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Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag ur 
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framgår av föredragandenas hemstiillan. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det förslag till statsbudget för hudgetaret 1987/88 som lades fram i årets 

budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträffade föränd

ringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I samband 

därmed redovisas en förnyad beräkning av budgetutfallet för innevarande 

budgetar. Denna ger vid handen att budgetunderskottet för hudgetilret 

1986187 skulle bli 6.9 miljarder kr. lägre än beräkningarna till årets hud
getproposition. Sålunda förutses nu ett underskott om ca 33.6 miljarder kr. 

För hudgPtåret 1987188 beräknades i hudgetpropositionen ett underskott 

om ca 36.9 miljarder kr. De nya beräkningarna visar ett underskott om ca 

30,5 miljarder kr. 

I propositionen redovisar regeringen i en reviderad finansplan sin be

dömning av hur den ekonomiska politiken bör utformas. I särskilda bilagor 

till denna redovisas bl. a. en reviderad nationalbudget för år 1987 samt en 
långtidsbudget för budgetåren 1987/88-1991192. 

Propositionen innehåller även förslag till utökat partistöd. vissa ändring

ar i skattelagstiftningen och villkoren för allemanssparandet samt vissa 

ändringar av tulldeklareringsavgiften. vissa åtgärder inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde, vissa kostnader i samband med Tjerno

bylolyckan, vissa arbetsmarknadspolitiska åtgii.rder, åtgärder i fastighets

skattesystemet med anledning av nya taxeringsvärden samt höjningar av 

bostadsbidragen. 
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Utdrag ur protokoll vid n:geringssammanträde den 23 april 1987 

NLirvarande: statsrådet Feldt. ordförande, och statsråden Sigurdsen, Gus
tafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl. 
Holmberg, Hellström. Wickbom. Johansson. Lindqvist. G. Andersson, 
Lönnqvist 

Föredragande: statsråden Feldt, Johansson, Wickbom. Bodström, Hell
ström, Leijon, Gustafsson 

Proposition med förslag till slutlig reglering av 
statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. 
(Kompletteringspropositionen) 

Statsrädet Feldt anför: Regeringen har i årets budgetproposition 
( 1986/87: I 00) förelagt riksdagen ett förslag till statsbudget för budgetåret 
1987/88. På de punkter där förslagen upptog endast ber~iknade belopp har 
regeringens förslag redovisats i särskilda propositioner. 

Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § riksdagsordningen skall regeringen -
förutom förslaget till statsbudget i budgetpropositionen - avge ett särskilt 
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för det kommande budgetåret i 
den s. k. kompletteringspropositionen. Detta förslag bör nu lämnas till 
riksdagen. I samband därmed bör regeringen redovisa sin bedömning av 
den ekonomiska politiken i en reviderad finansplan. Likaså bör en revide
rad nationalbudget tillställas riksdagen. I kompletteringspropositioncn bör 
ocks[1 tas med vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vissa andra 
frågor som har samband med den ekonomiska politiken och budgetpoliti
ken m. m. och bör behandlas av riksdagen under innevarande riksmöte. 
Således bör riksdagen bl. a. föreläggas förslag i fråga om vissa ändringar i 
skattelagstiftningen. hushållens sparande, åtgärder i fastighetsskattesyste
met med anledning av nya taxeringsvärden, höjningar av bostadsbidraget 
m.m. 

Anförandena redovisas i underprotokollen för resp. departement. 
Statsråden Feldt, Johansson. Wickbom, Bodström, Hellström, Leijon 

och Gustafsson föredrar de ifrågavarande förslagen under finans-, justitie-, 
utbildnings-, jordbruks-, arbetsmarknads-. bostads- och industrideparte
mentens verksamhetsområden. Anförandena redovisas i underprotokoll 

för resp. departement. 
Statsrådet Feldt hemställer att regeringen i en gemensam proposition 

förelägger riksdagen vad föredragandena har anfört för de åtgärder och de 
ändamål som de har hemställt om. 

