskost
nader i samband med säkerställande av mark för naturvårdsändamål. 

Statens naturvårdsverk 

Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unik svensk 
natur som är av betydelse för artbevarandet, för den vetenskapliga natur
vården och för friluftslivet. Detta sker dels genom förvärv som främst 
inriktas på områden av vetenskapligt intresse, dels genom intrångsersätt
ningar och dels genom bidrag till kommuner för skydd av friluftsområden. 

Naturvårdsverket anser sig tvunget att prioritera en höjning av anslaget 
för vård av naturreservat och föreslår därför ett oförändrat anslag för 
markinköp och intrångsersättningar under budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Betydande markområden, bl. a. urskogsområden med högsta skydds
värde, kräver omedelbara insatser för skydd och bevarande. Jag anser det 
vara angeläget att skydd kan ges åt områden som är av särskilt stor 
betydelse från naturvårdssynpunkt. Jag biträder därför naturvårdsverkets 
förslag och förordar att anslaget bibehålls på en oförändrad nivå. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 40 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Markför naturvård för budgetåret 1987/88 anvisa ett rescr
vationsanslag av 40 000 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 
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B 8. Vård av naturreservat m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

32860543 
36200000 
47300000 

Reservation 112140 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av naturvårds
objekt avsatta enligt naturvårdslagen (1964: 822) och ännu inte avsatta · 
objekt vilka redovisas på naturvårdsfonden. Vidare utgår från anslaget 
bl. a. bidrag till vård av hagmarker med ädellövskog samt till andra land
skapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet. Från anslaget får även 
bestridas kostnader för upprättande av skötselplaner för ännu inte avsalta 
naturvårdsobjckt, för särskild tillsynspersonal i Norrbottens fjällvärld och 
för bemanning av vissa utsjöplatser. 

Statens naturvårdsverk 

Huvuddelen av anslaget används för vård av objekt som säkerställts ge
nom förvärv och ersättning. Härav används större delen för iståndsättning 
och underhåll av rester av äldre odlingslandskap. I förvärvet ingår ofta 
byggnader och anläggningar som behöver rustas upp. I vissa fall måste nya 
byggnader uppföras. 

Det samlade resursbehovet för budgetåret 1987/88 uppgår till 65 milj. 
kr., vilket erfordras för att på ett tillfredsställande sätt klara vård och 
förvaltning av nationalparkerna och naturreservaten samt skötseln m. m. 
av det statliga ledsystemct i fjäll världen. Tidigare år har betydande insatser 
tillförts vården av naturvårdsobjekt som beredskapsmedel. Nu har bered
skapsmedlen minskat radikalt. Utvecklingen framgår av att den totala me
delstilldelningen för budgetåret 1982/83 var nära 60 milj. kr., varav 24,3 
milj. kr. på anslaget och 35 milj. kr. via AMS. För bu~getåret 1985(86 kan 
medclstilldclningen beräknas till ca 42 milj. kr., varav 32,2 milj. kr. på 
anslaget och ca 10 milj. kr. via AMS. I reala termer blir utvecklingen än 
mer negativ. 

Verket yrkar för budgetåret 1987/88 en ökning av anslaget till 50 milj, kr. 
(+13800000 kr.). Ökningen avser dels pris- och löneomräkning om 1,8 
milj. kr., dels 12 milj. kr. för beslutade nytillkomna naturvårdsobjekt och 
fortsatt bemanning av utsjöplatsema Gotska Sandön, Stora Karlsö, Ni
dingen och Svenska Högarna, dels för en viss utökning av fältpersonalen i 
ljällvärlden på grund av en övergång från en: till tvåmannapatruller av 
arbetarskyddsskäl, dels för att något kompensera tidigare eftersläpningar i 
vården på grund av medelsbrist. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av vad naturvårdsverket anfört om medclsbehovet bl. a. 
avseende utökade arealer bör anslaget för nästa budgetår höjas med 11, I 
milj. kr. Det är angeläget att de möjligheter som kan finnas till samarbete 
med länsarbetsnämnderna tas till vara när det gäller beredskapsarbeten på 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 
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naturvårdsområdet.' I de fall vårdåtgärderna omfattar objekt som också Prop. 1986/87: 100 
berör kulturminnesvårdens intressen bör dessa beaktas. Samråd bör i Bil. 16 
dessa frågor ske med riksantikvarieämbetet. Den mer långsiktiga inrikt-
ningen på naturvårdsförvaltningens organisation och fllnktion behandlas i 
den särskilda översyn som naturvårdsförvaltningskommitten gjort under 
år 1986. Kommitten har avlämnat betänkandet _(Ds Jo 1986: 4) Våra natur-
vårdsobjekt Förvaltning, skötsel, ekonomi. Ärendet bereds i regerings-
kansliet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vård av 1la111rreservat m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett rcservationsanslag av 47 300 000 kr. 

B 9. Vård av hotade arter m. m. 

Nytt anslag (förslag) 2000000 

Anslaget bör disponeras för kostnader i samband med särskilda insatser 
till skydd för utrotningshotade växt- och djurarter. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverket har ett ansvar för landets fauna. Detta· innebär bl. a. 
ansvar för bevakning och vård när det gäller hotade och sällsynta djur
arter. Även när det gäller floran har verket ett ansvar för de hotade och 
sällsynta arterna. Under senare år -har vissheten växt om behovet av 
målinriktade studier och åtgärder rörande de hotade och sällsynta arterna. 
På flera håll i landet pågår ett antal artbevarande projekt på ideell basis. 
För att dessa skall bli effektiva bör en viss samordning ske såväl när det 
gäller organisationen som finansieringen. Dagens teknik inom framför allt 
de areella näringarna åstadkommer mycket snabba förändringar av djurens 
oL:h växternas livsbetingelser. Antalet arter minskar kraftigt. 

Det särskilda ansvaret för de hotade arterna och deras miljö kräver 
resurser som verket för närvarande saknar. För vård av utrotningshotade 
djurarter behöver åtgärder preciseras i särskilda program för de olika 
djurarterna. Detta arbete har redan påbörjats. 

För närvarande finns flera djurarter om vars förekomst och antal vi 
behöver bättre kännedom. Bl. a. gäller detta de stora rovdjuren, exempel
vis lodjur. Även våtmarkernas fauna är av stort intresse, t. ex. mot bak
grund av skogsbrukets och jordbrukets ökade krav på dessa marker. Stora 
brister i kunskaperna finns vidare -när det gäller det lägre djurlivet -
groddjur, insekter etc. och om faunan i olika restbiotoper. Bristen på 
kunskaper om herptiler och insekter är ett allvarligt hinder när det gäller 
åtgärder för att t. ex. rädda hotade arter eller för att förbättra betingelserna 52 



för de s. k. nyttoinsekterna - humlor, bin m. fl. som i hög grad är beroende. Prop. 1986/87: I 00 
av olika restbiotoper, exempelvis åkerholmar. . .. Bil. 16 

När det gäller floran är en viktig arbetsuppgift att sammanställa befint
liga kunskaper samt samordna och initiera informations- och utbildningsin
satser till förmån för hotade växtarter. Det är likaledes väsentligt att 
tillgänglig kunskap får en sådan spridning och utformning att den pågående 
negativa utvecklingen kan vändas. I detta syfte bör verket i samarbete med 
andra myndigheter och organisationer utarbeta läromedel, åtgärds program 
samt råd och riktlinjer för åtgärder till förmån för hotade växtarter. 

Naturvårdsverket uppskattar det sammanlagda medclsbchovet under elt 
nytt anslag Vård av hotade arter för budgetåret 1987/88 till 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Det är en angelägen uppgift för naturvården att säkerställa mångfalden i 
fauna och flora. Behovet av resurser för detta ändamål har vuxit sig allt 
starkare under senare år. Dagens teknik inom framför allt de areella 
näringarna åstadkommer mycket snabba förändringar för djurens och väx
ternas livsbetingelser. För vissa arters överlevnad· kräv~ åtgärder utöver -
det biotopskydd som sker med stöd av naturvårdslagcn. Jag delar natur
vårdsverkcts bedömning alt vården av de hotade växt- och djurarterna bör 
grundas på särskilda program. Möjligheterna till samarbete och samord
ning med andra myndigheter och· med ideella organisationer på området 
bör tas till vara. 

Under anslaget Särskilda projekt på miljövårdens område förordar jag 
att medel anvisas för skydd av värdefulla ängs- och hagmarker i odlings
landskapet. Därigenom tillkomna åtgärder kommer att utgöra ett betydel
sefullt komplement till insatserna för de hotade arterna. 

Jag ansluter mig i huvudsak till de skäl som naturvårdsverket redovisat 
om behovet av att resurser ställs till förfogande för insatser till skydd för 
utrotningshotade växt- och djurarter. Kostnaderna för dessa åtgärder bör 
bestridas från ett särskilt reservationsanslag. Möt bakgrund av vad verket 
anfört om mcdelsbchovet bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 
2 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vård av hotade arter m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett reservationsanslag av 2000000kr; · '· · 

'· 
I ,-
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B 10. Restaurering av Hornborgasjön 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

8238018 
1600000 
6100000 

Reservation 8575613 

Från anslaget bestrids kostnaderna för restaurering av Homborgasjön. 

Statens naturvårds\'erk 

Under budgetåret 1987/88 väntas den vattenrättsliga prövningen i vatten
domstol och regering äga rum. Vidare avses restaureringsåtgärderna slut
projektcras och planeras samt vissa förberedande sjöarbeten utföras. 

Utgifterna beräknas för budgetåret till 7,1 milj. kr. Med hänsyn till 
ingående reservation föreslås ett anslag av 6, 1 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till naturvårdsverkcts beräkningar av medelsbehov och 
beräknad reservation bör anslaget för nästa budgetår föras . upp med 6, 1 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Restaurering av Hornborgasjön för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 6100000 kr. 

B 11. Statens strålskyddsinstitut: U ppdragsverksamhet 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1000 kr. till uppdragsverk· . 
samheten vid statens strålskyddsinstitut. 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydd sla
gen (1958: 110) och har därjämte hl. a. till uppgift au vara samordnande 
organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institutet har vidare ett cen
tralt samordnande ansvar för den målinriktade strålskyddsforskningen och 
skall även självt bedriva målinriktat forsknings~ o.ch utvecklingsarbete 
inom strålskyddsområdet. . 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är .en generaldirektör .. 
Inom institutet finns fyra huvudenheter, nämligen administrativa enheten, 
enheten för tillsyn på kärnenergiområdct, enheten för allmän tillsyn samt 
forsknings- och utvecklingsenheten. Vid institutet finns en rådgivande 
forskningsnämnd. 

Kostnaderna för tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet, beredska
pen mot kärnkraftsolyckor samt för den strålskyddsforskning som har 
anknytning tiU kärnkraftsproduktionen finansieras genom avgifter som 
inbetalas av kärnkraftsföretagen enligt förordningen (1976: 247) om vissa 
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avgifter till statens strålskyddsinstitut. Även viss övrig tillsyns- och upp, 
dragsverksamhet på strålskyddsområdet finansieras med avgifter. 

Statens strålskyddsinstitut 

Institutet avser att gå vidare med de insatser som påbörjades förra året 
inom områdena grundläggande strålskyddsforskning, radiofrekvent strål
ning och radon i bostäder. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987i88 

Föredraganden 

Plan 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter m. m. 19322000 +233000 
Strålskyddstillsyn på kämenergiområdct 11 310000 +299000 
Beredskap mot kärnkraftsolyckor 5012000 + 47000 
Strålskyddsforsknins 10051000 +349000 

45695000 +928000 

Inräkter 
Bidrag till myndighctsuppgifter 17 362 000 + 93000 
Inkomst av strålskyddsverksamhet 1960000 +140000 
Avgift för koncession för uppförande 

eller innehav av engergiproducerande 
reaktor !l310000 +299000 

Avgift för beredskap mot kärn-
kraftsolyckor 5012000 + 47000 

Bidrag till strålskyddsforskning 3700000 +100000 
Avgift för strålskyddsforskning 6351000 +249000 

45695000 +928000 

Föredragandens överväganden 

I mina beräkningar har jag utgått från ett huvudförslag med en real minsk
ning av utgifterna om 5 % på tre år med fördelningen 2, 2 och I % för resp. 
budgetår i enlighet med vad som beslutades inför budgetåret 1986/87. Jag 
vill erinra om att särskilda medel ställts till institutets förfogande inneva
rande budgetår för beredskapshöjande åtgärder me'd ariledning av kiirn
kraftsolyckan i Tjernobyl (prop. 1986/87: 18, NU 12, rskr. 97f 

De särskilda insatserna i fråga om bl. a. bildskärmsarbcte~ mammografi 
och radon i bostäder bör fortsätta. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riks'dagen· 
att till Statens stråls/...-yddsinstitut: Uppdragsverksamlzetför bud

getåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av lOOO kr. 

··: 
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B 12. Bidrag till statens strålskyddsinstitut 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

44483 464 

21062000 
21255000 

Reservation 

Under anslaget anvisa-s medel för institutets ·myndighetsuppgifter och 
för viss forskningsverksamhet. Med hänvisning till vad jag har anfört 
under punkten B 11 beräknar jag anslaget till 21255000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens strålsf...---yddsinstitut för budgetåret 1987188 

anvisa ett reservationsanslag av 21255000 kr. 

B 13. Kemikalieinspektionen 

1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

I 000 
1000 

Kemikalieinspektionen, som inrättades den 1 januari 1986, är central 
förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska 
produkter i den mån handläggningen inte ankommer -på annan myndighet. 

Kemikalieinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en 
generaldirektör. Inom kemikalieinspektionen finns en tillsynsavdelning, en 
utredningsavdelning, ett informationssekrctariat, ett internationellt sekre
tariat och en administrativ enhet. 

Kostnaderna för kemikalieinspektionen finansieras genom de avgifter 
som inbetalas enligt förordningen (1985: 836) om bekämpningsmedel (be
kämpningsmedclsavgifter) och de avgifter som inbetalas enligt förordning
en (1986: 199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens v~rk
samhet (kemikalieavgifter). 

KemikaJieinspektionen 

Kemikalieinspektionen befinner sig i ell uppbyggnadsskede. De nya ar
betsformerna inom kemikaliekontrollen skall utvärderas efter en tvåårspe-. 
riod, alltså under våren 1988_. I samband härmed skall särskilt resursavväg
ningen och samverkansformema mellan de myndigheter som arbetar inom 
detta område övervägas, varefter ställning skall tas till den .fortsatta om-
fattningen och inriktningen av verksamheten. . - -· . . . -

Mot bakgrund härav framför kemikalieinspektionen inte nu några krav 
på resursförstärkningar utan begär endast att få de resurser som avsågs i de 
av riksdag och regering fattade besluten om den nya kemikaliemyndighe
ten. 

Då mindre än ett år förflutit sedan beslut fattades om den nya myndighe
tens organisation och resurser anser inspektionen att den under uppbygg
nadsskcdet bör undantas från huvudförslaget. 
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Regeringen har inrättat sammanlagt 66 tjänster vid kemikalieinspek
tionen. Organisationskommitten för kemikalieinspektionen har härutöver 
inrättat tre tjänster på assistentnivå. Sammanlagt har alltså 69 tjänster 
inrättats. Tilldelade lönemedel motsvarar emellertid endast 65 årsarbets
krafter. Skillnaden beror främst på att ett stort antal av de överförda 
tjänsterna är dcltidstjänster. Inspektionen är synnerligen angelägen att 
framhålla vikten av att medel tilldelas för 69 årsarbetskrafter. 

Plan 

Kosrnadcr 
Förvallningskoslnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Undersökningar på kemikalieområdet 
Engångsanvisning 

In1äk1er 
Tillsynsverksamhet m. m. 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

1986/87 . 

16542000 
02642000) 

1400000 
4400000 

890000 

23232000 

23 231000 

1000 

Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

+532000 
(+374000) 
+156000 

-890000 

-202000 

-202000 

I regeringens proposition 1984/85: 118 om kemikaliekontroll anförde före
dragande statsrådet att det var lämpligt att de nya arbetsformerna inom 
kemikaliekontrollen prövades efter en tvåårsperiod. Särskilt resursavväg~ 
ningen och samverkansformerna mellan de myndigheter som arbetar inom 
detta område borde då övervägas. Därefter fick ställning tas till en fortsatt 
utbyggnad. 

På grund härav har jag beräknat staten för kemikalieinspektionen utan 
reduktion enligt huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kemikalieiw.pektionen för budgetåret 1987/88 anvisa ett · 

förslagsanslag av I OOOkr. 

B 14. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

8 638 255 
9068000 
9420000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till
stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksam~et. Nämnden, består av 
ordförande och tre andra ledamöter. I nämnden finn~ fyra avdelningar. 
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Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Årets anslagsframstilllning måste bedömas mot bakgrund av nödvändighe
ten att hålla nere handläggningstiderna. I tidigare anslagsframslällningar 
har koncessionsnämnden framhållit att nämndens arbetsvolym inte be
stäms av koncessionsnämnden själv utan av tillströmningen av tillstånds
ärcnden m. m., att antalet tillståndsärenden i viss mån år'konjunkturbe
roende samt att här berörda omständigheter försvårar bedömningen av 
verksamheten på något längre sikt och därmed också bedömningen av de 
anslag som erfordras för en sådan framtida verksamhet. En tillämpning av 
huvudförslaget skulle i huvudsak gå ut över lönemedlen, innebärande en 
indragning av en till en och en halv tjänst. En sådan indragning kommer att 
påverka arbetsresultatet i negativ riktning. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 

Föredraganden 

Personal 29 

Anslag 

Ur gifter 
Förvaltningskoslnader 7432000 +257000 

(därav lönekostnader) (6373 000) (+214000) 
Reseersättningar 708000 + 57000 
Lokalkostnader 928000 + 38000 

9068000 +352000 

Föredragandens överväganden 

En betydelsefull del av miljöskyddsarbctet är den prövning enligt miljö
skyddslagen som sker bl. a. i koncessionsnämnden. Denna prövning måste 
göras ingående. Det är emellertid också angeläget att handläggningstiden 
för enskilda ärenden kan hållas nere. Med hänsyn härtill har jag beräknat 
anslaget utan reduktion enligt huvudförslaget, vilket innebär en ökning av 
anslaget med 352000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Ko11cessio11s11iim11denför miljöskydd för budgetåret 1987/88 
anvisa ett förslagsanslag av 9420000 kr. 