Förslagen bör behandlas under innevarande riksmöte. 
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Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att Prop. 1986/87: 150 
genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört för 
de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemst~_llt om. 

Regeringen förordnar att de anföranden och förslag som har upptagits i 

underprotokollen skall bifogas propositionen enligt följande: 

Reviderad finansplan m. m. 

Justitiedepartementet 
finansdepartementet 

Utbildningsdcpartemcntet 

Jordbruksdepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Bostad~dcpartementct 

Industridepartementet 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987 

Bilaga I 

Bilaga 2 
Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 
Bilaga 6 

Bilaga 7 
Bilaga 8 
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Bilaga I 

Reviderad fmansplan 





Bilaga 1 

Till 
kompletteringspropositionen 
1987 
Reviderad finansplan 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgcringssammanträdc den 23 april 1987 

Föredragande: statsrådet Feldt såvitt avser den reviderade finansplanen 
och särskilda frågor avsnitten 1-7 och statsrådet Johansson särskilda 

frfigor avsnitten 8-10 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 
m. m. (kompletteringsproposition) 

Reviderad finansplan 

1 Den ekonomisk-politiska strategin 
Sedan den tredje vägens ekonomisk-politiska strategi började tillämpas 
hösten 1982, har den svenska ekonomin gjort anmärkningsvärda framsteg. 
Obalanserna har i väsentliga avseenden kunnat minskas. 

Emellertid ligger den svenska pris- och kostnadsstegringen kvar på en 
nivå betydligt över den i våra viktigaste konkurrentländer. En alltför stor 
del av tillväxten har de senaste åren kommit att gå till konsumtion och en 
alltför liten del till kapitalbildning. Skulle denna utveckling bli bestående, 
riskerar de hittills vunna framgångarna att gå förlorade. 

Den främsta uppgiften nu är därför att pressa tillbaka pris- och kost
nadsstegringen. I många andra länder har detta åstadkommits genom en 
ökad arbetslöshet. Den svenska regeringen vill inte använda den metoden 
utan vill i stället finna andra vägar att förbättra ekonomins funktionssätt, 
öka sparandet och bryta inflationsförväntningarna. Detta är utgångspunk
ten för den ekonomiska politik som presenteras i det följande. 

1.1 Den tredje vägens ekonomiska politik 

Huvudtanken i den tredje vägens strategi är att förena minskade under
skott i ekonomin med en stark efterfrågan, som kan generera investeringar 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150 

Prop. 
1986/87: 150 
Bil. I 



och sysselsättning. Detta förutsätter att efterfrågan till stor del bygger på Prop. 1986/87: 150 
investeringar och nettoexport. Detta kräver i sin tur en god konkurrens- . Bilaga 1 
kraft. 

För att snabbt förstärka konkurrenskraften vidtogs i oktober 1982 en 
stor devalvering. Den möjliggjorde en radikal omläggning av industripoliti
ken och byggdes under av en rad riktade åtgärder i syfte att skynda på 
investeringsuppgången och underlätta överföringen av resurser till den 
konkurrensutsatta sektorn. För att motverka de inflationsimpulscr som 
gavs av devalveringen och för att minska de finansiella obalanserna i 
ekonomin stramades budgetpolitiken och penningpolitiken åt. 

Krispolitiken innebar emellertid också att reallönerna pressades tilllia
ka, samtidigt som vinstnivån i näringslivet steg. För att mildra de negativa 
fördelningsmässiga effekterna av detta, samt för att minska risken för en 
snabb kostnadsstegring, har en rad åtgärder genomförts i syfte att fördela 
krisens bördor efter bärkraft. Aktiebeskattningen har skärpts och med 
hjälp av löntagarfonder och förnyelsefonder har löntagarnas delaktighet i 
kapitalbildning och industriell utveckling fördjupats. De sociala trygghets
systemen har värnats och i en del fall ytterligare byggts ut. Det gäller bl. a. 
barnbidragen, sjukförsäkringen och pensionerna. 

Den ekonomiska politiken har således arbetat längs två linjer. Å ena 
sidan strävan att få till stånd en dynamisk industriell omvandling och 
utveckling. Ä andra sidan strävan att hävda den fulla sysselsättningen och 
den sociala rättvisan. 

Den svenska erfarenheten är att full sysselsättning, en generell välfärds
politik och en politik för rättvis fördelning befordrar industriell tillväxt och 
utveckling. Erfarenheter från många länder under senare år visar att struk
turomvandlingen blockeras, om alternativet för dem som arbetar i tillbaka
gående företag är arbetslöshet och utslagning. En aktiv arbetsmarknadspo
litik, en offensiv industripolitik och en ambitiös regionalpolitik är därför 
centrala inslag i den tredje vägens politik. En solidarisk lönepolitik, med 
lika lön för lika arbete, påskyndar strukturomvandlingen genom att öka 
lönsamheten för högproduktiv verksamhet och minska den för lågproduk
tiv. En generell välfärdspolitik. som innebär att intjänade förmåner följer 
den löntagare som byter arbete, underlättar rörlighet och flexibilitet på 
arbetsmarknaden. Internationella jämförelser tyder på att den svenska 
arbetsmarknaden uppvisar en hög grad av flexibilitet. 

Resultaten av den tredje vägens politik blev inledningsvis mycket goda. 
Budgetunderskottet började reduceras omedelbart och redan 1984 uppvi
sade bytesbalansen ett överskott. En snabb omstrukturering av den svens
ka industrin ägde rum. Nyföretagandet ökade kraftigt. Lönsamheten och 
soliditeten förbättrades. Sparandet ökade, om än från en låg nivå. Investe
ringarna steg snabbt och läget på arbetsmarknaden förbättrades. 

1.2 Inflationsbekämpningen 

Samtidigt som den reala utvecklingen har varit positiv de senaste åren, har 
timlöneökningarna i svensk industri varit betydligt större än i konkurrent-



länderna. Dessutom har företagen ökat sma marginaler. Resultatet har 
blivit att konkurrenskraften gradvis börjat försvagas igen. 

Produktiviteten ökade snahbt 1983 och 1984 till följd av det höjda kapa
citetsutnyttjande i näringslivet som. devalveringen utlöste. Under 1985 

började emellertid de första effekterna av den snabba pris- och kostnads
stegringen att visa sig i form av en försvagad bytesbalans och stagnerande 
investeringar. I f]ol förbättrades läget i och med att inflationen föll kraftigt. 

samtidigt som den externa balansen förbättrades igen. Detta var dock 
huvudsakligen en följd av sänkta oljepriser och fallande dollarkurs. Den 
inhemskt genererade inflationstakten var under 1986 alltjämt betydligt 

högre än i de viktigare konkurrentländerna. Också i år förutses att pris

och lönekostnadsökningarna i Sverige blir högre än i omvärlden. 

Denna utveckling har inneburit att saneringen av den svenska ekonomin 
har förlorat tempo. På grund av urholkad konkurrenskraft har nettoexpor
tens bidrag till BNP-tillväxten minskat. Den i förhållande till konkurrent

länderna höga inflationen håller på lång sikt uppe ränteläget. samtidigt som 
den gör investeringar i kapacitetsutvidgningar mera osäkra. Därigenom 
hålls även investeringsutvecklingen tillbaka. Resultatet är att kapitalbild
ningens bidrag till BNP-tillväxten de två senaste åren varit lägre än vad 
som är förenligt med en utveckling mot samhällsekonomisk balans. Den 
alltför höga inflationens effekter på externbalansen gör också den svenska 
ekonomin känslig för störningar utifrån, exempelvis i form av nya oljepris

höjningar. 

Inflationen är också ett hot mot såväl reallönerna som sysselsättningen. 
En fortsatt hög inflation skulle medföra ytterligare marknadsandelsförlus
ter, såväl på exportmarknaderna som på hemmamarknaden. Därigenom 
försvåras en expansion av sysselsättningen. 