B 15. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

16600000 
16660000 
17 000000 

Förenta Nationernas miljöfond inrättades :genom ·beslut av 1972 ·års 
generalförsamling för att inorri ramen för FN:s miljöprogram 'helt 

0

eller' 
delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN:s olika 
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organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s miljösty
relse. Ett fortsatt starkt engagemang från svensk sida är nödvändigt när det 
gäller de globala miljöfrågor som behandlas av miljöstyrelsen och som 
under år 1987 kommt:r au aktualiseras ytterligare genom bl. a. den rapport 
som väntas från den s. k. Brundtlandkommissionen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Förellla Nationernas miljöfond för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 17 000000 kr. 

B 16. Bidrag till vissa internationella miljöorganisationer 

Nytt anslag (förslag) 3850000 

Anslaget bör disponeras för utgifter för Sveriges deltagandt: i vissa 
internationella organisationer och för internationellt samarbete inom miljö
vårdsområdet. 

FN: s miljöstyrelse 
Marina miljökonventioner 
Internationella naturvårdsunionen . 
ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Nordiskt samarbete 
Bilateralt samarbete 
Diverse internationella organisationer och kongresser 

Beräknat anslag 
1987/88 

350000 
950000 
450000 

400000 
300000 
100000 
550000 
750000 

3850000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella miljöorganisationer för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3850000 kr. 
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C. Energi 
C 1. Statens energiverk: Föi·valtningskostnader 

1985/86 Nettoutgift 
1986/87 Anslag 
1987188 Förslag 

23 533 000 
31655000 

33070000 

Statens energiverk är sedan den l juli 1983 den centrala förvaltnings
myndigheten för frågor om energiförsörjning. Det åligger verket - i den 
mån det inte ankommer på någon annan myndighet - att verka för en 
rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. att 
bevaka säkcrhetsfrågorna på energiområdet samt att följa den· interna tio- · 
nella utvecklingen i fråga om energiförhållanden. Verket är chefsmyn
dighet för statens elektriska inspektion: Fr. o. m. den I juli 1986 har verket 
ansvaret för funktionen energiförsörjning inom den civila delen av total
försvaret. 

Energiverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 
Verket är fr. o. m. den l januari 1987 organiserat på tre avdelningar - en 
för utredningar, en för forsknings- och utvccklingsverksamhet och en för 
elsäkerhet, ledningskoncessioner och energiberedskap - en byrå för admi
nistration och en informationsbyrå samt ett planeringskansli. 

Inom verket finns fyra nämnder. De är utvecklingsnämnden - som har i 
uppgift att besluta om stöd till forskning, utveckling och investeringar 
inom energitillförselområdet inklusive till miljöskyddande åtgärder - samt 
prisregleringsnämnden för elektrisk ström. nämnden för värdering av el
distributionsanläggningar m. m. och krigsskyddsnämnden för kraftanlägg
ningar. 

Som rådgivande organ till verket finns ett eldistributionsråd, ett energi-
hushållningsråd och ett energiberedskapsråd. · 

I 1985 ars budgetproposition (prop. 1984/85: 100 bil. 1 s. 44-45) anförs 
att det är av väsentlig betydelse för myndigheternas möjligheter att plan
mässigt bedriva sitt effektiviseringsarbete att myndigheterna anlägger ett 
längre tidsperspektiv än vad det nuvarande ettåriga anslagssystemet ger 
anledning till. Av intresse är att pröva mcdelsbehov för myndighetsverk
samhet för längre tid än ett år och i samband därmed utreda frågan om hur 
fleråriga planeringsramar kan utformas. Förutom att myndigheterna lättare 
skulle kunna planera och driva sin verksamhet, kan ett system med fler
åriga ramar ge utrymme för fördjupade analyser av verksamheterna med 
några års mellanrum. Dessa fördjupade analyser ger därutöver statsmak
terna bättre möjligheter au i sina prioriteringar styra resurserna till de mest 
angelägna verksamhetsområdena. 

Statens energiverk ingår bland de myndigheter som har fått särskilda 
direktiv för anslagsframställningen för budgetåret 1987188 avseende treårig 
budgetram. 

1 det följande lämnas mot denna bakgrund en relativt utförlig redogörel
se för verkets uppgifter och planerade verksamhet. 
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Persunal 

Anslag 
Utg(fter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
'.\1edel som tillförs anslaget från 
I. anslaget E 4. Utbildning och 

rådgivning m. m. för att spara energi 
2. anslaget C 6. Energiforskning 
Avgifter för konccssionsoch behörig
hctsärenden 

N ettoulgift 

Statens energiverk 

1986/87 

180 

38946000 
(31 558 000) ' 

4618000 

43564000 

975000 
6734000 

4200000 

11909000 

31655000 

Verksamhclens allmänna inriktning 1987/88-1989/90 

Beräknad ändring 
1987/88 

-3 

831000 
(775000) 

-:-391000 

440000 

--975 000 

-975000 

1415000 

Statens energiverk erinrar om att läget på energiområdet har ändrats i flera 
avseenden sedan energiverket bildades. Energipolitiken präglades under 
de första åren av de kraftiga oljeprishöjningarna, varför insatserna i hög 
grad var inriktade på oljeersättande åtgärder. 

Det energipolitiska intresset har, påpekar verket, förskjutits mot elfrå
gor. Energiverket pekar även på kärnkraftsavvecklingen och över huvud 
taget föränderligheten på energiområdet som kommer att kräva_ kvalifice
rade utredningsinsatser även i framtiden. 

Energiverket framhåller att om den framtida utvecklingen ställer krav på 
utbyggnad av elproduktionen kommer statsmakterna att behöva ta ställ
ning till flera svåra frågor somt. ex. typ av kraflverk, lokalisering, miljö
krav osv. Det kommer enligt verket att krävas omfattande underlag för 
detta arbete bl. a. från statens energiverk. Energivt:rket bedömer vidare att 
intresset för sambandet mellan t:nergi och miljö kommer att öka. 

I fråga om verksamheten med att få fram ny teknik utgår verket från att 
en viss minskning av den ekonomiska stödvolymen och en förskjutning i 
stödets inriktning från marknadsnära åtgärder till stöd till forskning och 
utveckling kommer att ~ga rum. Det nyligen beslutade stödet till teknikut
veckling beräknas pågå under ca två år av planeringsperioden. Energi
forskningsprogrammet och bränslemiljöstödet förutsätts vara i kraft under 
hela perioden. Den kommande inriktningen mot ökad forskning möjliggör 
enligt verket en nödvändig prioritering av ett mer långsiktigt och aktivt 

arbete. 
Enligt energiverket kommer framför allt .den förändrade inriktningen 

med ökat engagemang i stödet till forskningen och minskade investerings
stöd att ändra karaktären och kraven på arbetet och därmed öka kraven på 
flexibilitet och förmåga till anpassning inom energiverket. När det gäller 
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verkets föreskriftsarbete, tillsyn. tillståndsgivning m. m. på främst det 
elektriska området samt verkets uppgifter avseende energiförsör:jning 
inom totalförsvaret förutser energiverket för närvarande ingen större för
skjutning av verksamhetens inriktning. 

När det gäller de ekonomiska resurserna har energiverket i enlighet med 
direktiven planerat verksamheten med utgångspunkt i det s. k. huvudför
slaget. Detta innebär en minskning av myndighetsanslaget med 5 % sam
manlagl under treårsperioden 1987/88-1989/90. Energiverket räknar med 
att kunna möta detta krav genom omprioriteringar, vissa rationaliseringar 
och genom att disponera om resurserna inom ramen för den förändrade 
inriktningen av verksamheten. 

Inom det ekonomiadministrativa området avser verket att fortsätta den 
process som påbörjats med att successivt höja kvaliteten för att kunna 
svara upp mot interna och ex tema krav. Bl. a. planerar verket att i samver
kan med statskontoret pröva de s. k. INKA- och PRISA-metoderna för att 
uppskatta den interna administrationens storlek och produktivitetsutveck
Iingen rörande statlig tjänsteproduktion. 

De inkomster som verket räknar med under perioden härrör från kraft
ledningskoncessioner och behörighetsärcnden. Inkomsterna från dessa 
täcker i princip kostnaderna för handläggningen och beräknas för budget
året 1987/88 uppgå till 4,2 milj. kr. Vidare förutsätts finansiering av vissa 
uppgifter via anslaget till energiforskning. 

Utredningsverksamlzeten 

En av energiverkets huvuduppgifter är planerings- och utrcdningsverk
samhet inom energiområdet. Energiverket skall analysera och bedöma 
bränslealternativ eller energialternativ med avseende på marknader, till
gänglighet, miljöeffekter och teknik för utnyttjande av bränslen. Verket 
skall vidare bl. a. utreda förhållanden på internationella och svenska ener
gimarknadcr och lämna underlag för bedömningar av hur dessa påverkar 
landets ekonomi samt utvärdera och lämna underlag för omprövning av 
energipolitiska åtgärder. Energiverket skall bedöma risker och känslighet 
för olika slag av störningar i energiförsörjningen samt upprätta översikter 
och prognoser över energianvändning, cnergiförsörjning och försörjnings
möjligheter. 

Beträffande utredningsverksamheten förutser verket vissa förändringar 
under de närmaste åren. I grunden måste liksom tidigare finnas en kontinu
erlig bevakning och analys av de internationella energimarknaderna och 
energiutvccklingen i andra länder. På liknande sätt måste verket bedriva 
en kontinuerlig bevakning och analys av utvecklingen i Sverige. Den måste 
vara heltäckande och omfatta importbränslen, el- och fjärrvärmeproduk
tion, distribution av bränslen och el samt slutlig energianvändning och 
energihushållning inom olika samhällssektorer. 

Med hänsyn till att en stor del av den negativa miljöpåverkan sker 
genom verksamhet inom energisektorn är det viktigt att verket följer och 
analyserar vilka konsekvenser som förändringar på energiområdet f'ar för 
utsläpp av miljöpåverkande föroreningar. Även utvecklingen av ny teknik 
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för att begränsa· utsläpp från t. ex. förbränning bör ingå i den löpande 
bevakningen. Verket planerar att höja ambitionsnivån när det gäller att 
analysera sambandet mellan miljö och energi. 

Med hänsyn till att frågor om elförsörjningen bedöms komma att tilldra 
sig ett allt större intresse under de kommande åren räknar verket med att 
behöva avsätta en betydande del av sina utredningsresurser för insatser på 
detta område. 

Forsknings- och uH'ecklingsverksamheten 

Det statliga enerf?iforskningsprogrammet har pågått sedan år 1975 och 
planeras och genomförs i treårsperioder. Statens energiverk disponerar 
medel inom energiforskningsprogrammet för stöd till forskning och ut
veckling om energitillförsel. Energiforskningsutredningen (EFU) har över
lämnat sitt betänkande (SOU 1986: 31) avseende program för perioden 
1987188-1989/90. Energiverkets planering bygger i allt väsentligt på 
EFU :s förslag. 

Energitillförselprogrammet är det största enskilda området i EFU:s för
slag. Liksom hittills bör enligt EFU statens energiverk vara ansvarig för 
energitillförselprogrammet, mot bakgrund av verkets centrala uppgifter 
inom energitillförselområdet. EFU föreslår endast en smärre förändring av 
områdesindelningen jämfört med nuvarande ordning. 

Energiverket framhåller att verket i sitt hittillsvarande arbete med stöd 
till forskning och utveckling nödgats koncentrera sina personalresurser på 
att fullgöra mer kortsiktigt inriktade stödinsatser. Energiverket anser att 
ett mer ambitiöst arbete med forskningsoch utvecklingsstödet än hittills 
bör kunna bedrivas av verket i framtiden. I ökad utsträckning bör .samar
bete med berörda instanser genomföras som bl. a. syftar till att samordna 
insatser i utvecklingskedjan forskning, teknikutveckling och marknadsin
troduktion. Antalet projekt väntas minska något, men handläggningen 
väntas bli mer resurskrävande. 

Riksdagen har beslutat om ett stöd för utveckling och introduktion av ny 
teknik (prop. 1985/86: 102, NU 17, rskr. 172). Energiverket planerar att i 
större utsträckning än i tidigare stödprogram ta initiativ och kontakter för 
att söka åstadkomma en utveckling som bedöms som angelägen ni.ut bak
grund av målen för verksamheten. Arbetet med detta program beräknas 
pågå i full skala ca två år in i plancringsperioden 1987/88-1989/90. Ställan
de av lånegarantier resp. utbetalning av beviljade bidrag bedöms komma 
att fortgå under hela planeringsperioden. Detsamma gäller behandlingen 
av ärenden enligt tidigare stödprogram. 

Frågor om bidrag ur briinslemi/jöfonden prövas av statens energiverk. 
Stöd ur bränslemiljöfonden kan numera även lämnas till åtgärder som 
syftar till att minska utsläppen av kväveoxider vid kol- och torveldning. 
Verket påpekar att ett flertal förbränningstekniska åtgärder är tänkbara för 
kväveoxidreduktion, men att erfarenheten av dessa i Sverige ännu är 
begränsad. Insatser som i första hand rör prototyp- och demonstrationsan
läggningar torde komma att bli aktuella under de närmaste åren. 
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Från bränslcmiljöfondcn kan också åtgärder för att minska utsläppen av 
svavel vid torveldning stödjas liksom åtgärder för att minska miljöpåver
kan vid förbränning av avfall. 

lnvesteringsstöd. Statens energiverk disponerar medel för bidrag till 
installationer för uppvärmning m. m. och för bidrag till vissa energiinveste
ringar. Investeringsstödct avser bl. a. förberedelser för senare mottrycks
produktion, för projektering av kraftvärmeverk och åtgärder som ökar 
sammankopplade värmeunderlag. Bidrag till installationer för uppvärmn
ing m. m. har lämnats till investeringar i större eldningsanläggningar för 
inhemska bränslen, investeringar i solvärmeanläggningar och förprojekter
ingar och investeringar i små vattenkraftverk.· Enligt riksdagens beslut 
upphör detta stöd vid utgången av år 1986. 

De återstående insatser som krävs för ett avslutat stödprngram kan 
enligt energiverket vara av både teknisk och administrativ art. Redan 
pågående projekt inom bl.·a. oljeersättnings- och invcsteringsprogrammen 
kommer att kräva insatser från verkets sida under en följd av år. 

Myndighetsuppgifter 

Statens energiverk handlägger ärenden om tillstånd för överföring och . 
distribution av elektrisk energi, förvärv av eldistributionsanläggningar, 
skyldighet för cldistributör att leverera el, prisreglering av el, koncessioner 
och drifttillstånd för rörledningar m. m. Vidare handlägger verket statsbi
drag till nyanläggningar och upprnstningar av elnät. 

Verket arbetar för en fortsatt rationalisering av eldistributionen. Det 
ankommer på verket att bedöma om en föreslagen utbyggnad av lednings
nätet för vissa överföringsledningar är rationell och förenlig med en plan
mässig elektrificring. Detta arbete torde enligt verket komma att öka under 
planerings perioden. 

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström, som ingår i statens energi
verk, prövar skäligheten i de konsumentärenden som överlämnas till 
nämnden. Verket har vidare ålagts uppgifter som syftar till en säkrare 
eldistribution. 

Verket pekar på att verksamheten inom området ledningsbunden energi 
kan komma att öka något. Vissa rationaliseringsvinster torde dock kunna 
göras t. ex. på datasidan. 

Elsäkerliet. Inom det elektriska området har verket bl. a. i uppgift att 
förebygga skador av elektrisk orsak på person och egendom. Arbetsupp
gifterna består främst i att utfärda föreskrifter för elektriska starkströmsan
läggningar och till dessa ansluten elektrisk materiel samt att utöva tillsyn 
över föreskrifternas tillämpning. 

Elområdet karaktäriseras av en ständigt accelererande utveckling ge
nom användning av nya material, ny materiel och ny teknik med bl. a. ökat 
utnyttjande av elektronik. Detta medför att delar av starkströmsföreskrif
terna bör revideras och kompletteras med korta intervall för att inte 
försvåra utveckling och användning av ny teknik. 

Tillsynsverksamheten omfattar dels att handlägga dispensansökningar . 
gällande starkströmsföreskrifterna och föreskrifterna om obligatoriskt 
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godkännande av viss elektrisk- materiel, dels att besvara vissa frågor i Prop. 1986/87: 100 
anslutning till gällande starkströmsföreskrifter, provningsbestämmelser Bil. 16 
och standarder. Verket svarar även för tillsyn av elektriska järnvägar, 
spårvagnar och tunnelbanor. Statens elektriska inspektion, för vilken ener-
giverket är chefsmyndighet, är den lokala statliga organisationen för ären-
den om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och därmed sam-
manhängande frågor. 

Standardiseringsverksamheten har ett nära samband med verkets före
skrifts- och tillsynsarbete. Svensk standard på elområdet utgörs numera i 
mycket stor utsträckning av en för svenska förhållanden prövad internatio
nell standard. Betydelsen av att delta i det internationella standardiserings
arbetet har ökat i takt med strävandena att undvika tekniska handelshin
der. 

På senare år har stora ansträngningar gjorts för att rationalisera verk-
samheten rörande behörigheter enligt clinstallatörsförordningen 
( 1975: 967). Ytterligare rationaliseringar övervägs. 

Sedan lagen om utförande av cldningsanläggningar för fast bränsle 
(l 981: 599) infördes den l januari 1982 skall större cldningsanläggningar 
och mindre eldningsanläggningar som ingår i större värmesystem utföras 
så att eldning med fast bränsle möjliggörs. Andra mindre eldningsanlägg
ningar skall utföras så att de kan eldas med inhemskt fast bränsle utan 
omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. I båda fallen kan 
statens energiverk bevilja undantag. Antalet ansökningar om undantag 
från kraven på utförande har på senare år minskat. 

Statens energiverk är vidare tillståndsgivande myndighet för koleldning i 
anläggningar större än 500 kW tillförd effekt. Verket har även till uppgift 
att för statens räkning utbetala ersättning för försenad idrifttagning av 
vissa kärnreaktorer. 