I årets långtidsutredning (LU 87) belyses betydelsen av pris- och kost
nadsstegringstakten. En fortsatt väg mot samhiillsekonomisk balans, med 
full sysselsättning och överskott i bytesbalansen, är enligt långtidsutred
ningens kalkyler möjlig endast vid låga pris- och kostnadsökningar. Redan 
1988 bör timlöneökningarna enligt LU 87 således begränsas till 3 % och 
inflationen till 2,5 %. 

1987 års långtidsbudget understryker detta ytterligare. Enligt den inne
bär de statsfinansiella konsekvenserna av fattade beslut och gjorda åtagan
den att budgetunderskottet, även vid fallande inflation, inte minskar i den 
takt som LU :s balansalternativ kräver. Vid fortsatt hög inflation kommer 
budgetunderskottet att öka. Långtidsutredningen och långtidsbudgeten 
pekar därmed, båda två, på behovet av en fortsatt stram finanspolitik och 
på det nödvändiga i att bringa ned inflationen. 

En orsak till den snabba pris- och kostnadsstegringen är det höga kapaci

tetsutnyttjandet och den låga arbetslösheten i Sverige. Regeringen drar 
emellertid inte av detta slutsatsen att inflationen bör bekämpas med ökad 

arbetslöshet. Full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste 
mål, och arbetslösheten kan därför inte användas som en hävstång för att 
nå andra mål. 
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1.3 Åtgärder 

Ambitionen för den ekonomiska politiken måste sättas högt. Uppgiften är 
att göra en lägre inflation möjlig vid den rådande sysselsättningsnivån. 

I budgetförslaget i januari i år drevs den tredje vägens strategi vidare, 
med särskild inriktning på åtgärder för att förstärka tillväxten och fördela 
dess frukter mer rättvist. 
• Omfattande insatser kommer under den närmaste treårsperioden att 

göras för forskningen. Resurserna förstärks i syfte att öka forskningens 
omfattning och höja dess kvalitet. 

• En rad insatser görs för att minska regionala obalanser i tillväxten: 
Förbättrade kommunikationer, höjd teknisk kompetens samt resurstill
skott till regionala högskolor stödjer utvecklingen i de delar av landet 
som fått se en svagare ekonomisk utveckling. Storstadsområdena har 
undantagits från det fortsatta frisläppet av investeringsfonder för bygg
nadsinvesteringar. Samtidigt har regeringen föreslagit att det kommuna
la skatteutjämningssystemet ges en klarare regionalpolitisk inriktning. 

• Den sociala vä(färden byggs ut genom en avsevärd förbättring av sjuk
försäkringen, vilken likställer olika arbetstagarkollektiv och eliminerar 
orättvisa och förlegade klasskillnader i sjukförsäkringen. Pensionärerna 
får en särskild förbättring av sin standard genom en extra basbelopps
höjning den 1 juli samt genom en kraftig förbättring av det kommunala 
bostadstillägget den I januari 1988. Barnbidragen har höjts den I januari 
i år. 
Sedan budgetförslaget i januari har behovet av en fast ekonomisk politik 

ytterligare bekräftats. I budgetförslaget redovisades en finanspolitik, som 
resulterade i ett budgetunderskott för budgetåret 1987/88 på 36,9 miljarder 
kr. Nu tycks emellertid den internationella tillväxten bli något svagare än 
vad som tidigare antagits, inte minst i de för Sverige viktiga nordiska 
grannländerna. Bytesbalansen väntas också utvecklas sämre än enligt 
tidigare prognoser. Räknas engångseffekten på oljehandeln på grund av 
den senaste försvarsuppgörelsen bort, visar nu prognosen för 1987 ett 
underskott i bytesbalansen. Bytesbalansen exklusive handeln med råolja 
och med petroleumprodukter försvagas till yttermera visso med ca 9 mil
jarder kr. mellan 1986 och 1987. Samtidigt har den privata konsumtionen 
fortsatt att växa snabbt även under det första kvartalet i år och kapacitets
utnyttjandet ligger kvar på en hög nivå. Med hänsyn till att bytesbalanssal
dot försämras och investeringsuppgången nu synes bli starkare än vad som 
tidigare antagits, finns det skäl att dämpa den privata konsumtionens 

öknings takt. 
Budgetunderskottet har minskat snabbt det senaste året. Emellertid 

beror denna minskning till stor del på att den nominella löncstegringen och 
den privata konsumtionsutvecklingen varit så starka. Detta har medfört 
snabbt stigande statsinkomster från bl. a. inkomstskatter och mervärde
skatt. Till viss del är således nedgången av budgetunderskottet det senaste 

året inte ett uttryck för en stram finanspolitik utan fastmer för en kostnads
utveckling som i ett längre perspektiv riskerar att försvaga den svenska 
ekonomins styrka och därmed även urholka statsfinanserna. 
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Vidare har riksdagsbehandlingen av hudgetförslaget medfört en viss 
försvagning av hudgetpolitiken. Bl. a. har besparingar på skolans område 
stoppats av en majoritet i riksdagen._ Mot denna bakgrund föreslås att 
ersättningen till kommunerna fö~ åvskaffandet av den kommunala före
tagsbeskattningen fr. o. m. 1988 dras ned med 45 kr. per invånare, vilket 
motsvarar ca 360 milj. kr. 

Enligt tidigare heslut sker fastighetstaxering för hyreshus m. m. 1988. för 
småhus 1990 och för lantbruk 1992. Eftersom taxeringsvärdena för hyres
hus beräknas höjas med i genomsnitt ca 80 %· 1988, skulle detta leda till 
kraftigt höjd fastighetsskatt för hyreshus, medan fastighetsskatten för övri
ga slag av fastigheter ej skulle påverkas de närmaste åren. Regeringen 
föreslår mot denna bakgrund dels att genomslaget av höjda taxeringsvär
den för hyreshus mildras, dels att en motsvarande höjning av fastighets
skatten för övriga fastighetstyper genomförs 1988. Härigenom kan hyres
höjningarna 1988 begränsas. samtidigt som neutraliteten upprätthålls vad 
gäller fastighetsskattens fördelning mellan olika fastighetstyper. Samman
taget leder dessa åtgärder till att statsinkomsterna av fastighetsskatten 
efter fullt genomslag ökar med ca 2,7 miljarder kr. 

För att motverka kostnadsökningarna för vissa utsatta hushåll och för 
att stödja nyproduktionen av bostäder föreslår regeringen dels att bostads
bidragen för barnfamiljer höjs. dels att den lägsta garanterade räntan i 
nyproduktionen sänks. Dessa åtgärder beräknas vid fullt genomslag kosta 
drygt 300 milj.kr. för staten och 100 milj.kr. för kommunerna. 

En viktig komponent i konsumtionsökningen har varit den kraftiga upp
gången av försäljningen av nya bilar. Nu föreslås att bilaccisen höjs med 
1,60 kr. per kg fr. o. m. den 15 juni i år. Statsinkomsterna torde till följd 
härav öka med knappt 500 milj. kr. 

De finansiella marknaderna har utvecklats mycket snabbt under de 
senaste åren. En rad nya finansiella instrument har uppstått. För att även 
de som är verksamma på dessa marknader skall bidra till saneringen av 
vårt lands ekonomi. föreslås att hasen för omsättningsskatten på aktier 
fr. u. m. den 1 juli 1987 utvidgas till att omfatta s. k. indexoptioner samt 
terminskontrakt som avser aktier. aktieindex och konvertibla skuldebrev. 

Sammantaget beräknas budgetunderskottet för budgetåret 1987/88 efter 
dessa åtgärder uppgå till 30,5 miljarder kr. Finanspolitiken väntas därmed 
få en återhållande effekt på den samhällsekonomiska utvecklingen i år. 

För att stimulera hushållens sparande bör extrainsättningar om 5 000 kr. 
tillåtas i vinst- resp. allemanssparandet under det fjärde kvartalet i år resp. 
det första kvartalet 1988. Vidare föreslås att det högsta tillåtna sparbelop
pet i allemanssparandet höjs till 60 000 kr. Spardelegationen kommer inom 
kort att få i uppdrag att utreda hushållens sparande och ange möjligheter 
att inom olika områden stimulera till ett ökat hushållssparande. 