Beredskapsverksamlzeten 

Energiverket övertog den I juli 1986 funktionsansvaret för energiförsörj
ning från dåvarande överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). I funk
tionsansvaret ligger dels att samordna planeringen på energiberedskaps
området, dels att planera och genomföra beredskapsåtgärder inom del
funktionen bränslen och drivmedel. Överflyttningen innebär att energiver
ket nu är sektorsmyndighet för energifrågorna såväl i freds- som i kristid. 
De integrationsmöjligheter som därmed öppnas och de andra samordnings
frågor som aktualiseras kommer att vara en viktig uppgift för energiverket 
att utveckla under de närmaste åren. 

Verket anger att insatser bör fortgå vad gäller utrednings- och utveck
lingsarbete för planering och samordning av encrgiförsörjningsberedska
pen. Stor vikt kommer att läggas vid åtgärder för att skapa medvetenhet 
om beredskapsfrågor på olika nivåer i samhället i fred samt anpassnings
och improvisationsförmåga hos beslutsfattare i kriser och krig. 

Verket anför vidare att medverkan kommer att fortsätta i överstyrelsens 
för civil beredskap (ÖCB, f. d. ÖEF) projekt med att klarlägga dels beho
vet av reservanordningar inom värmeområdet, dels möjligheterna att ge-
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nomföra åtgärder för skydd av anläggningar för s. k. kommunalteknisk 
försörjning. 

Verksamheten beträffande anskaffning och lagring m. m. av produkter 
som är hänförliga till delfunktionen bränslen och drivmedel m. m. ingår i 
ÖCB:s uppgifter såsom en uppdragsverksamhet. Verksamheten har tills 
vidare planerats utifrån nu gällande lagringsprogram. Förändringar kan 
komma att ske på grund av ställningstaganden till energiberedskapsutred- . 
ningcns betänkande. 

Arbetsmiljö- och naturmiljöfrågorna har under senare år givits en ökad 
tyngd även i beredskapslagringsverksamheten. Särskilt har kraven på kon
troll av utsläpp från lagringsanläggningar i luft, mark och vatten skärpts. 

Kommunal energiplanering 

Från den I januari 1986 skall i varje kommun finnas en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Statens energiverk har 
därvid i uppgift att bistå kommunerna med råd och upplysningra samt att 
följa den kommunala energiplaneringen. 

Verkets arbete är inriktat på att bygga ut kontakterna med kommunerna, 
sammanställa information om utvecklingen i kommunerna och analysera 
den framtida utvecklingen. Energiverkets ambition är att fungera som en 
erfarenhets- och kunskapsbank i förhållande till kommunerna i energifrå
gor. 

Energihuslzåll11ing 

Vad beträffar energihushållning har statens energiverk ett samordningsan
svar med utgångspunkt i verkets kompetens på energiområdet genom bl. a. 
utredningsverksamheten. Ett medel i utövandet av samordningsansvaret 
är informationsinsatscr. Det direkta myndighetsansvarct för encrgihushåll
ningsinsatser ligger dock hos olika sektorsmyndigheter såsom bostadsstyr
elsen, statens planverk, transportrådet och statens industriverk. 

Den direkta prissryrningen har den senaste tiden tillmätts en ökad bety
delse i energihushållningsarbctct i förhållande till statlig marknadsstyr
ning. Energiverket har eftersträvat att i större utsträckning än tidigare 
förmå övriga sektorsansvariga alt integrera energiåtgarder med annan sck
torsverksamhet. Energihushållningsarbetet kan enligt verket sägas övergå 
från ett kampanj- och stödskede till att vara normal och långsiktig verk
samhet. 

F<iredragandens överväganden 

Enligt min mening ligger den allmänna inriktning som statens energiverk 
skisserar för den kommande treårsperioden väl i linje med v::i.d som krävs 
för att fullfölja centrala myndighetsuppgifter inom energipolitikens områ
de. Energiverket har hittills arbetat med fleråriga program inom olika 
områden. En flerårig plan eller ram för hela verkets verksamhet bör kunna 
underlätta verkets planering av verksamheten och skapa förutsättningar 
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för ett effektivare utnyttjande av resurserna. Jag anser därför att energiver
ket hör ingå bland de myndigheter som nu ges förutsättningar att arbeta 
utifrån en treårig budgclram. Det är viktigt att energiverket är öppet för 
förändringar och att t. ex. elförsörjningsfrågor och frågor om sambanden 
energi och miljö beaktas i ökad grad. Ett fortsatt, ingående samarbete bör 
därvid ske med statens naturvårdsverk som är den ansvariga myndigheten 
på miljöområdet. 

Värdet av en utrcdningsresurs av energiverkets typ har senast framgått 
klart under år 1986, då en mängd studier och utredningar kunnat genomfö
ras på kort tid som underlag för statsmakternas överväganden om eventu
ella energipolitiska förändringar efter Tjernobylolyckan. 

Den av energiverket föreslagna ökade insatsnivån när det gäller utred
nings- och elförsörjningsfrågor anser jag hör tillstyrkas. Bl. a. med hänsyn 
till dels vikten av en av partsintressen oberoende utredningsinstans, dels 
de andra verksamheter som energiverket ansvarar för vad gäller el, nämli
gen strukturfrågor, säkerhet mol och åtgärder vid elavbrott och samord
ning av energiberedskapsplaneringen. 

Rörande forsknings- och utvecklingsverksamheten vid energiverket bör 
verkets prioriteringar behandlas i samband med att ställning tas till EFU:s 
förslag. Förslag om fortsatta insatser inom energiforskningsprogrammct 
avses läggas fram senare under detta riksmöte i samband med en forsk
ningspolitisk proposition. Arbetet med utveckling och introduktion av ny 
teknik fortgår. 

Vad beträffar myndighetsuppgifter gäller sedan en lång tid tillbaka att 
det finns dels viktiga säkerhetsfrågor, dels strukturfrågor rörande eldistri
butionen som hanteras av staten. Senare har andra frågor tillkommit som 
rör ledningsbunden energi, såsom naturgaskoncessioner och bestämmelser 
om allmänna värmeanläggningar m. m., med krav på myndighetsinsatser. 

I området elsäkerhet ingår frågor som rör allmänhetens säkerhet såsom 
analyser av bränder, inspektion av anläggningar, behörighet osv. Det är av 
vikt att verksamheten bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att handels
hindcr undviks och introduktion av ny teknik inte försvåras. Området bör 
även fortsättningsvis behandlas med hög ambition. 

Vad beträffar strukturfrågor gäller att en fortsatt rationalisering av cldis
trihutionen är viktig, bl. a. för att erhålla en god ekonomisk effektivitet och 
möjlighet att hålla hög leveranssäkerhet. Det är angeläget att de uppgifter 
som ålagts verket rörande en säkrare eldistribution kan avslutas under 
treårsperioden. 

Vad beträffar heredskapsverksamheten anser jag att verksamheten i 
stort bör ha den inriktning som verket anger. Det bör understrykas att det 
sannolikt behövs en viss tid för verket att bygga upp kompetens och 
kunskaper inom detta nya ansvarsområde och dra sådana erfarenheter att 
möjliga samordningsvinster med annan verksamhet kan utnyttjas. I viss 
utsträckning krävs också att nya kontraktvägar och samarbetsformer eta
bleras med andra myndigheter och organ, t. ex. inom försvarssektorn. 
Totalförsvarsfrågorna kommer, efter förslag av 1984 års försvarskom
mitte, att behandlas av riksdagen i var. Om kommande ställningstaganden 
kommer att beröra funktionen energiförsörjning avser jag att återkomma i 
denna fråga. 
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Vad beträffar myndighetsuppgifter gäller sedan en lång tid tillbaka att 
det finns dels viktiga säkerhetsfrågor, dels strukturfrågor rörande eldistri· 
butionen som hanteras av staten. Senare har andra frågor tillkommit som 
rör ledningsbunden energi, såsom naturgaskoncessioner och bestämmelser 
om allmänna värmeanläggningar m. m., med krav på myndighetsinsatser. 

I området elsäkcrhet ingår frågor som rör allmänhetens säkerhet såsom 
analyser av bränder, inspektion av anläggningar, behörighet osv. Det är av 
vikt att verksamheten bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att handels
hinder undviks och introduktion av ny teknik inte försvåras. Området bör 
även fortsättningsvis behandlas med hög ambition. 

Vad beträffar strukturfrågor gäller att en fortsatt rationalisering av eldis
tributionen är viktig, bl. a. för att erhålla en god ekonomisk effektivitet och 
möjlighet att hålla hög leveranssäkerhet. Det är angeläget att de uppgifter 
som ålagts verket rörande en säkrare el<listribution kan avslutas under 
treårsperioden. 

Vad beträffar beredskapsverksamheten anser jag att verksamheten i 
stort bör ha den inriktning som verket anger. Det bör understrykas att det 
sannolikt behövs en viss tid för verket att bygga upp kompetens och 
kunskaper inom detta nya ansvarsområde och dra sådana erfarenheter att 
möjliga samordningsvinster med annan verksamhet kan utnyttjas. I viss 
utsträckning krävs också att nya kontraktvägar och samarbetsformer eta- · 
bleras med andra myndigheter och organ, t. ex. inom försvarssektorn. 
Totalförsvarsfrågorna kommer, efter förslag av 1984 års försvarskom
mitte, att behandlas av riksdagen i vår. Om kommande ställningstaganden 
kommer att beröra funktionen energiförsörjning avser jag att återkomma i 
denna fråga . 

. Vad beträffar energihushållningsverksamheten och den kommunala en
ergiplaneringen vid energiverket är det av vikt att både pådrivande och 
initierande insatser görs liksom samordning när flera olika myndigheter är 
berörda. Det är nödnändigt att en aktiv uppföljning sker från den energipo
litiska myndigheten. I takt med att styrmedel i form av t. ex. ekonomiska 
stöd avtar ökar kraven på personella insatser för påverkan, informationsin
satser etc. 

Vad gäller energiverkets organisation vill jag informera om följande. 
Riktlinjerna för energiverkets organisation godkändes av riksdagen våren 
1983 (prop. 1982183: 100 bil. 14, NU 33, rskr. 280). Bl. a. mot bakgrund av 
de förändringar som liar skett i den stödverksamhet som energiverket har 
haft att hantera och de förändrade krav som förväntas ställas på energiver
ket har verket under hösten gjort en översyn av sin organisation och 
föreslagit vissa förändringar. Verket har hittills varit organiserat på fyra 
avdelningar, en administrativ byrå och ett planeringskansli. Regeringen 
har genom beslut den 16 december 1986 ändrat energiverkets instruktion 
huvudsakligen i enlighet med verkets förslag. Det innebär att verket från 
den 1 januari 1987 är organiserat på tre avdelningar, en byrå för admini
stration och en informationsbyrå samt ett planeringskansli. Detta innebär 
en mer funktionell indelning av verksamheten än lidigare och en bältre 
anpassning till den nu planerade inriktningen. De grundläggande riktlinjer-
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na för organisationen, nämligen en sakområdesindelning med starka funk
tionella inslag dock enligt min mening fortfarande giltiga. 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 1, avsnittet 
Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för överföring av 
anslagsmedcl mellan budgetår. Statens energiverk bör ingå i försöksverk
samheten med överföring av anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. 
Medel för statens energiverks förvaltningsutgifter bör därför anvisas under 
ramanslag. 

Jag föreslår att medel under anslaget beräknas med utgångspunkt i ett 
huvudförslag med en real minskning av utgifterna om 5 % för treårsperio
den 1987/88-1989/90. För treårsperioden har jag beräknat utgifterna till 
129 780000 kr. För hudgetåret 1987/88 beräknar jag utgifterna till 44 004 000 
kr. Inkomsterna för treårsperioden beräknar jag till sammanlagt 32 802 000 
kr. För budgetåret 1987 /88 beräknar jag inkomsterna till 10 934 000 kr. För 
budgetåret 1987/88 har jag således beräknat medelsbehovct till 33 070 000 
kr. Budgeten är beräknad i 1987/88 års priser. Anslagen för 1988/89 och 
1989/90 skall prisomräknas i vanlig ordning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels bereder riksdagen tillfälle 

1. att ta del av vad jag har anfört om organisationen av statens 
energiverk, 

dels föreslår riksdagen att . 
2. till Statens enerf{iverk: Förvalmi11gskostnader för budgetåret 

1987/88 anvisa ett ramanslag av 33 070 000 kr. 

C 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

1985/86 Nettoutgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12437193 
15547000 
13 161 000 

Reservation 12 528 333 

Från detta anslag bekostas utredningsverksamhet m. m. inom energiom
rådet och energiinriktad information inom statens energiverks verksam
hetsområde. 

Ut11iftcr 
I. Utredningar m. m. 
2. Energiinriktad information m. m. 

inkomster 
3. Medel som tillförs anslaget från 

anslaget C 6. Energiforskning 

Nettoutgift 

1986/87 

8244000 
11425000 

19669000 

4122 000 

4122000 

15547000 

Beräknad ändring 
1987/88 . 

-1 060000 
-1326000 

-2386000 

-2386000 
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Statens energiverk 

Statens energiverks utredningsverksamhet styrs i hög grad av uppdrag från 
regeringen. Verket planerar därutöver att fortsätta och fördjupa analysen 
av de internationella cnergimarknadcrna och energiutvecklingen i andra 
länder. På liknande sätt måste enligt verket en kontinuerlig bevakning och 
analys av utvecklingen bedrivas i Sverige. Därtill planeras utredningar 
inom bl. a. elförsörjning, elproduktion samt sambandet mellan miljö och 
energi. Härutöver gör verket prognoser, utvecklar metoder och statistik 
samt ger utredningsstöd i utvecklingsverksamheten. 

Staten satsar betydande resurser på olika utvecklingsinsatscr i syfte att 
stimulera bl. a. den tekniska utvecklingen inom energiområdet. Informa
tion om pågående verksamhet och om resultaten från forsknings- och 
demonstrationsprojckt är enligt energiverket ett viktigt inslag i utveck
lingsverksamheten för att göra ny teknik känd på marknaden. 

Energiverket har planerat utrednings- och informationsverksamheten 
med utgångspunkt i det s. k. huvudförslaget, vilket innebär en real minsk
ning med 5 % under treårsperioden 1987/88-1989/90. Verket har beräknat 
minskningen enligt direktiven till sammanlagt ca I milj. kr. under perioden. 

Föredragandens överväganden 

Energiverkets uppgifter vad gäller utredningsvcrksamheten är väsentliga, 
bl. a. för att få fram underlag för energipolitiska beslut på kort och lång 
sikt. Med hänsyn till bl. a. reservationen under anslaget räknar jag dock 
med en viss minskning av medlen under kommande treårsperiod. Som jag 
anfört under anslaget C l. Statens energiverk, förvaltningskostnader anser 
jag att statens energiverk bör ingå bland de myndigheter som nu ges 
förutsättning att arbeta utifrån en treårig budgetram. Denna förutsättning 
bör sålunda även gälla detta anslag. Jag föreslår att medel under anslaget 
beräknas med utgångspunkt i ett huvudförslag med en real minskning av 
utgifterna om 5% för treårsperioden 1987/88-1989/90. För treårsperioden 
har jag beräknat utgifterna till 50 817 000 kr. utöver tidigare anvisade me
del. För budgetåret 1987/88 har jag beräknat utgifterna till 17283000 kr. 
Inkomsterna för treårsperioden beräknar jag till sammanlagt 12 366 000 kr. 
För budgetåret 1987/88 beräknar jag inkomsterna till 4 122 000 kr. För 
budgetåret 1987/88 har jag således beräknat medelsbehovet till 13 161000 

kr. Budgeten är beräknad i 1987/88 års priser. Anslagen för 1988/89 och 
1989/90 skall prisomräknas i vanlig ordning. Vid min beräkning av medel 
för utredningsverksamheten har jag tagit hänsyn till den verksamhet som 
bedrivs inom eldistributionsrådet. 

Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att 

till Statens energiverk: Utredningar m. 111. och information för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 13161000 kr. 
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C 3. Statens elektriska inspektion 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

9295455 
9600000 
9874000 

Elektriska inspektionens verksamhet avser att främja säkerheten i sam
band med framställning, överföring och användning av elektrisk ström. 
Enligt sin instruktion (1983: 592) är inspektionen den lokala statliga organi
sationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar 
och därmed sammanhängande frågor. Inspektionen ansvarar härigenom 
för den statliga tillsynen av hur den elektriska spcciallagstiftningcn efter
levs. 

Elektriska inspektionen är organiserad på fem distrikt. med kontor i 
Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Chef 
för varje distrikt är en överinspektör. Statens energiverk är chefsmyn
dighet för inspektionen. 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Statens energiverk 

1986/87 

8494000 
(7245000) 
1106000 

9600000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+314000 
(+244000) 
- 40000 

+274000 

Energiverket har sett över elektriska inspektionens tillsynsverksamhet för 
alt finna möjligheter till kostnadsminskningar. Inspektionen har hittills 
kunnat möta växande krav på tillsyn genom bl. a. skärpt prioritering av 
tillsynsområden och förändringar av arbetssättet. Denna utveckling bör 
drivas vidare. Verket anser att den enda möjliga rationaliseringen under 
kommande treårsperiod är en minskning av biträdespersonalcn. Därefter 
kan ytterligare personalminskningar inte ske utan att hela det administrati
va systemet för clsäkerheten först ses över. V crket föreslår att lönekostna
derna för budgetåret 1987/88 minskas med 30000 kr. och att resterande del 
av avsedd besparing för treårsperioden sker genom ytterligare neddragning 
av lönekostnaderna under budgetåret 1989/90. 

Föredragandens överväganden 

Möjligheterna att minska kostnaderna för statens elektriska inspektion har 
tidigare granskats, bl. a. i rapporten Statens elektriska inspektion - upp
gifter, organisation och resurser Guni 1984). Det har konstaterats att dessa 
möjligheter är små beroende på inspektionens organisatoriska uppbygg
nad. Den nuvarande uppdelningen på fem distrikt genomfördes år 1968 
bl. a. för au förbättra kunskaperna om lokala förhållanden och minska 
reskostnaderna. Erfarenheterna av den regionaliserade organisationen har 
varit goda. 
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Energiverket har nu genomfört ytterligare en granskning av möjligheter
na att minska kostnaderna för inspektionens verksamhet. Verket har fun
nit att den enda rationalisering som är möjlig utan att inspektionens verk
samhet förändras är en viss minskning av 1önekostnaderna. 

Jag delar energiverkets uppfattning att rationaliseringar utöver de före
slagna inte är möjliga med de förutsättningar som nu råder för inspektio
nens verksamhet. Jag anser att medel för inspektionen bör beräknas med 
utgångspunkt i ett reducerat huvudförslag för kommande treårsperiod och 
jag godtar den kos~nadsminskning som verket föreslagit för budgetfu-et · 
1987/88. . 

Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 1, avsnittet 
Särskilda frågor) lämnat förslag om ett nytt system för Överföring ·av 
anslagsmedel mellan budgetår. Jag har under anslaget C 1. föreslagit att 
statens energiverk skall ingå i försöksverksamheten med överföring av 
anslagsmedel fr. o. m. budgetåret 1987/88. Med hänsyn till att energiverket 
är chefsmyndighet för elektriska ·inspektionen anser jag att även denna 
myndighet bör ingå i försöksverksamheten. Medel för statens elektriska 
inspektion bör därför anvisas under ramanslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett ramanslag av 9 874 000 kr. 

C 4. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 
för oljeersättande åtgärder samt för utveckling och 
introduktion av ny energiteknik, m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000000 
I 000 

Från detta anslag bestrids utgifter för förluster i samband med lånega
rantier för oljeersättande åtgärder samt för utveckling och introduktion av 
ny energiteknik, m. m. 

Föredragandens överväganden 

Inom programmet för utveckling och introduktion av ny energiteknik 
(prop. 1985/86: 102, NU 17, rskr. 172) kan lånegarantier lämnas intill ett vid 
varje tidpunkt sammanlagt belopp av 300 milj. kr. 

Oljeersättningsprogrammet (prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr. 124) avsluta
des i samband med att stödet för utveckling och introduktion av ny energi
teknik infördes den I maj 1986. Förluster till följd av tidigare lämnade 
garantier inom oljeersättningsprogrammet kan dock komma att uppstå 
under de närmaste åren. 
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Några förluster till följd av lämnade garantier inom de båda programmen 
har hittills inte uppkommit. 

Jag bedömer att förlusterna, till följd av att tidigare lämnade garantier 
inom de båda programmen infrias, kommer att bli små under budgetåret 
1987/88. Medelsbehovet beräknar jag till l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
all till Täckande av förluster i anledning av statliga gara/ltia för 

oljeersättande åtgärder samt för utveckling och introduktion av ny 

energiteknik, m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag 

av 1000 kr. 

C 5. Ersättning för försenad idrifttagande av kärnreaktorer 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

228916871 
180000000 
110000000 

Från detta anslag utbetalar statens energiverk, enligt regler som god
känts av riksdagen, ersättning till Forsmarks Kraftgrupp AB och statens 
vattenfallsverk för försenad idrifttagning av kärnreaktorerna rorsmark 1 . 
och Forsmark 2 resp. Ringhals 3 och Ringhals 4 (prop. 1980/81: 25 bil. 9, 

NU 23, rskr. 112) samt Forsmark 3 (prop. 1982/83: 100 bil. 14, NU 33, rskr. 
280). 

Ersättningen - som avser ersättning för förluster genom en minskad 
elproduktion som följd av att idrifttagningen av kärnreaktorerna försenats 
- har utbetalats sedan budgetåret 1979/80. Den minskade elproduktionen 
beräknas i efterhand som skillnaden mellan den energi som har varit möjlig 
att producera utan försening och den energi som har producerats med 
försening. För reaktorerna Forsmark I, Forsmark 2, Ringhals 3 och Ring
hals 4 upphörde denna skillnad under budgetåret 1984/85. För reaktorn 
Forsmark 3 kommer skillnaden au bestå t. o. m. budgetåret 1987/88. 

Utfallet för budgetåret 1985/86 blev närmare 229 milj. kr. mot anvisade 
685 milj. kr. i statsbudgeten. Bakgrunden är följande. 

I anslaget för budgetåret 1985/86, 685 milj. kr., ingick - förutom ersätt
ning för förlorad elproduktion - även en avtalsenlig ersättning av annat 
slag, nämligen ersättning för ökade anläggningskostnadcr för Forsmark 3. 
Denna ersättning ingick i anslaget med 550 milj. kr. Detta var ett engångs
belopp som skulle utbetalas enbart under budgetåret 1985/86. Beloppet var 
baserat på uppskattningar och det definitiva beloppet skulle fastställas 
efter förhandlingar, som var avsedda att äga rum under budgetåret 1985/86. 
Förhandlingarna försenades och kunde inte avslutas under 1985/86. Belop
pet kan därför komma att belasta anslaget under budgetåret 1986/87 eller 
senare. 

Den övriga delen av anslaget under budgetåret 1985/86, ersättning för 
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förluster genom minskad elproduktion, var 135 milj. kr. Denna del 
överskreds således avsevärt. Orsaken härtill torde främst ha varit att 
vintern 1985-1986 blev hårdare än normalt. 

Ersättningen för budgetåret 1987/88, som således är det sista under 
vilket ersättning under detta anslag betalas ut, beräknas av statens energi
verk i anslagsframställningen preliminärt till 110 milj. kr. Det verkliga 
utfallet beror bl. a. på utvecklingen av priserna för olja och kol, vattenma

gasinens fyllnadsgrad och elbehovet. Elbehovet påverkas bl. a. av hur kall 

vintern blir. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättni11g för försenad idrifttag11i11g av kärnreaktorer för 
budgetåret 1987/88 anvisa ett rcscrvationsanslag av 110000000 kr. 

C 6. Energiforskning 

I statsbudgeten för budgetåret 1986/87 har under denna anslagsrubrik 
under tolfte huvudtiteln anvisats ett rescrvationsanslag av 305 milj. kr. 
Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till forskning och 
utveckling på energiområdet inom ramen för Huvudprogram Energiforsk

ning. 
Det nu löpande treåriga energiforskningsprogrammet upphör i och med 

utgången av budgetåret 1986/87. 
Regeringen tillkallade under år 1985 en särskild utredningsman (I 

1985: 01) med uppgift att utreda energiforskningens framtida inriktning, 
omfattning och inplacering i det totala statliga forskningsprogrammet samt 
de organisationsfrågor som hänger samman med detta. Utredningen, som 
antog namnet energiforskningsutredningen, avlämnade i april 1986 sitt 
betänkande till regeringen (SOU 1986: 31) Förslag till program för forsk
ning och utveckling inom energiområdet. Utredningen har remissbehand
lats och bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall kunna 
förläggas riksdagen under våren 1987. Anslaget bör i avvaktan på en sådan 

proposition föras upp med ett oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Energiforsk

ning för budgetåret 1987/88 beräkna ett reservationsanslag av 

305 000 000 kr. 
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C 7. Visst internationellt energisamarbete 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12 032 623 
15 028 000 

15 983 000 

Från anslaget bestrids kostnader för deltagande i internationellt samar
bete på kärnenergiområdet såsom Sveriges reguijära medlemsavgift i Inter
nationella Atomenergiorganet (IAEA) samt bidraget till IAEA:s Technical 
Assistance and Cooperation Fund, kostnader för deltagande i IAEA:s 
dokumcntationssystem INIS, kostnader i samband med deltagande i det 
nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA) dock inte projekt
kostnader, kostnader i samband med internationellt kärnenergisamarbcte 
samt kostnader för delegationen (I 1982: 08) för IAEA-frågor. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 
15 983 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Visst int•?rnationellt energisamarbete för budgetåret 

1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 15 983 000 kr. 

C 8. Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

27403 000 
1000 
I 000 

Statens kärn kraftinspektion (SKI) skall enligt sin instruktion (1974: 427, 
ändrad senast 1986: 810) som central förvaltningsmyndighct bl. a. följa 
utvecklingen på kärnenergiområdet särskilt beträffande säkerhetsfrågor, 
utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten hos 
kärntekniska anläggningar, pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn 
enligt lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet samt handha sådana 
uppgifter med avseende på kontroll av kärnämne och kärnteknisk utrust
ning som bl. a. följer av Sveriges internationella åtaganden. Inspektionen 
skall vidare ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör säkerhe
ten hos kärnkraftverk eller andra kärntekniska anläggningar, säkerheten 
vid transporter och säkerheten hos metoder för hantering och förvaring av 
kärnavfall samt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om 
kärnsäkerhetsarbctct i landet. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en generaldi
rektör. Till inspektionen är för närvarande tre rådgivande nämnder knutna: 
reaktorsäkerhetsnämnden, safeguardnämnuen och forskningsnämnden. 
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Inspektionen är organiserad på två tekniska huvudenheter - för tillsyn Prop. 1986/87: 100 
resp. för utredning - samt en administrativ enhet och ett införrnationssek- Bil. 16 
retariat. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 
(1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion (ändrad 
1984: 16). Avgifterna beräknas täcka kostnaderna för såväl förvaltningen 
som kärnsäkerhetsforskningen. Anslaget förs därför upp med ett formellt 
belopp av I 000 kr. 

Personal 

Stat 

Utgifter 
förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
IAEA 

Inkomster 

1986187 

85 

27589000 
(17 497000) 

2 061 000 
I 000000 

30650000 

Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 30649000 

Nettoutgift 1 000 

Statens kärnkraftinspcktion 

Beräknad ändring 
19871118 

+2341000 
(+1515000) 
+ 94000 

+2435000 

+2435000 

I kärnkraftinspektionens gransknings- och tillsynsverksamhet ingår bl. a. 
att granska säkerheten vid nya anläggningar, löpande granska och utöva 
tillsyn av anläggningar i drift, följa upp och analysera drifterfarenheter och 
tillbud samt att genomföra återkommande säkerhetsgranskningar av an
läggningar. Härtill kommer att följa upp utvecklingen inom olika säker
helslekniska områden, såväl för kärnkraftsanläggningar som för anlägg
ningar och metoder för förvaring av kärnavfall. 

Under den närmaste perioden förväntas alla tolv kärnkraftblocken vara i 
full drift. Drifts- och underhållsrelateradc säkerhetsfrågor träder ~ärmed i 
förgrunden; både som en följd av uppmärksammade problem och som ett 
led i ett fortsatt tekniskt utvecklingsarbete för all optimalt utnyttja anlägg
ningar och kärnbränsle. Ett stort antal tekniska förbättringar och moderni
seringar genomförs löpande vid kärnkraftblocken. Nya bränsletyper inför:s 
successivt vid .verken och kriterierna för härddriften ses över i anslulning 
härtill. 

Effekthöjningar har hittills genomförts vid fem reaktorer. En ansökan 
om effekthöjning vid Ringhals I är för närvarande föremål för inspektio
nens prövning. För ytterligare några reaktorer kan effekthöjning bli aktu
ell. För Ringhals 2 planeras byte av ånggeneratorerna enligt gällande 
beslut. 

Programmet för att begränsa utsläppen vid svåra reaktorhaverier ge
nomförs i enlighet med de riktlinjer regeringen fastställde i februari 1986. 
Programmet påskyndas där så är möjligt med hänsyn till erfarenheterna 
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från Tjernobyl. Utvärderingen av erfarenheterna från reaktorolyckan i 
Tjernobyl förväntas pågå under den närmaste perioden och kan bl. a. leda 
till åtgärder på beredskapsområdet och utökade insatser för bevakning av 
kärnteknisk verksamhet utomlands. 

Centrallagret för använt kärnbränsle, CLAB, med tillhörande transport
system för använt kärnbränsle från verken är i rutinmässig drift. Slutför
varet för reaktoravfall, SFR, beräknas bli färdigställt under år 1987 och 
slutlig säkerhetsredovisning och ansökan om driftstillstånd lämnas in. 

På kärnavfallssidan ökar antalet transporter av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Samtidigt rycker tidpunkten närmare för besluten om platsval 
och utformning för de mest kvalificerade slutförvaren. De omfattande 
forsknings- och undersökningsinsatser som måste föregå sådana beslut, 
måste genomföras med god framförhållning. 

Kärnkraftinspektionens förslag till förvaltningskostnader för budgetåret 
1987/88 innebär i korthet följande: 

L Fyra nya tjänster 
2. Ökade lönemedel 
3. Komplettering av ADB-utrustning 
4. Ökade driftskostnader för bcrcdskapsorganisationen 
5. Ökade resurser för konsultinsatser, resor, m. m. 

Föredragandens överväganden 

+1200000 
+3 500000 
+ 110000 
+ 30000 
+ 500000 

Tillsynen av kärnkraftverken och det långsiktiga arbetet med att höja 
säkerheten kräver hög teknisk kompetens inom ett flertal områden såsom 
rcaktotfysik, hållfasthet och material, korrosion, elsystem, tillförlitlighet 
och opcratörsarbetc. För arbeten med metoder för hantering och förvaring 
av kärnavfall krävs dessutom teknisk kompetens med inriktning på bl. a. 
kemi, hydrologi och geologi. 

För den tekniska sidan har kärnkraftinspektionen i sin anslagsfram
ställning redovisat en analys över personalbehovet inom olika områden för 
en treårsperiod. Därvid anges att förstärkningar under denna period är 
nödvändiga på ti!lsynssidan, för funktions- och systemanalys samt för 
reaktorhärdens säkerhet. Jag anser det väsentligt att inspektionens organi
sation förstärks för att klara de fortsatta insatserna på att höja säkerheten 
vid de svenska kärnkraftverken och för att öka insatserna på att medverka 
till en förbättring av kärnsäkerheten internationellt. Mot denna bakgrund 
anser jag att huvudförslaget inte skall tillämpas för inspektionen budget
året 1987/88. Utöver de förstärkningar som härigenom kan tillföras genom 
rationaliseringar förordar jag att inspektionen tillförs ytterligare tre tjäns
ter. 

Statens kärnkraftinspektion har i sin anslagsframställan begärt medel för 
att kunna anställa högt kvalificerade tekniker i en lönenivå som inte ryms 
inom nuvarande löneanslag. Jag har erfarit att en väsentlig förstärkning på 
denna sida kommer att kunna genomföras inom ramen för 1986 års lönerö-. 
relse genom att utnyttja de särskilda medel som avsatts hiirför. 

Under budgetåret 1986/87 påbörjades en satsning på att utöka datorka
paciteten främst för säkerhetsgranskningar. För ytterligare komplettering 
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av denna samt för ökade kostnader för bcredskapsorganisationcn, resor, 
m. m. förordar jag att inspektionen tillförs 430000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag utgifterna för in
spektionen under detta anslag till 33 085 000 kr. Verksamheten finansieras 
med avgifler enligt förordningen (I 975: 421) om vissa avgifter till statens 
kärnkraftinspcktion (ändrad 1984: 16). Anslaget förs därför upp med ett 
formellt belopp av I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
alt till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskosmader för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av l 000 kr. 

C 9. Statens kärnkraftinspcktion: Kärnsäkerhetsforskning 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987 /88 Förslag 

39298000 
I 000 

I 000 

Statens kärnkraftinspektion skall enligt sin instruktion (1974: 427, änd
rad senast 1986: 810) ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör 
säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar för 
vilka tillstånd beviljats eller ansökan om tillstånd ingivits, säkerheten vid 
transporter av kärnämne och kärnavfall samt säkerheten hos sådana meto
der för hantering och förvaring av kärnavfall som används eller kan kom
ma att användas, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon 
annan myndighet. 

Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975: 421) 

om vissa avgifter lill statens kärnkraftinspektion (ändrad 1984: 16). Ansla
get förs därför upp med ell formellt hel opp av 1 000 kr. 

Förslag till förändringar för budgetåret 1987/88 framgår av följande sam
manställning: 

Utgifter 
Kärnsäkerhctsforskning m. m. 
Lokala säkerhetsnämnder 

Inkomster 
'Avgifter för kärnsäkerhetsforskning 

Neltoutgirt 

Statens kärnkraftinspektion 

1986/87 

45758000 
840000 

46597000 

1000 

Beräknad ändring 
1987/88 

+1331000 

+l 331000 

Den kärnsäkerhctsforskning som kärnkraftinspektionen initierar är avsedd 
dels för att underbygga den egna tillsyns- och granskningsverksamheten, 
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dels för att direkt bidra till säkerhetsarbetet i svensk kärnteknisk verksam
het. 

Forskningsprogrammet spelar dessutom en roll genom att det medver
kar till att kompetens inom landet byggs upp, underhålls och hålls tillgäng
lig inom områden av väsentlig betydelse för inspektionens gransknings
uppgifter. 

Forskningsinsatserna är fördelade på följande områden: människa-ma
skin, material, termohydraulik, kärnbränsle, systemanalys, övervaknings
system och kärnavfall. 

Inom forskningsprogrammet planeras ökade insatser inom främst kärn
avfallsområdet, inom materialområdet och på säkcrhetsanalyser, medan 
insatserna fortsätter att minska inom termohydraulikområdet. 

Inom anslaget kärnsäkerhetsforskning finansieras det svenska deltagan
det i OECD:s s. k. Haldenprojekt och forskning inom ramen för det nordis
ka kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA). Vidare finansieras dels en 
professur i reaktorsäkerhet vid tekniska högskolan i Stockholm, dels verk
samheten vid de lokala säkerhetsnämnderna vid de fyra kärnkraftverken 
från detta anslag. 

Kärnkraflinspektionen föreslår att anslaget räknas upp med 5 %. 

Föredragandens överväganden 

Kärnkraftinspektionens tillsyns- och granskningsverksamhet ger myndig
heten goda möjligheter att överblicka behovet av forskning inom kärnsä
kerhetsområdet samtidigt som detta ger underlag för att insatserna skall 
kunna prioriteras inom området. 

För det långsiktiga arbelet med att höja säkerheten spelar insatserna 
inom människa-maskinområdet en stor roll genom en ökad kunskap om 
faktorer och förhållanden som har avgörande betydelse för den mänskliga 
tillförlitligheten och därmed för säkerheten i kärnkraftverken. Med ökande 
ålder på anläggningarna ökar materialproblemen. Det är viktigt att klarläg
ga vilken påverkan på säkerheten som materialproblemen kan ge upphov 
till samt alt klarlägga hur säkerhctskraven kan tillgodoses och förbättras i 
dessa avseenden. Det är vidare angeläget att öka insatserna för säkerhets
analyser för att identifiera olika faktorers betydelse för säkerheten. 