Enligt regeringens bedömning är utrymmet för den totala lönekostnads
ökningen. dvs. ökningen av löner och arbetsgivaravgifter. under loppet av 
1988 mycket begränsat. Mot bakgrund av löneutvecklingen de senaste 
åren, och i synnerhet den omfattande löneglidningen, ter sig utgångsläget 
för den instundande avtalsrörelsen mycket besvärligt. Regeringen är där
för beredd att medverka till att det totala uttaget av arbetsgivaravgifter inte 
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höjs genom att föreslå en reduktion av den allmänna löneavgiften. Förut
sättningen för detta är att parterna på saväl den privata som den offentliga 
arbetsmarknaden sluter löneavtal som innebär att lönenivån inklusive lö
neglidning stiger mycket måttligt under 1988. Regeringen iir idag inte 
beredd att ange exakt vilken nivåhöjning som iir förenlig med en balanse
rad utveckling. Långtidsutredningen har för sin del bedömt att Iönekost
nadsökningen ej bör överstiga 3 % de närmaste åren. 

Sett i ett längre perspektiv talar starka skäl för att det samlade uttaget av 
arbetsgivaravgifter inte får höjas ytterligare. 1 annat fall blir risken stor att 
de totala lönekostnadsökningarna överstiger det samhällsekonomiska ut
rymmet med resultatet att vår konkurrenskraft försämras, bytesbalansen 
försvagas och arbetslösheten stiger. 

Flertalet av de olika arbetsgivaravgifterna finansierar dock utgiftspro
gram som tenderar att expandera kraftigt enligt automatiskt verkande 
regler. Om denna utveckling får bestå. blir det likväl ofrånkomligt att 
successivt höja arbetsgivaravgifterna. För att undvika sådana höjningar är 
det därför nödvändigt att överväga åtgärder. som leder till lägre utgiftsök
ningar. Regeringen kommer att initiera ett sådant översynsarbete och 
kommer också att inbjuda arbetsmarknadens parter till överläggningar om 
den framtida avvägningen mellan höjda reallöner och expanderande ut
giftsprogram, som finansieras med arbetsgivaravgifter. 

Under senare år har lönekostnadsökningen varit mycket snabb i den 
offentliga sektorn. Skulle den utvecklingen fortsätta. kommer skattehöj
ningar eller nedskärningar av den offentliga verksamheten att tvingas fram. 
För att undvika detta är det nödvändigt att begränsa den nominella löne
stegringen i den offentliga sektorn samt att stimulera till ökad produktivi
tet. 

Inom den statliga sektorn kommer regeringen inför avtalsrörelscrna i 
framtiden att klargöra vilket totalt lönekostnadsutrymme den anser förelig
ga. Löneanslagen bör räknas upp endast med det belopp som angivits som 
samhällsekonomiskt försvarbart. Kostnadsökningar som går utöver denna 
ram skall mötas med effektivitets- och produktivitetshöjande åtgärder eller 
andra slag av besparingar. Motsvarande handlande bör stimuleras även i 
kommuner och landsting. Vidare bör förändringar i lönerelationerna mel
lan olika grupper av offentligt anställda i högre grad än hittills baseras på 
behoven av personal i olika verksamheter. 

Regeringen föreslår också en rad åtgärder för att bryta flaskhalsar på 
arbetsmarknaden, för att minska ungdomsarbetslösheten och långtidsar
betslösheten. Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning föreslås få ökade 
resurser. liksom bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet. 
Vidare föreslås regeländringar som medger att tiden i ungdomslag i ökad 
utsträckning används till s. k. jobbsökaraktiviteter. Arbetsförmedlingarna 
föreslås få ökad frihet att använda avsatta medel för att sätta långtidsar
betslösa i arbete. Samtidigt föreslås att möjligheterna till ersättning vid 
dcltidsarbetslöshet begränsas. Vidare avsätts särskilda resurser för att 
underlätta for del tidsarbetslösa att få heltidsarbete. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1986/87: 122) förelagts förslag till ändringar 
i jordförvärvslagen. De nya reglerna för förvärv av jordbruks- och skogs-
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fastigheter bör bidra till ökad omsättning av fastigheter. vilket bl. a. stimu
lerar virkesavverkningen och bidrar till en förbättring av ägarstrukturen. 