I internationell jämförelse har Sverige kommit mycket långt när det 
gäller metoder för slutförvaring av kärnavfall. Lång tid återstår· till den 
tidpunkt då slutlig ställning måste tas i dessa frågor. Det är emellertid 
väsentligt att kunskap och kompetens för oberoende säkerhetsgranskning 
under tiden byggs upp för dessa frågor. Jag delar därför inspektionens 
bedömning av hur resurserna inom kärnsäkerhetsforskningen bör dispone
ras. 

Med hänsyn till de omprioriteringar som är möjliga att genomföra inom 
forskningsprogrammet beräknar jag medelsbehovet för kärnsäkerhets
forskningen till 47 089 000 kr. för nästa budgetår. 

För de lokala säkerhctsnänmderna beräknar jag ett medclsbehov av 
sammanlagt 840 000 kr. för nästa budgetår. 

De ställningstaganden som jag har redovisat innebär sammanfattningsvis 
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att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetåret 
1987/88 beräknar 47929000 kr. Anslaget tillförs medel genom avgifter från 
dem som har tillstånd enligt lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet att 

uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. Anslaget bör därför, 
liksom för innevarande budgetår, föras upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kiirnkraftinspektion: Kärnsiikerhetsforskning för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 1000 kr. 

C 10. Statens kärnbränslenämnd 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

6276835 

I 000 
I 000 

Reservation 

Statens kärnbränslenämnd är enligt sin instruktion (1981: 672, senast 
ändrad 1986: 821) en central förvaltningsmyndighet med uppgift att dels 
övervaka genomförandet av det program för hantering av använt kärn
bränsle och avveckling av kärntekniska anläggningar, varom stadgas i l 2 § 

lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet, kärntekniklagen, dels handläg
ga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdct. Deluppgifter för nämn
den är (prop. 1984/85: 120, NU 30, rskr. 362) att svara för avgiftsuttag, 
medclsredovisning och betala ut ersättningar, granska kostnadsuppskatt
ningar för sluthanteringen, bedöma olika hanterings metoder för att utröna i 
vad mån de bör ingå i kraftrcaktorinnehavarnas forsknings- och utveck
lingsprogram för sluthantcringen samt följa upp kraftreaktorinnehavarnas 
åtgärder för sluthantering av använt kärnbränsle och avveckling av anlägg
ningar. Vidare har nämnden till uppgift att verka för information till all
mänheten om arbetet vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
från delta samt avveckling och rivning av reaktoranläggningar. 

Kärnhränslenämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en övcr
direktör. 

1986/87 Beräknad ändring 
1987/88 -

Personal 9 

Stat 
F örvaltningskostnader 

(varav löner) 
(varav engångskostnad) 

Lokalkostnader 
Projektmedel 

3 839000 
(2 196000) 

(500000) 
338000 

5800000 

9977000 

-160000 
( +386000) 
(-500000) 
- 38000 
-600000 

-798000 
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Statens kärnbränslenämnd 

t,'gen verksamhet 

För budgetåret 1987/88 har nämnden föreslagit all resurserna för allmänna 
kontorsgöromål förstärks med en tjänst som assistent fr. o. m. budgetåret 
1987/88. I övrigt har nämnden räknat med ett huvudförslag som innebär en 
minskning av övriga förvaltningskostnader med 2 %. Nämnden har i skri
velse till regeringen den 10 september 1986 hemställt om att beräknade 
lönemedcl i anslagsframställningen räknas upp med hela årskostnaden för 
en tjänst i N 24-27 och att förvaltningskostnaderna räknas upp med 
samma belopp. 

Finansieringsfrågor 

Nämndens verksamhet avseende finansiering omfattar bl. a. att svara för 
förvaltning av inbetalade avgifter enligt finansieringslagen och utbetala 
ersättningar till reaktorägarna. Av redovisningen för år 1985 framgår att 
avgifterna uppgick till 1061 milj. kr. (924 milj. kr. år 1984). Utbetalade 
ersättningar uppgick till 777 milj. kr. (894 milj. kr.). Ränteintäkterna upp
gick till 212 milj. kr. (178 milj. kr.) och överskottet av förvaltningen till 490 
milj. kr. (200 milj. kr.). Behållningen den 31december1985 var2325 milj. 
kr. (1835 milj. kr.). 

För första halvåret 1986 redovisas ett resultat av fondförvaltningen på 
398 milj. kr. 

För budgetåret 1985/86 uppgick avgifterna till 1141,7 milj. kr. I ersätt
ningar har under samma tid utbetalats 733,1 milj. kr. 

Den 30 juni 1986 uppgick nämndens fordran på riksbanken till I 003.3 
milj. kr. och totalt avsatta medel till 2 723,2 milj. kr. Sedan finansicrings
systcmct trädde i kraft har ca 4 800 milj. kr. utbetalats till reaktorägarria i 
ersättning för kostnader för hantering av använt kärnbränsle. 

De under budgetåret 1985i86 utbetalda ersättningarna har disponerats 
för forsknings- och utvecklingsarbeten avseende metoder för slutförvar. 
förskottsbetalningar avseende kontrakterade upparbetningstjänster till Co
gema, transportutrustning för använt kärnbränsle, färdigställande av cen
trallager för använt kärnbränsle i Simpevarp (CLAB), samt utbyggnad av 
slutförvar för reaktoravfall i Forsmark (SFR). 

Lån har under budgetåret 1985/86 beviljats till Oskarshamns Kraftgrupp 
AB med 190 milj. kr. för investeringar i det tredje kärnkraftaggregatet, och 
till Statens vattenfalls verk med 120 milj. kr. för finansiering i samband med 
förvärvet av Gränges Kraft AB. Den sammanlagda utestående lånesum
man uppgår därmed till I 395 milj. kr. 

Riksdagen fattade våren 1986 beslut om ändringar i finansieringssyste
met för använt kärnbränsle (prop. 1985/86: 132, NU 25, rskr. 323). Föränd
ringen innebär att rätten till återlån av inbetalda medel avskaffats fr. o. m. 
den I juli 1986. De avgifter som kärnkraftföretagen betalar in till staten för 
att finansiera framtida kostnader för hantering av använt kärnbränsle och 
avveckling av anläggningar skall i sin helhet placeras på räntebärande 

6 Riksdagen 1986187. I sam/. N,. 100. Bilaga 16 
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konto i riksbanken. De återlån som lämnats ut före den 1juli1986 påverkas 
inte av förändringen. 

Riksdagens beslut innebär också att statens kostnader för den fortsatta 
avvecklingen av det europeiska bolaget för upparbetning av bestrålat kärn
bränsle inom OECD, Eurochemic, skall finansieras från de medel som 
betalas in till staten inom ramen för finansieringssystemet. Eurochcmic 
trädde i likvidation år 1982. OECD:s medlemsländer skall svara för av

vecklingskostnaderna. Ersättningen för Sveriges del uppgår till ca 4 milj. 
kr. under åren 1987-1990. Nämnden har tagit hänsyn till detta utgiftsbe
hov i förslaget till avgifter fr. o. m. år 1987. 

SKN Plan 86 och förslag till avgift för <'lr 1987 

Nämnden har i oktober 1986 överlämnat SKN Plan 86 och förslag till avgift 
för år 1987. Nämnden har föreslagit alt avgiften bör ligga på samma nivå 
som 1986, dvs. 1,9 öre/kWh för hela kärnkraftindustrin. Regeringen beslu
tade den 11 december 1986 att de avgifter som reaktörinnehavarna enligt 
5 § Jagen (I 981: 669) om finansiering av framtida utgifter skall erlägga till 
staten för år 1987 i genomsnitt skall uppgå till 1,9 öre per kilowattimme 
elektrisk energi som leverera~. från reaktoranläggningarna. Vidare har re
geringen uppdragit åt kärnbränslenämnden att fastställa avgiften för varje 
reaktorinnehavare. 

Föredragandens överväganden 

För nämndens verksamhet under budgetåret 1987188 beräknar jag utgif
terna för kärnbränslenämnden under det ta anslag till 9 179 000 kr. 

Nämndens verksamhet finansieras i enlighet med lagen (1981: 669. se
nast ändrad 1986: 601) om finansiering av framtida utgifter för använt 
kärnbränsle m. m., den s. k. finansieringslagen, med avgifter från elpro
duktionen från kärnkraftverk. Del bör därför liksom för innevarande år 
föras upp med ett formellt belopp av l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett reservalionsanslag av 1 000 kr. 

C 11. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
under tolfte huvudtiteln anvisats ett reservationsanslag av 2 91O000 000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1987 
redovisa förslag angående statens vattenfallsverk. Anslaget bör i avvaktan 
på en sådan proposition föras upp med oförändrat belopp. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens vatte11-
jallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetåret 1987/88 beräkna ett' 
reservationsanslag av 2 910000 000 kr. 

Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

Bakgrund 

Inom Studsvikskoncernen finns i dag ca 1 100 anställda varav ca 950 i 
Studsvik. Koncernen är verksam inom forskning, utveckling och teknikde
monstration på 1lera energiområden. Den är fr. o. m. den 1 januari 1986 
organiserad i fyra divisioner, nämligen Energiteknik, Kärnteknik, Alnor 
AB samt Meta! Process Control AB (MPC). Därtill kommer två service
divisioner, som fungerar som självständiga resultatenheter: Industricen
trum och Managementservice. 

Inom di1•ision Energiteknik finns resurser för forskning och utveckling 
avseende bl. a. fasta bränslen, bränslekaraktärisering, miljöpåverkan, för
bränning, förgasning, fjärr- och värmeteknik samt solteknologi. Pilot
anläggningar för förbränning i s. k. snabb fluidiserande bädd och för för
gasning av biomassa har uppförts. Till divisionen hör bl. a. dotterbolagen 
Fjärrvärmebyrån AB, Miljökonsulterna i Studsvik AB och Svensk Driv
medelsteknik AB. 

Kärntek11ikdi1•isione11 har specialiserat sig på områden som säker reak
tordrift, avfallshantering och avancerade tillämpningar av bestrålningstek
nik för industriell användning. Forskningsreaktorn R 2. som togs i drift år 
1960, är i huvudsak en materialprovningsrcaktor. Den utnyttjas också för 
bl. a. industriell neutronbestrålning och som neutronkälla för allmänna 
forskningsändamål. I Studsvik finns också ett avancerat bränslelaborato· 
rium, som medger arbete med mycket starkt radioaktiva objekt. Till divi· 
sion Kärnteknik hör minoritetsandelar i Ranstad Skiffer AB. Stensand AB 
och Pacilic N'uclear Systems lnc., USA, knutna. 

Inom MPC-divisione11 har Studsvik samlat utveckling, tillverkning och 
försäljning av mät- och styrmetoder för stålindustrin. Till grund för verk
samheten ligger egna patent. En särskild produktionsanläggning för ända
målet har etablerats i Studsvik. 

Alnordivisionen omfattar moderbolaget Alnor AB med dotterbolag och 
arbetar med instrument för mätning av radioaktiv strålning, temperatur, 
luftfuktighet och luftflöden. 

Studsvikskonccrnen ansvarar för förvaltningen av Studsviksområdet. 
Förvaltningen handhas organisatoriskt av division Industricentmm. För 
statens räkning hålls vidare kompetens och resurser för speciella uppgifter, 
bl. a. behandling och mellanförvaring av radioaktivt avfall, avveckling av 
uttjänta forskningsanläggningar m. m. 

Dil'ision Managementservice samordnar de redovisnings- och personal
administrativa tjänsterna i koncernen. 

Studsvik begär medel dels för forskning som bedrivs kontinuerligt, dels 
för vissa extraordinära insatser med anledning av tidigare verksamhet som 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 

83 



har bedrivits som ett led i uppbyggnaden av det svenska kärnkraftprogram

mct. 

Av följande tablå framgår de anslagna medlen för budgetåren 1985/86-

1986/8i samt bolagets beräkning av mcdclsbehovet för budgetåret 1987/88 
(milj. kr.): 

Anslagsbenämning 1985/86 1986187 1987/88 
Anslag Anslag AF 

C 12. Verksamhet vid Studsvik 
Energiteknik AB 38.6 57,4 46,4 
C 13. Avveckling av forsk-
ningsreaktorcr, m. m. 12,8 17,2 26,1 
C 14. Anläggningar för radio-
aktivt avfall i Studsvik, m. m. 19,0 0,1 15,0 
C !5. Verksamheten i Ranstad l,l 2,3 5,9 

C 12. Bidrag till verksamheten vid Studs vik Energiteknik AB 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

38635000 
57 410000 
41600000 

Reservation 

Från anslaget lämnas medel till verksamhet inom Studsvik Energiteknik 
AB. 

Studsvik Energiteknik AB 

Studsvikskoncernen består av moderbolaget Studsvik Energiteknik AB 
samt dotterbolag. Koncernens affärside är "att på högteknologisk nivå 
utveckla och marknadsföra tjänster, produkter och system för energi- och 
miljöteknik''. Omsättningen för det förlängda räkenskapsåret 1985 uppgick 
till 721 milj. kr. 

Under år 1985 drabbades bolaget av förluster dels på grund av R2-reak
torns avställning i 8 månader för byte av reaktortank, dels på grund av en 
vikande orderingång inom områden som tidigare varit starkt expansiva. 
Varsel om uppsägning av 200 personer utfärdades i juni 1986. 

Bolaget begär under anslaget Verksamhet vid Studsvik Energiteknik AB 
46350000 kr. för budgetåret 1987/88. Av följande tablå framgår anslagna 
medel för budgetåret 1986/87 samt bolagets beräkning av medelsbchovet 
för budgetåret 1987/88 (milj. kr.). 

1986187 1987/88 
Anslag AF 

FoU-verksamhet 
a) R2-rcaktom 14,2 17,0 
b) Biblioteket 5,3 5,9 
c) F.gen och branschrelaterad forskning 18,0 22.0 

37,5 44,!> 

Öi>riRI 
d) Lokaliseringsbetingade kostnader 20,0 l.5 

57,5 46,4 
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Forskning oclz utvecklinr.: 

Av de begärda medlen avser 44,9 milj. kr. resurser för forskning och 
utveckling samt därmed sammanhängande verksamhet. 

R2-reaktom. Utöver den kommersiella verksamheten utnyttjas R2-reak
torn också för naturvetenskaplig grundforskning. Universitet och högsko
lor har tillgång till reaktorn. Bolaget har för budgetåret 1987/88 beräknat 
17 ,0 milj. kr. för att upplåta reaktorn för gmndforskning. 

Studsviksbiblioteket. Biblioteket i Studsvik fyller rollen som specialbib
liotek för energisektorn och för rapportlitteratur inom det vidare området 
teknik/naturvetenskap. Bolaget hemställer om 5,9 milj. kr. för budgetåret 
1987/88 till drift av Studsviksbiblioteket. 

Egen och branschrelaterad forskning och utl'eckling. Inom Energitek
nikdivisionen utnyttjas resurserna i samband med bl. a. avfallsförbränning. 
Metoder utvecklas för begränsning av dioxinbildning vid förbränningen. 
Inom Kärnteknikdivisionen är huvudinriktningarna avfallsteknik, säker
hetsrelaterade kemi- och materialfrågor samt bränsleekonomisering. Bola
get hemställer om 22 milj. kr. för budgetåret 1987/88 för egen och bransch
relaterad forskning- och utveckling. 

Bolaget anser att dess långsiktiga överlevnad förutsätter en stark koor
dinering mellan forskning och utveckling, produktutveckling och mark
nadsföring. Bolagets forskningsprogram samordnas i moderbolaget i form 
av program. Insatserna på energirelaterad grundforskning, egen forskning 
och branschrelaterad forskning och utveckling innebär ett samspel mellan 
egna forskningsansträngningar och branschanknutet samarbete. Det sena
re är i regel uppbyggt omkring ramavtal med industrin och organisationer 
som företräder industrin. Den långsiktiga kunskapsuppbyggnad som kan 
ske på detta sätt är viktig för utvecklingen av den svenska kompetensen på 
det energitekniska området. 

Övrigt 

Lokt11iseri11gsbetingade kostnader. Studsviksområdet projekterades i mit
ten på 1950-talet och byggdes på 1950- och 1960-talen ut för en omfattande 
statsfinansierad forskningsverksamhet. Lokaliseringen innebar att man 
kom att hamna på ett stort avstånd från den kommunala servicen. 

För budgetåret 1986/87 erhöll bolaget en engångsersättning på 20 milj. 
kr. för nedskrivning av anläggningarna för värme- och vattenförsörjningen 
samt hotell- och restaurangrörelsen. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1987/88 framhåller bolaget att 
produktionen av renvatten och dejonat fortfarande uppvisar, med mark
nadsmässig prissättning, ett driftunderskott av 1450000 kr. på grund av 
anläggningens karaktär, som inte är anpassad till nuvarande behov. 

För att täcka driftunderskottet för vattenproduktionen hemställer bola
get om 1450000 kr. för budgetåret 1987/88. 
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Föredragandens överväganden 

Studsvik har under en följd av år successivt genomgått olika förändringar 
både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Från att tidigare ha varit 
helt anslagsfinansicrat har en successivt ökad del av verksamheten kommit · 
att finansieras genom intäkter från uppdrag och tjänster. De internationella 
uppdragen har dessutom kommit att inta en betydelsefull roll i marknads
bilden. Samtidigt har bolaget i enlighet med statsmakternas intentioner 
gjort betydande satsningar utanför kämenergiområdet, främst inom områ
dena kolteknik, förbrännings- och förgasningsteknik. Inom Studsvik har 
under lång tid byggts upp en omfattande kompetens. Studsvik utgör där
med en resurs med en betydande kompetens inom hela det energitekniska 
fältet. Den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom bolaget har bl. a. lett 
till ett ökat samarbete med svensk industri avseende såväl kärnteknik som 
annan energiteknik. De personella och tekniska resurserna utgör också en 
viktig bas inom energiområdet, inte minst med tanke på den pågående 
omställningen av energisystemet. 

Enligt vad jag erfarit har moderbolagets resultat och lönsamhet succes
sivt försämrats under de senaste åren. Jag har också erfarit att bolaget 
vidtagit vissa åtgärder under hösten 1986 för att förbättra den ekonomiska 
situationen. 

Jag är inte nu beredd att föreslå några genomgripande ändringar i de 
gällande finansieringsförhållandcn och verksamhetsinriktning för Studs
vik. Jag vill i detta sammanhang.framhålla att jag förutsätter att Studsviks 
styrelse och företagsledning löpande anpassar bolagets resurser och kost
nader till den faktiska efterfrågan på bolagets tjänster. 

R2-reaktorn och kärnbränslelaboratoriet är av stor betydelse för verk
samheten vid Studsvik ochför det svenska kärnkraftprogrammet, bl. a. för 
säkerhetstekniska undersökningar. Jag beräknar medelsbehovet för driften 
av R2-reaktorn i Studsvik till 17 milj. kr. unde.r budgetåret 1987/88. 

För egen och branschrelaterad forskning beräknar jag ett medclsbehov 
på 19 milj. kr. och för drift av Studsvikbiblioteket 5 ,6 milj. kr. 

För au avveckla de lokaliseringsbetingade kostnaderna har bolaget för 
budgetåret t 986/87 erhållit en engångsersättning på 20 milj. kr. Jag föreslår 
därför inga ytterligare medel för detta ändamål för budgetåret 1987/88. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidmg till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 41600000 kr. 

C 13. Avveckling av forskningsrcaktorer, m. m. 

1985/86 Utgift 
J 986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

16800000 
17 150000 
26100000 

Reservation 
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Studsvik Energiteknik AB har under detta anslag för budgetåren 
1981/82-1986i87 beviljats medel för avveckling av forskningsrcaktorerna 
RO, Rl och Kritz samt för vissa andra avvecklingsåtgärder. 

Studsvik Energiteknik AB 

Rivningsåtgärder 

I tidigare propositioner har utförliga redovisningar .lämnats av utförda och 
pågående rivningsåtgärder av äldre forskningsreaktorer och laboratorier 
som inte längre utnyttjas i Studsvik. Programmet för att lägga ned äldre 
reaktorer och laboratorier har slutförts planenligt under 1986/87. Sedan de 
nya avfallsanläggningarna, som byggts upp inom projekt AMOS (anlägg
ning för hantering och förvaring av låg- och medelaktivt avfall i Studsvik), 
tagits i bruk och några års driftserfarenhet föreligger beräknas den äldre 
indunstaranläggningcn kunna rivas. Den förändrade verksamheten i Studs
vik medför behov av att använda det aktiva centrallaboratoriet (ACL) för 
icke-nukleär verksamhet, vilket aktualiserar vissa dekontamineringsåtgär
der. För rivning av indunstaranläggningen samt avsökning och dekonla
minering vid ACL beräknar bolaget 1,5 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Ägesta 

För arrende och förvaltning samt förvaring av bränsle begär bolaget 0,7 
milj. kr. för budgetåret 1987/88. 

Belzandling och förvaring av avfall 

Det nya berglagret blev driftklart våren 1985 och började ta emot mindre 
mängder lågaktivt avfall från hösten samma år. Behandlingsanläggningen 
för medelaktivt avfall från det s. k. aktiva tråget blev driftklart under våren 
1986, varefter fortlöpande provdrift sker i anläggningen. Permanent drift 
beräknas ske fr. o. m. sommaren 1987. Utrustning för tömning av det 
aktiva tråget började installeras under år 1986. Tömning beräknas starta 
under år 1987 och.beräknas pågå under en period av 5-10 år. I det aktiva 
tråget finns dels bränslerester och en del Rl-element, dels övrigt äldre 
avfall av SFR-typ (Slutförvar För Reaktoravfall) och SFL-typ (Slutförvar 
För Långlivat avfall). För budgetåret 1987/88 beräknar bolaget kostna
derna till 12,8 milj. kr. för behandling och förvaring av medelaktivt avfall. 

Förutom bränslerester och R I-element förvaras även bränsleelement 
från Ågestareaktorn i Studsvik. Detta bränsle beräknas att föras över till 
CLAB under en femårsperiod. 

Kostnaderna för budgetåret 1987/88 för inneslutning av bränslerester 
och Rl-element samt transport av dessa och Ågestaelement till CLAB 
beräknas ·av bolaget till 4, l milj. kr. 

För lagring av fissilt material och för att ta hand om handskboxar 
beräknar bolaget 3,0 milj. ki. för budgetåret 1987/88. 

För markförvar av lågaktivt betongavfall samt volymreducering av me
tallskrot beräknar bolaget 4,0 milj. kr. för budgetåret 1987/88. 
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Föredragandens överväganden 

U ndcr detta anslag i statsbudgeten har Studsvik under budgetåren 
1981182-1986/87 anvisats sammanlagt 76150000 kr. för avveckling av 
forskningsreaktorerna RO, Rl och Kritz samt för vissa andra avvccklings
åtgärder. 

Jag noterar med tillfredsställelse att avvecklingen av de äldre forsknings
reaktorerna m. m. fortgått planenligt. För närvarande kvarstår endast så
dana anläggningar som är nödvändiga för den verksamhet som Studsvik 
bedriver i dag. I stället kommer insatserna successivt all koncentreras på 
behandling och mellanlagring av olika typer av medelaktivt avfall. Detta 
arbete bör fortskrida i enlighet med bolagets förslag. 

Bolaget har för budgetåret 1987/88 begärt sammanlagt 26, I milj. kr. för 
viss hantering av radioaktivt avfall. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avveckling av forskningsreaktorer, m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 26100000 kr. 

C 14. Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

19000000 
I 000 

15000000 

Reservation 

Under detta anslag i statsbudgeten har under budgetåren 1981/82-,-
1986/87 anvisats sammanlagt 163 milj. kr. till Studsvik Energiteknik AB 
vad avser kostnader för projektet AMOS (anläggning för hantering och 
förvaring av låg- och mcdelaktivt avfall i Studsvik). 

Riksdagen har beslutat bemyndiga regeringen att besluta om eftergift av 
de lån som har beviljats inom ramen för detta anslag (prop. 1985/86: 100 bil. 
14 s. 153, NU 17, rskr. 172). 

Vissa arbeten återstår att utföra innan anläggningarna är kompletta. 
Bl. a. återstår det all bygga en hamn, vars avslutande projektering och 
upphandling planeras ske under budgetåret 1987188. 

För föregående budgetår begärde bolaget inga medel, då uppförandet av· 
. den planerade hamnen hade senarelagts med hänsyn till att transporter 
från Studsvik till slutförvar i Forsrnark beräknades starta först år 1990. 
Bolaget avsåg att återkomma med begäran om medel vid en senare tid
punkt. Riksdagen beslöt mot bakgrund härav att anvisa ett reservationsan
slag av 1 000 kr för budgetåret 1986/87. 

För hamn bygget har en förprojektering gjorts och tillstånd för att uppfö
ra hamnen intill år 1990 har erhållits i vattendom. Detaljprojektering och 
upphandling av hamnen avses ske under budgetåret 1987/88. För budget
året 1987/88 begär bolaget 15 milj. kr. för att modernisera avfallsanlägg-_ 
ningarna i Studsvik. 
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Föredragandens överväganden 

Jag har kunnat konstatera att uppförandet av den planerade hamnen kom
mer att senareläggas med hänsyn till att transporter från Studsvik till 
slutförvar i Forsmark beräknas starta först år 1990. Emellertid anser jag att 
det är angeläget att slutprojektering av hamnen kan initieras. 

Jag föreslår därför att 15 000 000 kr. anslås för budgetåret 1987 /88. Med
len bör som tidigare utgå i form av ränte- och amorteringsfria lån. Dessa 
bör liksom tidigare år efterges i den takt med vilken anläggningen skrivs av 
i redovisningen. Dock får eftergiften inte vara större per räkenskapsår än 
vad regeringen medger för varje sådant år. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om årlig eftergifr av de lån 

som beviljas inom ramen för detta anslag, 
2. till Anläggningar för radioaktil't av.fall i St11dsvik. m. m. för 

budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 15000000 kr. 

C 15. Verksamheten i Ranstad 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

2600000 
2339000 
5 875000 

Reservation 

Enligt ett konsortialavtal den 24 oktober 1978 mellan Studsvik Energi
teknik AB, LKAB och Boliden AB har Studsvik för statens räkning åtagit 
sig att ensamt svara för de ekonomiska förpliktelserna för återställningsar
betena vid en eventuell nedläggning av verksamheten vid Ranstadsverket. 

Under detta anslag i statsbudgeten har tidigare sammanlagt 4,9 milj. kr. 
anslagits för den nämnda verksamheten i Ranstad. 

Studsvik Energiteknik AB 

Koncessionen för brytning av alunskiffer löpte ut vid utgången av år 1984 
och Studsvik har tagit initiativ till att påbörja arbetet med att ta fram 
underlag för det fortsatta återställningsarbetet. Anslag erhölls för ett inle
dande arbete programskedet enligt proposition om tilläggsbudget Il till 
statsbudgeten för budgetåret 1984/85 (prop. 1984/85: 101 bil. 7, NU 15, 
rskr. 176). Bolaget har redovisat resultatet av programskedet i rapporten 
Återställning i Ranstad. Rapporten har remissbehandlats under våren 
1986. I rapporten lämnas bl. a. förslag på vilka åtgärder som bör vidtas i 
nästa fas. Dessa åtgärder avses att detaljstuderas i nästa skede, utred
ningsskedet, tillsammans med olika experter. Kostnaderna för detta skede 
har beräknats till 3 975 000 kr. 

För det fortlöpande arbetet med att rena vatten från lakrestområde, 
länshållning i dagbrott och under jord samt vattenkontrollprogram har 
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medel anvisats för budgetåren 1984/85 (1 milj. kr.), 1985/86 (LI milj. kr.) Prop. 1986/87: 100 
och l 986/87 (1,3 milj. kr.). För detta ändamål begär bolaget 1,9 milj. kr. för Bil. 16 
budgetåret 1987/88. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har tidigare (prop. 1984/85: 101 bil. 7, NU 15, rskr. 176 och 
prop. 1984/85: 120, NU 30, rskr. 362 samt prop. 1985/86: 100 bil. 14, NU 
17, rskr. 172) anslagit vissa medel för alt täcka Studsviks kostnader för 
verksamheten i Ranstad. 

Innan slutlig ställning kan tas till hur återställningen av Ranstadsområdet 
skall göras i detalj återstår ett betydande utredningsarbete. Programskedet 
har nu genomförts. Det har syftat till att tillsammans med berörda kom
muner och myndigheter översiktligt kartlägga problemområden, skissera 
möjliga åtgärder samt att belysa en framtida användning av de åtgärdade 
områdena. Detaljutformningen och ärendets formella handläggning avses 
ske i nästa skede, utredningsskedet. Jag har beräknat 3 975 000 kr. för delta 
ändamål för budgetåret 1987/88. 

Det är angeläget att det i avvaktan på återställning fortlöpande sker ett 
miljöskyddande arbete, med bl. a. att rena vatten från lakrestområdet och 
med att hålla dagbrott och anläggningar under jord fria från vatten. Jag har 
för detta ändamål beräknat 1,9 milj. kr. för budgetåret 1987/88. . 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Verksamheten i Ranstad för budgetåret 1987/88 anvisa ett 
reservationsanslag av 5 875 000 kr. 

C 16. Drift av beredskapslager 

C 17. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

C 18. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, 
m.m. 

C 19. Oljekrisnämndcn 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrubriker 
under tolfte huvudtiteln anvisats ett förs lagsanslag av 669 630 000 kr., ett 
reservationsanslag av 173 460 000 kr., ett förslagsanslag av I 000 kr. och ett 
förslagsanslag av 10000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1987 
redovisa förslag om försörjningsberedskapen inom energiområdet. Ansla
gen bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrade 
belopp. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1987/88 beräkna 
1. till Drift av beredskapslager ett förs lagsanslag av 669 630 000 

kr., 

2. till Beredskapslagring och industriella åtgärder ett reserva

tionsanslag av 173 460 000 kr., 

3. till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m. m. 
ett förslagsanslag av I 000 kr., 

4. till Oljekrisnämnden ett förslagsanslag av 10 000 kr. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 16 

91 



Register 
Sid. 

I Översikt 
6 Inledning 
6 1. Miljöpolitiken 

22 2. Energipolitiken 

A. Miljö- och cncrgidepartemcnlet m. m. 
37 1 :vtiljö- och energidepartementet,ji:irs/agrnns/ag 
37 2 Utredningar m. m., res1t1·\•atio11sa11slag 
38 3 Extra utgifter, resen·ation.m11slag 

B. Miljö 

39 Frågor om stöd till införande av ny miljöskyddsteknik samt 
rörande miljöfarliga batterier 

41 1 Statens naturvårds verk, förs/agsanslag 
43 2 ~iiljövårdsinformation, reservatio11sanslag 
45 3 Overvakning av miljöförändringar, m. m., resen•ationsan-

slag 
46 4 Miljövårdsforskning, reservationsanslag 
46 5 Åtgärder mot försurningen, reservationsa11slag 
48 6 Särskilda projekt på miljövårdens område, reserl'atio11.rn11-

slag 
50 7 Mark för naturvård, reservationsans/ag 
51 8 Vård av naturreservat m. m., reservationsanslag 
52 9 Värd av hotade arter m. m., reseri•atio11s111zslag 
54 JO Restaurering av Hornborgasjön, reservationsanslag 
54 Il Statens strålskyddsinstitut: Uppdrags verksamhet, förslags-

anslag 
56 12 Bidrag till statens strålskyddsinstitut, reser\'(lfionsans/ag 
56 13 Kemikalieinspektionen. förslagsamlag 
57 14 Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsa11s/ag 
58 15 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond,förs/agsans/ag 
59 16 Bidrag till vissa internationella miljöorganisationer, för-

slagsans/ag 

c. Energi 
60 1 Statens energiverk: Förvaltningskostnader, ramanslag 
69 2 Statens energiverk: Utredningar m. m. och information, re-

servationsans/ag 
71 3 Statens elektriska inspektion, ramanslag 
72 4 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för 

oljccrsättan<le åtgärder samt för utveckling och introduktion 
av ny energiteknik, m. m.,förslagsanslag 

73 5 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer, för-
slagsans/ag 

74 6 Energiforskning, reservationsans/ag 
75 7 Visst internationellt cnergisamarbete,förs/agsans/ag 
76 8 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, rt•ser-

vationsans/ag 
78 9 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkcrhetsforskning. re-

servntionsallslag 
80 10 Statens kärnbränslenämnd, reserl'Gtio11sa1Zs/ag 
82 il Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m., resen·arions-

84 12 
alls/ag 
Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB, 
reservationsmrs/ag 

86 13 Avveckling av forskningsreaktorcr, m. m., reservatio11sa11-

88 14 
slag 
Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik. rn. m., reser-
vationsans/ag 

* Beräknat belopp 

17 463 000 
7800000 

250000 

25513000 

103 313 000 
6500000 

31200 000 
*68 150000 
163000000 

15 500000 
40000000 
47300000 
2000000 
6100000 

I 000 
21255000 

1000 
9420000 

17000000 

3850000 

534590000 

33070000 

13161 000 
9874000 

I 000 

I IOOOOOOO 
"305000000 

15983000 

1000 

I 000 
I 000 

*2 9 IO 000 000 

41600000 

26100000 

15000000 
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ll9 
90 
90 

90 

90 

15 Verksamheten i Ranstad, resen•a1io11.rnns/11g 
16 Orift av bercdskapslager,fbrslagsans/ag 
17 Bcrcdskapslagring och industriella åtgärder. rl!sen·ations· 

anslag 
18 Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m. m., 

förs/agsans/ag 
19 Oljekrisnämnden, fiirsla1:.w1mlag 

Totalt för miljö· och energidepartementet 

* Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 

5 875 000 
'66%30000 

• 173 460000 

'I 000 
*10000 

4328768000 

4 888871000 
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Bilaga 17 till budgetpropositionen 1987 

Riksdagen och dess myndigheter m.m. 
(femtonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1986. 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1987/88 
såvitt avser riksdagen och dess myndigheter m. m. 

Riksdagens förvaltningskontor och riksgäldskonloret har den 3 december 
resp. 20 november 1986 överlämnat förslag till de anslag som bör redovisas 
under huvudtiteln Riksdagen och dess myndigheter m. m. för budgetåret 
1987/88. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sammanställning av 
förslagen, vilken bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 17.1. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av riksdagens 

förvaltningskontor och riksgäldskontoret. 

1 Riksdage11J986/87.1 sam/. Nr 100 Bil. 17 

~ 
~ 
Prop. 
1986/87: 100 
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Riksdagen och dess myndigheter m. m. 

Sammanställning 
av 
Förslag till medelsanvisning m. m. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess myndigheters område i förhållande 
till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 framgår av följande sammanställ
ning: 

Anvisat Förslag Förändring 
1986/87 1987/88 

A. Riksdagen 318 026 000 336 465 000 + 18 439 000 
B. Riksdagens myndigheter 151 825 000 141 238 000 - 10 587 000 

469 851 000 477 703 000 + 7 852 000 
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Anslagen 

A. Riksdagen 

A 1. ErsättningartiUriksdagcns ledamöterm. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

141 020 236 
147 377 000 
160 010 000 

Från anslaget finansieras arvoden och kostnadsersättningar till riksdagens 
ledamöter, arbetsgivaravgifter, pensioner åt f. d. riksdagsledamöler m. fl., 
resecrsättningar vid resor inom Sverige, representation samt kostnader för 
riksdagsledamöternas deltagande i Europarådets verksamhet och för parla
mentariska delegationer. 

Arvodena till riksdagens ledamöter skall enligt riksdagens beslut motsvara 
lönen för byråchefer m. fl. i statlig tjänst (förs. 1983/84:9, KO 15, rskr. 109). 
Riksdagens förvaltningsstyrclsc har bestämt att arvodet från den 1 oktober 
1986 skall motsvara lönen enligt lönegrad N 28:6 i det statliga löneavtalet. 

Med hänsyn till vad· ovan sagts och beräknade prisökningar bör anslaget 
föras upp med 160 010 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisas ett_ förslagsanslag av 160 010 000 kr. 

A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige 

1985/86 utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

273 239 
4 320 000 
2 131 000 

Från anslaget finansieras utskottens resor utom Sverige. 
Förutom nordiska resor beräknas varje utskott företa en utlandsresa under 

valperioden 1985-1988. För utskottens resor utom Sverige under denna 
valperiod har bestämts att sammanlagt 6,7 milj. kr. skall anvisas. Ett antal 
utskott har under 1986 gjort utlandsresor. Övriga utskott beräknas under_ 
1987 företa sådana resor. Under budgetåret 1985/86 förbrukades 273 000 kr. 
för utskottsresor. För budgetåret 1986/87 anvisades sammanlagt 4 320 000 
kr. För budgetåret 1987/88 anvisas därför 2 131 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagmtskottens resor utom Sverige för budgetåret 1987/88 

anvisas ett förslagsanslag av 2 131 000 kr. 

A 3. Bidrag till studieresor · 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

226 200 Reservation 74 692 
325 000 
425 000 

Från detta anslag ges bi.drag i form a~ stipendier.till riksdagsledamöternas 

enskilda studieresor. Stipendier beviljas med högst två tredjedelar av 
resekostnaden. Stipendium beviljas av talmanskonferensen som den 20 
november 1985 har fastställt maximibeloppet för en resa iriom- Europa till 
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7 000 kr. och utom Europa till 10 500 kr. 
Med utgångspunkt härifrån beräknas rnedclsbehovet till 425 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Bidrag till studieresor för budgetåret 1987/88 anvisas ett 
reservationsanslag av 425 000 kr. · 

A 4. Bidrag till IPU, RIFO m. m. 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

727 853 
887 000 

1 048 000 

Från anslaget finansieras bidrag till nedanstående verksamheter. 

Riksdagens interparlamentariska grupp (IPU) 

Medelsbchovet för den interparlamentariska gruppen kan för budgetåret 
1987/88 beräknas till 813 000 kr. 

Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO) 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 
forskare. Bl. a. aktualiseras sådana frågor som på grund av den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete. 

Medelsbehovet kan för budgetåret 1987/88 beräknas till 220 000 kr. 

Utrikespolitisk informationsverksamhet 

Bidraget är avsett för kostnader avseende informations- och studieverksam
het inom riksdagen i utrikespolitiska frågor. 

Medelsbehovet kan för budgetåret 1987/88 beräknas till 15 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Bidrag till JPU, RIFO m. m. för budgetåret 1987/88 anvisas 
ett förslagsanslag av 1 048 000 kr. 

A 5. Bidrag till partigrupper 

1985/86 Utgifl 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

12331814 
12 490 000 
12 811 000 

Från anslaget finansieras kontorshjälp till riksdagens ledamöter och stöd till 
riksdagspartiernas kanslier. Grunderna för beräkning av stödet till kontors
hjälperi och partigrupperna framgår av betänkandet KU 1983/84:27. 

För budgetåret 1987/88 kan stödet för kontorshjälp beräknas till 8 136 000 
kr. och till partigrupperna sammanlagt 4 675"000 kr. 

Medelsbehovet kan beräknas för budgetåret 1987/88 till sammanlagt 

12 811 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1987/88 anvisas ett 
förslagsanslag av 12 811 000 kr. · 
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A 6. Förvaltningskostnader 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Personal 

Al!Slag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Avgår intäkter under anslaget 

Summa 

159 111 384 
152 177 000 
159 590 000 

Ändring 
1986/87 1987/88 

380 +4 

Förslag 
1986/87 1987/88 

161 286 000 169 912 000 
(74 126 000) (80 560 000) 

9 109 000 10 322 000 

152 177 000 159 590 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för riksdagsförvaltningen. Kostnaderna 
avser bl. a. löner, lokaler, riksdagstryck,. informationsverksamhet samt 
tidningen Från Riksdag & Departement. 

I förvaltningshuset på plan 6 och 7 har byggts 13 lägenheter för 
riksdagsledamöter. För att täcka det ökade behovet av den lokalvård som 
behövs på grund av detta har medel beräknats för en tjänst som lokalvårdare. 
Vidare har medel beräknats för en tjänst som expeditionsassistent som hittills 
betalats med lönebidrag. Den ökade satsningen på utveckling och underhåll 
av ADB inom riksdagsförvaltningen kräver att en tjänst som systemoperatör 
inrättas. Medel härför har beräknats. 

Medel beräknas även för en tjänst som föredragande vid utskottsorganisa
tionen med placering tills vidare vid utbildningsutskottet. Den resurs vid 
riksdagens revisorer som är avsedd att under viss del av året även tjänstgöra 
vid något utskott förutsätts dras in så snart detta kan ske. 

I enlighet med ovan bör en tjänst som föredragande inrättas vid utskottsor
ganisationen samt en tjänst som lokalvårdare, en tjänst som expeditionsassis
tent och en tjänst som systemoperatör inrättas vid förvaltningskontoret. 

För närvarande pågår ett omfattande planeringsarbete för anpassning och 
komplettering av riksdagens byggnader. Avsikten är att en del av de aktuella 
åtgärderna skall genomföras under början av budgetåret 1987/88. Förvalt
ningskontoret kommer att senare under våren återkomma till frågan om 
behovet av medel. 

Överläggningar förs dessutom för närvarande med Stockholms stad om 
köp av två fastigheter där bostadslägenheter för ledamöterna skall inrym
mas. Om dessa köp genomförs återkommer förvaltningskontoret beträffan
de medelsanvisning. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1987/88 anvisas ett 

förslagsanslag av 159 590 000 kr. 
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A 7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1985/il6 Utgift 
1986187 Anslag 
1987188 Förslag 

408 048 Reservation 877 373 
450 000 
450 000 

Från anslaget bekostas utgivningen av otryckta ståndsprotokoll inberäknat 
lönekostnader för två arvodesanställda tjänstemän. 

Under budgetåret 1986/87 planeras ett par volymer bli publicerac.Ie. Detta 
kommer i så fall att medföra kostnader på ca 1 milj. kr. Under budgetåret 
1987/88 beräknas däremot inte några nya volymer av ståndsprotokollen ges 
ut. 

Med hänsyn härtill bör anslaget uppföras med 450 000 kr. 
Riksdagens förvaltningskontor föreslå~ 

att till Utgivande av otryckta ståndsprotokol/ för budgetåret 1987/88 
anvisas ett reservationsanslag av 450 000 kr. 

B. Riksdagens myndigheter 

B 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1985/86 lJ tgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Uppdragsvcrksamhet 

Summa 

Inkomster 

Summa 

47 050 085 
46 221 000 
42 579 000 

1986/87 

38 832 000 
7 776 000 

I 000 

46 609 000 

388 000 

46 221 000 

. · Berijknad ändring 
1987/88 

- 3 412 000 
- 215 000 

0 

·- 3 627 000 

+ 15 000 

- 3 642 000 

Riksgäldskontorcts huvuduppgift är att till staten ta upp län inom och utom _ 
landet samt att förvalta statens skuld. Vidare har k()ntoret bl. a. till uppgift 
att utfärda statliga kreditgarantier. 

Under de senaste budgetåren har det skett en snabb förbättring av statens 
finanser. Statens kassamässiga budgetunderskott har halverats sedan 
budgetåret 1982/83. 

Budgetåret 1985/86 stannade underskottet vid 43, 5 miljarder kronor. För 
det innevarande budgetåret beräknas underskottet till 38 miljarder kronor. 
Prognoserna för 1987/88 pekar på ett budgetunderskott på ca 44. miljarder. 
kronor om hänsyn inte tas till den av regeringen föreslagna engångsskatten 
på försäkringsbolagen. 

Bruttoupplåningen som också skall täcka förfallande lån uppgår under 
budgetåret 1987/88 till drygt 200 miljarder kronor. Totalt för(aller lån för 
168,5 miljarder kronor till betalning. 

Att statliga lån förfaller i sådan omfattning beror bl. a. på att ca 20 % av 
den inhemska statsskulden är placerad i statsskuldväxlar som har en löptid på 
180 till 360 dagar. Dessutom förfaller prioriterade lån, riksobligationer och 
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lån inom hushållssektorn 'på tillsammans 33,5 miljarder kronor. 
Någon nettoupplåning utomlands förutses inte äga rum. Bruttoupplå

ningsbehovet på drygt 200 miljarder· kronor under budgetåret 1987/88 
kommer i huvudsak att täckas av upplåning inom landet. 

Inriktningen av den inhemska upplåningen bestäms av det finansiella 
sparandets utveckling i olika sektorer av ekonomin och av behovet att 
begränsa likviditets- och penningmängdstillväxten. 

Den privata sektorn och framför allt företagssektorn. har uppvisat ett 
finansiellt sparandeöverskott sedan slutet av 1970-talct. Företagssektorn. 
kommer enligt prognoserna att generera ett betydande finansiellt sparande 
även under de närmaste åren. Drygt 80 % av nettoskuldökningcn under 
budgetåret 1987/88 kommer enligt planerna att placeras på penning- och 
obligationsmarknaden. Återstoden kommer att lånas upp inom hushållssek
torn. 

Under de senaste åren har en viss uppgång i hushållens finansiella. 
sparande kunnat skönjas men prognoserna pekar inte på någon .kommande 
kraftigare ökning. Den beräknade ökningen av statens nettoupplåning inom 
hushållssektorn faller huvudsakligen på Allemanssparandet. 

Som tidigare angetts avses inte någon nettoupplåning utomlands äga rum. 
Behovet av upplåning för att refinansiera förlallande statliga lån, beräknat på 
den utestående skulden 1986-06-30, kan uppskattas till ca 5 miljarder kronor 
per år under vart och ett av budgetåren 1987/88, 1988/89 och 1989/90. 
Härutöver sker en ständig refinansiering av förfallande skuld under två 
program med kortfristig upplåning. 

Den aktiva skuldförvaltning som riksgäldskontoret bedriver innebär att 
bruttoupplåningen blir mer omfattande än om den enbart skulle hänföra sig 
till refinansieringen av förfallande lån. 

Riksgäldskontorets garantiåtagande inom varvsstödct uppgick per den 30 
juo~ 1986 till 15 268 milj. kr. exkl. ränta. Övrig garantiverksamhet omfattar 
ett femtiotal olika områden för vilka garantiåtagandet per den 30 juni 1986 
uppgick till 28 493 milj. kr. Därav uppgick garantiåtagandena inom energi
området till 6 281 milj. kr. 

Som bakgrund till budgetförslaget tar fullmäktige upp förutsättningarna 
för långsiktig planering av riksgäldskontorets verksamhet. Erfarenheterna 
visar att det är svårt alt prognostisera nettoupplåningshehovet på längre sikt. 
Skall man därutöver försöka prognostisera bruttoupplåningsbehovet, som är 
mera relevant för en bedömning av kontorets arbetsbörda, ökar osäkerheten 
ytterligare. Den blir ännu större när man försöker bedöma hur upplåningen 
kommer att fördelas på olika låneinstrument. Den senare fördelningen blir 
avgörande för hur kontoret långsiktigt skall disponera sina resurser. 

Erfarenheterna från planeringssamarbetet mellan riksgäldskontoret, fi
nansdepartementet och riksbanken visar att det är svårt att lägga fast 
upplåningsplaner med fördelning på olika upplåningsinstrument för längre 
tidsperioder än de närmaste sex månaderna och att sådana planer måste 
revideras kontinuerligt. Därför är det av avgörande betydelse för riksgälds
kontorets möjligheter att lösa sina uppgifter att kontoret har hög handlings
beredskap och stor flexibilitet för att snabbt kunna möta en förändrad 
situation. 
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Kraven på beredskap och flexibilitet står dock inte i någon motsats till 
behovet att planera verksamheten långsiktigt. Men en sådan planering måste 
ha som ett av sina huvudsyften att åstadkomma nödvändig beredskap och 
flexibilitet. 

Anslagsberäkning 

Riksgäldskontorets förvaltningskostnadsanslag för budgetåret 1986/87 upp
går till 46 221 000 kr. En femprocentig nedskärning betyder att utgifterna 
under förvaltningskostnadsanslaget skulle behöva minskas med sammanlagt 
2 311 000 kr. under den kommande treårsperioden. 

Betydande rationaliseringsinsatser är under genomförande främst avseen
de förvaltningen av spar- och premieobligationslånen. De direkta besparing
arna blir dock begränsade på grund av att arbetsvolymen samtidigt ökar 
främst till följd av premielånestoekens tillväxt. Det är också nödvändigt att 
omprioritera resurser bl. a. för att genom insatser på låneförvaltning!'.områ
det sänka kostnaderna för utlandsskulden och för att tillgodose värdepap
pershandelns krav på ökad service. 

En utgiftsminskning motsvarande 5 % av kontorets förvaltningskostnads
anslag kan därför inte åstadkommas under perioden 1987188-1989/90 enbart 
genom de ovan angivna rationaliseringarna eller genom allmänna besparing
ar, i synnerhet som en del av rationaliscringsvinsterna måste användas för 
offensiva satsningar. Om en utgiftsminskning av denna storleksordning skall 
uppnås måste kontoret koncentrera besparingarna till vissa delar av verk
samheten. 

I det syftet har kontoret närmare analyserat två områden, nämligen för det 
första en nedläggning av riksgäldskontorets kassa eller en begränsning av 
kassans verksamhet till att omfatta enbart utbetalning av högvinster på 
premieobligationer och för det andra en nedläggning av sparobligationsverk
samheten. 

Genom att lägga ned riksgäldskontorets kassa eller att begränsa kassa verk
samheten till att omfatta endast högvinstutbetalning på premieobligationer 
bortfaller lönekostnader i storleksordningen 2,1 milj. kr. Det svarar alltså 
knappt mot det ställda besparingskravet under den kommande treårsperio
den. Härtill bortfaller på viss sikt även andra kostnader inom kontoret. 

Bortfallet av lönekostnader måste dock vägas mot de provisioner som 
inbesparas genom kassans arbete. För budgetåret 1.985/86 uppgick de 
inbesparade provisionerna till ca 7,6 milj. kr. varav 5,9 milj. kr. avsåg 
provisioner på premievinster. Av statsfinansiella skäl vill fullmäktige därför 
inte förorda att kassan läggs ned eller att kassaverksamheten begränsas. 

Mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningarna för kassans verksam
het vill fullmäktige för.eslå au kassan får arbeta under en uppdragsmodell. 
Kassan bör i så fall få lyfta samma ersättning för utförda prestationer som en 
bank. Samtidigt skall kassan bära sina fulla kostnader, alltså personal-, lokal
och datakostnader samt andel i gemensamma kostnader. 

Sparobligationerna är en förhållandevis dyr och arbetskrävande upplå
ningsform. För närvarande finns det 18 utestående sparlån varav de två sista 
förfaller under budgetåret 1990/91. 
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Antalet anställda vid kontorets spargrupp och kundservicegrupp som 
arbetar med emission och förvaltning av sparobligationslån uppgår till ca 15 
personer. Den sammanlagda lönesumman för dessa personer uppgår till ca 
2,3 milj. kr. Härtill kommer en nedläggning av instrumentet att ge 
möjligheter till besparingar inom andra delar av kontorets verksamhet. 

Genom att lägga ned sparobligationsinstrumentet ,sparas alltså ett belopp 
som ungefär svarar mot det ställda utgiftsminskningsmålet. Om nedläggning
en realiseras bör emellertid besparingarna med hänsyn till hanteringen av 
förfallande sparlån fördelas på en fyraårsperiod i stället för på en treårspe
riod. 

Fullmäktige konstatcnu all ett beslut om nedläggning är definitivt så till 
vida att instrumentet inte kan återupptas med kort varsel och utan betydande 
kostnader och stora administrativa olägenheter. 

Vid ett ställningstagande i cien aktuella frågan är det nödvändigt att beakta 
att det är svårt att prognostisera upplåningsbehovet på längre sikt och att 
osäkerheten blir mycket stor när upplåningsbehovet skall fördelas på olika 
låneinstrument. 

Fullmäktige stannar i detta sammanhang med att konstatera att bespa
ringsdirektiven kan efterkommas genom en nedläggning av sparobligations
instrumentet men med den reservationen att besparingen i så fall bör fördelas 
på en fyraårsperiod i stället för på en treårsperiod. Skulle statsmakterna 
önska att kontoret under ytterligare viss tid håller beredskap för att snabbt 
kunna återuppta utgivningen av sparobligationcr kan ett nedläggningsbeslut 
utan större kostnader uppskjutas till behandlingen av anslagsframställningen 
för budgetåret 1988/89. Fullmäktige vill för sin del förorda att det slutliga 
ställningstagandet uppskjuts till denna tidpunkt. 

Den långsiktiga planeringen bör enligt fullmäktiges mening, i avvaktan på 
ett slutligt ställningstagande om sparobligationsinstrumentet, inriktas på att 
förenkla och rationalisera den inhemska låneförvaltningen samt att genom 
en aktiv skuldförvaltning bringa ned statens upplåningskostnader. 

Med denna inriktning och med hänsyn tagen till behovet av offensiva 
insatser inom vissa områden kan inte utgifterna under förvaltningskostnads
anslaget minskas med 5 % eller 2 311 000 kr. under perioden 1987/88-1989/ 
90. Fullmäktige föreslår att besparingskravet för budgetåren 1987/88-1989/ 
90 fastställs till 1,2 milj. kr., vilket motsvarar ca 2,6 % av förvaltningskost
nadsanslaget eller ca 2,9 % sedan kassans kostnader räknats bort. Bespa
ringen bör fördelas jäm.nt mellan de tre aktuella budgetåren, dvs. med 
400 000 kr. per budgetår. 

Fullmäktige vill understryka att de förordade besparingarna innebär att 
kontoret bör kunna klara sina uppgifter under förutsättning att budgetun
derskottet inte på nytt ökar kraftigt under den angivna perioden. Ej heller får 
statens utlandsskuld växa kraftigt. Garantiverksamhetcn förutsätts också bli 
oförändrad eller minska. Skulle dessa förutsättningar inte visa sig giltiga kan 
fullmäktige tvingas att begära ökade resurser för att genomföra de uppgifter 
som regering och riksdag lägger på kontoret. 

I enlighet med de beräkningsmässiga förutsättningar som anges i anslags
framställningen föreslår fullmäktige att till Riksgäldskontoret: Förvaltnings
kostnadcr anvisas ett förslagsanslag om 42 579 000 kr. 
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Uppdragsvcrksamhet 

I staten för anslaget B 1 . Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader finns en 
anslagspost för uppdragsverksamhet med ett formellt belopp på 1 000 kr. 
Under posten redovisas intäkter och kostnader för uppdragsverksamheten. 
Riksgäldskontoret bedriver för närvarande uppdragsverksamhet på två 
områden, nämligen service på ADB-området till sparbanker och affärsban
ker i samband med vimtsparandet och kreditgivning till vissa affärsverk. 

I riksgäldskontorets årsbokslut för budgetåret 1985/86 (Dnr 19-861546) 
redovisas uppdragsverksamhetens intäkter och kostnader för 18-månaders
periodcn 1985-01-01-1986-06-30. 

Vinsten från verksamheten uppgår till 744 000 kr. Av vinsten hänför sig 
425 000 kr. till kreditgivningen till affärsverken medan 319 000 kr. hänför sig 
till service åt bankerna avseende vinstsparandet. Fullmäktige föreslår att den 
del av vinsten 'som avser kreditgivning till affärsverken inlevercras till 
statsbudgeten (inkomsttitel 28li Övriga inkomster i statens verksamhet). 
Beträffande den del av vinsten som avser service åt bankerna avseende 
vinstsparandet föreslår fullmäktige, i enlighet med gängse praxis för hante
ring av vinster i uppdragsverksamheter, att hälften inlevereras till statsbud
geten (inkomsttitel 2811 Övriga inkomster i statens verksamhet) medan 
hälften återförs till riksgäldskontoret. 

Särskilda uppdrag av riksdagen 

I enlighet med av riksdagen givna uppdrag har fullmäktige att bl. a. utse 
revisorer i vissa statliga bolag och andra institutioner. Sålunda utser 
fullmäktige sedan lång tid tillbaka en revisor jämte suppleant i Strömsholm 
Kanalaktiebolag, Hallstahammar. 

Bolaget har tidigare haft en reparationsfond deponerad i riksgäldskonto
ret. Efter medgivande av Kungl. Maj:t tog bolaget i anspråk denna fond år 
1969 för vissa större reparationsarbcten i karialen. 

Sedan några år tillbaka är kanalen i allmän ägo genom att de kringliggande 
kommunerna förvärvat de aktier .i bolaget som legat på privata händer. 
Riksgäldskontoret har inga fordringar på bolaget. 

Mot bakgrund härav finns det enligt fullmäktiges mening inte längre några 
skäl för att fullmäktige skall fortsätta att .utse revisor och suppleant i bolaget. 
Fullmäktige har därför beslutat att i fortsättningen iilte utnyttja sin rätt att 
utse sådan revisor och suppleant. Detta får fullmäktige härmed anmäla fÖr 
riksdagen. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
1. att till Riksgäldskontoret: FÖrvaltliingskostnader för budgetåret 

1987/88 anvisas ett förslagsanslag av 42 579 opo kr., 
2. att vad som anförts beträffande disposition av vinsten från 

riksgäldskontorets uppdragsverksamhet under perioden 1985-01-01-
1986-06-30 godkänns, · 

3. att vad som anförts om planering och budgetering för budgetåren · 
1988/89 och 1989/90 godkänns, 

4. att vad som anförts om att kassans verksamhet bedrivs som 
uppdragsverksamhet godkänns. 
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E:pro10002.651 D:r.39 m:EVAGlging 

B 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av 
statslånm. m. · 

1985186 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

56 097 740 
68 300 000 
59 833 000 

Anslaget har hittills avsett vissa riirliga externa kostnader för kontorets 
upplåningsverksamhet, nämligen obligationspapper och värdepapperstryck 
både inom och utom landet, reklam och annonseringskostnadcr inom_landet, 
prospekt och annonser samt anlitande av advokatbyråer och konsulter för 
utlandsupplåningen. 

Fullmäktige föreslår att anslaget i fortsättningen även skall avse vissa 
volymberoende kostnader som nu redovisas under förvaltningskostnadsan
slagct. Kostnaderna avser vinstkontrollsystem för premieobligationer, för
störing av premieobligationer och framställning av vinstutbetalningsblanket
ter till bankerna. Förvaltningskostnadsanslaget har räknats ned med motsva
rande belopp. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Vissa kostnader l'id emission av statsliln m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisas ett förslagsanslag om 59 833 000 kr. 

B 3. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

16 644 000 
16 000 000 
17 111 000 

Justitieombudsmännen övervakar att de som utövar offentlig verksamhet 
efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. 
Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. 

Justitieombudsmännen 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

1986/87 

4 

56 

60 

1986/87 

16 000 000 

Ändring 
1987/88 

Förslag 
1987188 

15 519 000 
(13 696 000) 

1592000 

17 111 000 

För budgetåret 1986/87 anvisades ett beräknat förslagsanslag avseende 
riksdagens ombudsmäns verksamhet till 16 000 000 kr. Det förutsattes då att 
sedan beslut till det framlagda organisationsförslaget av JO-ämbetet fattats 
skulle ny ställning tas till anslaget för budgetåret 1986/87. 

Då nu beslut fattats om JO-ämbetets organisation har riksdagens ombuds
män redovisat sitt mcdelsbehov för budgetåret 1987/88. 
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Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot riksdagens 
ombudsmäns mcdelsbcräkning. 

I förhållande till ombudsmännens förslag bör anslaget räknas upp med 
70 000 kr. för att täcka förvaltningskontorets kostnader för löneadministra
tivt arbete som utförs åt ombudsmännen. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budget

året 1987/88 anvisas ett förslagsanslag av 17 111 000 kr. 

B 4. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1985/86 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

6 782 000 
7 314 000 
7 473 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska den 
statliga verksamheten. 

·Ändring 
1986/87 1987/88 

Personal 22 

Förslag 
Anslag 1986/87 1987/88 

Förvaltningskostnader 6 506 000 6 646 000 
{därav lönekostnader) (4 909 000) (5 053 000) 
Lokalkostnader 808 000 827 000 

Summa 7 314 000 7 473 000 

Revisorerna begärde redan i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 
resurser enligt ett treårigt huvudförslag som innebar att anslagstilldelningen 
under perioden 1985/86-1987/88 realt skulle minskas med 5 % . Det nu 
redovisade medelsbchovet har skett med utgångspunkt i detta. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot revisorernas 
medelsberäkning. 

I förhållande till revisorernas förslag bör anslaget räknas upp med 23 000 
kr. avsedda att täcka förvaltningskontorets kostnader för löneadministrativt 
arbete som utförs åt revisorerna. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1987/88 

anvisas ett förslagsanslag av 7 473 000 kr. 
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B 5. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli 

1985186 Utgift 
1986187 Anslag 
1987188 Förslag 

4 833 000 
5 279 000 
5 442 000 

Nordiska rådets verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen mellan 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) 1962 med 

ändringar 1971, 1974, 1983 och 1985. Rådet är ett samarbetsorgan för de 

nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet tar initiativ i nordiska 

samarbetsfrågor och är ett rådgivande och kontrollerande organ i frågor som 

rör samverkan mellan några eller alla de fem nordiska länderna inkl. de 

självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Rådet avger 

rekommendationer och yttranden till Nordiska ministerrådet och till de 

nordiska ländernas regeringar. 

Ändring 
1986187 1987188 

Personal 17 

Förslag 
Anslag 1986187 1987188 

Förvaltningskostnader 4 674 000 4 817 000 
(därav lönekostnader) (2 657 000) (2 763 000) 
Lokalkostnader 605 000 625 000 

Summa 5 279 000 5 442 000 

Nordiska rådets svenska delegation begärde redan i anslagsframställningen 
för budgetåret 1986/87 resurser enligt ett treårigt huvudförslag. Besparingen 

enligt huvudförslaget skall ske 1986/87-1988/89 med ca 1,7 % för resp. 

budgetår. Det nu redovisade medels behovet har framräknats med utgångs

punkt i detta. 

Riksdaeens förvaltnineskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot delegationens 

mcdelsberäkning. 
I förhållande till delegationens förslag bör anslaget räknas upp med 17 000 

kr. avsedda att täcka förvaltningskontorets kostnader för löneadministrativt 
arbete som utförs åt delegationen. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för 
budgetåret 1987/88 anvisas ett förslagsanslag av 5 442 000 kr. 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 17 
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B 6. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 
Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

1985186 Utgift 
1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

4 836 000 
7 351 000 
8 800 000 

Rådets presidium har för 1987 antagit en preliminär budget om 23 720 000 
kr. Sveriges andel av rådets budget är 37,1 % från den ljanuari 1987. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kwzsli:· Andel i 

gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1987/88 
anvisas ett förslagsanslag av 8 800 000 kr. 

Prop. 1986/87:100 
Bil. 17 . 

14 . 



Register 

Sid. Femtonde huv11dtiteln 

INLEDNING 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 

6 
11 

11 

12 
13 

14 

A Riksdagen 
A 1 Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. 
A 2 Riksdagsutskottcns resor utom Sverige 
A 3 Bidrag till studieresor 
A 4 Bidrag till lPU, RIFO m. m. 
A 5 Bidrag till partigrupper 
A 6 Förvaltningskostnadcr 
A 7 Utgivande av otryckta ståndsprorokoll 

B Riksdagens myndigheter 
B 1-2 Riksgäldskontoret 

1 Förvaltningskostnader 42 579 000 
2 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m. 59 833 000 

B 3 .Riksdagens ombudsmän, justitieombuds
männen 

B 4 Riksdagens revisorer och deras kansli 
B S Nordiska rådets svenska delegation och dess 

kansli 
B 6 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för 
Nordiska rådet 

Total summa kronor 

Anslag 
160 010 000 

2 131 000 
425 000 

1 048 000 
12 811 000 

159 590 000 
450 000 

336 465 000 

102 412 000 

17111000 
7 473 000 

5 442 000 

.s 800 000 

141 238 000 
477 703 000 
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Bilaga 18 till budgetpropositionen 1987 

Räntor på statsskulden m. m. 
(sextonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammantr'<ide den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till budgetpropositionen 1987 
Räntor på statsskulden, m. m. 

Beräkningen av räntorna på statsskulden m. m. under det kommande bud
getåret och därmed av det anslag som förs upp i statsbudgeten för att täcka 
underskottet i den inkomst- och utgiftsstat rörande statsskuldräntorna som 
riksdagen godkänner, är av naturliga skäl svår att avgöra. Med tanke på att 
det under hösten 1986 skett förändringar i ränteläget och beträffande 
budgetsaldot och att det ännu återstår mer än sex månader innan utbetal
ning skall ske förordar jag - efter samråd med riksgäldskontoret -· att i 
detta sammanhang endast ett preliminärt belopp förs upp i förslaget till 
statsbudget för nästa budgetår. Jag vill erinra om au under senare år har 
förslaget i budgetpropositionerna reviderats i kompletteringsproposi
tionen. Jag avser därför att på grundval av beräkningar från riksgäldskon
toret återkomma till riksdagen i kompleucringspropositioncn med förslag 
till beräkning av anslag för statsskuldräntorna. I avvaktan härpå föreslår 
jag. mot bakgrund av statsbudgetförslaget i övrigt, att anslaget Räntor på 
statsskulden, m. m. förs upp med 63 miljarder kr. i det nu aktuella stats
budgetförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på statsskul

den, m. m. för budgetåret 1987/88 beräkna ett förslagsanslag av 
63 000 000 000 kr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 

I Riksdagen /986187. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 18 
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Bilaga 19 till budgetpropositionen 1987 

Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till budgetpropositionen. 1987 
Oförutsedda utgifter 

För bestridande av oförutsedda utgifter finns i statsbudgeten vid sidan av 
de anslag som finns uppförda under resp. departement ett särskilt förslags
anslag. Anslaget är i statsbudgeten för innevarande bucigetår uppfört med l 
milj. kr. Det tas i anspråk efter beslut av regeringen för varje särskilt fall. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under.år 1986 har 
anvisats från detta anslag. 

U tri k c sde parte men tet 

Utbetalning efter förlikning enligt den europeiska konven-
tionen angående mänskliga rättigheter m. m. · ..... · ........ . 

Ersättning för skadegörelse på utländska ambassader 

Försvars de part e ment e t 

300000 

. 47858 

Ersättning för skador vid översvämningar hösten 1985 . . . . . . 25 765 000 

Jord bru ksdeparte me ntet 

:Qidrag på grund av skador på trädgårdsodlingar m. m. . ... . . . . 361'000 
Ersättning till jordbruksföretag m. m. på. grund av radioaktivt 
nedfall ......................... , ....... ; ........... ,_, .. 25 000 000 

Industri departe men te t 

Ersättning för utgivet s~adcstå.nd . : .. .'.:: ..... ., ..... : ... ·.. 75 000_ 
Lån till vissa företag på grund av följdeffckter av Tjernobyl-
olyckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 100 000 

Summa kr. 64648858 

Riksdage11 1986187. I sam/. Nr 100. Bilaga 19 

Prop. 
1986/87: 100 
Bil. 19 
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Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera medel för täckan
de av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens faststäl
lande. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår ett anslag förs upp för 
ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för utgifter som är 
av så brådskande art att resp. ärende inte hinner underställas riksdagen 
och att utgifterna· inte lämpligen kan täckas av andra medel som står till 
regeringens förfogande. Härmed avses även alt anslaget inte får tillgodose 
behov som omtalas i 9 kap. 3 §tredje stycket regeringsformen. 

BeträITande gränsdragningen mellan utnyttjande av detta anslag och de 
under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen 
till extra utgifter bär gälla att anslaget till oförutsedda utgifter huvudsakli
gen skall användas för större utgifter. Denna gränsdragning bör emellertid 
inte tolkas alltför snävt, utan regeringen bör ges den handlingsfrihet som 
omständigheterna kräver. 

Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget till 
oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, under 
förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från 
detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har 
ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 
1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada 
i samband med statlig verksamhet cfler uppgörelse har åtagit sig att ersät
ta. Motsvarande bemyndigande, som innefä.ttar bl. a. ersättningar efter 
förlikning enligt den europeiska konventionen angående mänskliga rättig
heter m. m. bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207), rskr 
406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under budgetåret 
1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom utom riket 
till personer, som uppehöll sig utomlands· ocn som var i rikets tjänst, 
li,ksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersättning 
skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44-1946/47 
hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som hade 
uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944: 183, SU 147, rskr 
329). För budgetåren 1949150-1986/87 har riksdagen lämnat motsvarande 
bemyndiganden. Bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning 
för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen (SU 1951:42, rskr 
63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under budgetåren 

1950151 och 1951/52 utgå ersättning för skador _på egendom inom landet, 
vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För budget
åren 1952/53-1986/87 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden. 
Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis genom minsprängning, fortfa
rande kan tänkas förekomma, bör riksdagens bemyndigande inhämtas till 
att även under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsska

deersättningar. 
Det bör slutligen ankomma på regeringen att anmäla till riksdagen de 

utgifter som under det senaste året anvisats från anslaget till oförutsedda 

utgifter. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 19 
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Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförut
sedda utgifter, i likhet med innevarande budgctår,,bör tas upp med I milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oförutsedda utgijier för budgetåret 1987/88 anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. att slå till regeringens förfogande för de 
ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående. 

Norstodts Tryckeri, Stockholm 1986 

Prop. 1986/87: IOO 
Bil. 19 
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·. 
Bilaga 20 till budgetpropositionen 1987 

Beredskapsbudget för 
totalförsvarets civila del· 

Försvarsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid rcgcringssammanträde den 18 december 1986 

Föredragande: statsrådet R. Carlsson. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1987 /88 
såvitt avser beredskaps budget för _totalförsvaret~ 
civila del 
Enligt 9 kap. 3 § regeringsformen skall riksdage·n företa budgetreglering för 
närmast följande budgetår eller, om särskilda skälföra.nleder det, för 
annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 
behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 
medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på principi
ellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten över
skrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana 
anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten 
och civilförsvaret fordras vidare att regeringen får riksdagens bemyndi
gande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och bemyndigandera
mar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställå att riksdagen beviljar 
särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och 
att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på bered
skapsbudgcten, om förutsättningarna härför - krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden - föreli_gger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt 
än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudge
ten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan 
omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 

Riksdagen 1986187. I sam!. Nr 100. Bilaga 
./ 

Prop~ 

1986/87: 100 
Bil. 20 



rörliga krediter i riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksde
partementets och högst I 000 milj. kr. för dåvarande handelsdepartemen
tets verksamhetsområde (prop. 1970: I bil. 11, JoU 3, rskr. 125, prop. 
1970: l bil. 12,, SU 10, rskr. 10, prop. 1973: I bil. 12, FöU 9, rskr. 63 och 
prop, 1974: 8, FöU 8, rskr. 34). · 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höfoingar av försvars be
redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 
är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur 
snabbt åtgärderna måste genomföras. Beredskapsbudgeten skall säkerstä1-
la att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför 
att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvarets civila del som gäller för inne
varande budgetår (prop. 1985/86: 100 bil. 19, FöU 6, rskr. 122) tar upp 
anslag om sammanlagt 11164 milj. kr. 

Anslagen på beredskapsbudgeteri är beräknade för de utgifter för civila 
ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av för
svarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta 
av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av 
trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1984 har de ändamål 
för vilka medel bör tas upp på beredskapsbudgeten setts över. 

För budgetåret 1987/88 bör på beredskapsbudgeten föras upp anslag om 
sammanlagt 11 164 milj. kr. Anslagen bör. fördelas på huvudtitlar enligt 
bilaga 20. I. . . . 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 
Jag hemstä1ler att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets 
civila del för budgetåret 1987/88 (bilaga 20.1) .. 

Prop. 1986/87: 100 
Bil. 20 
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Bilaga 20.1 Prop. 1986/87: 100 
Bil. 20 

Förslag till beredskaps budget för totalförsvarets civila del för 
budgetåret 1987 /88 

IV. Försvarsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar,förslagsvis 309500000 

V. Socialdepartementet 
a) Krigshjälp,förslagsvis 1500000000 
b) Den civila hälso- och sjukvårdens utrustning och verk-

samhet.förslagsvis 6145000000 

VI. Kommunikationsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar.förslagsvis 

VII, Finansdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar ,förslagsvis 

vm. Utbildningsdepartcmentet 
Utgifter för totalförsvarets civila dclar,förslagsvis 

IX. Jordbruksdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar.förslagsvis 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar.förslagsvis 

XII. Industridepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila delar,förslagsvis 

Summa: 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 

7645000000 

1758400000 

770000000 

60200000 

118400000 

265000000 

237500000 

11164 000 000 
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