De nya reglerna far emellertid inte tillåtas leda till att jordbruks- och 
skogsfastigheter framstår som JÖ~säinma kapitalplaceringsobjekt. Jämfört 
med andra tillgångar är förmögenhetsbcskattningen av sådana fastigheter 
mycket gynnsam. De s. k. lättnadsreglerna innebär nämligen attjordbruks
och skogsfastigheters förmögenhetsvärde endast utgör 30 % av det med 
utgångspunkt i taxeringsvärdet beräknade substansvärdet. För att motver
ka passivt ägande och förvärv av enbart kapitalplaceringsskäl är det enligt 
min mening påkallat att begränsa den nuvarande förmånsbehandlingen av 
jordbruks- och skogsfastigheter vid kapitalbeskattningen. Jag avser att 

senare återkomma till riksdagen med förslag till begränsningar av lättnads
reglcrnas tillämpningsområde med den nu antydda inriktningen. 

Sammantaget innebär mina förslag, som redovisas mer i detalj i det 
följande, att den tredje vägens ekonomiska politik drivs vidare. En grund 
läggs för samförstånd om en dämpad lönekostnadsutveckling. samtidigt 
som satsningen på forskning, social välfärd, regionalpolitik och arbets
marknadspolitik fullföljs. Konsumtionsökningen hålls tillbaka, medan sa
neringen av statsfinanserna fortsätter. Inriktningen att Sverige skall arbeta 
och spara sig ur krisen ligger fast. 

2 Ekonomiska utsikter 1987 

2. 1 Den internationella utvecklingen 

Utsikterna för den internationella ekonomiska utvecklingen har försämrats 
i förhållande till den bedömning som redovisades i regeringens finansplan. 
Den ekonomiska aktiviteten i industriländerna, i synnerhet i Japan och 
Förbundsrepubliken Tyskland, har de senaste månaderna mattats av mer 
än förutsett och produktionstillväxten i OECD-området under 1987 torde 
bli något lägre än vad som tidigare antagits. 

Viktiga faktorer som påverkade utvecklingen i världsekonomin under 
1986 var .iet mycket kraftiga fall i priset på olja som ägde rum, de fortsatt 
sjunkande priserna för andra råvaror och den ytterligare nedgång som 
inträffade i dollarns värde gentemot andra större valutor. I industriländer
na ledde de lägre olje- och råvarupriserna till en ytterligare dämpning av 
inflationen. Den genomsnittliga inflationen i OECD-området uppgick un
der 1986 till mindre än 3 %. Däremot stimulerades inte den ekonomiska 
aktiviteten i den utsträckning som antagits. Trots den sjunkande inflatio
nen och en omläggning av penningpolitiken i de större länderna i expansiv 
riktning med åtföljande lägre räntenivå avtog tillväxten i industriländerna. 
För året i sin helhet ökade bruttonationalprodukten i OECD-området med 
bara 2 I /2 'lc•. 

Flera u-länder. i synnerhet de olje- och råvaruproducerande u-länderna, 
tvingades att snabbt anpassa sig till det försämrade bytesförhållande som 
olje- och råvaruprisutvecklingen medförde. En kraftig neddragning av 
importen ägde rum i många u-länder. 

En betydande anpassning har nu skett av växelkurserna för de större 
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valutorna. Praktiskt taget hela den kursstegring som ägde rum för dollarn Prop. 1986/87: 150 
under perioden 1980-198.5 har eliminerats. Detta till trots har obalanserna Bilaga I 
mellan de större ekonomierna fortsatt att växa. Förenta staternas bytesba-
lans uppvisade 1986 ett underskott om drygt 140 miljarder dollar, medan 
Japan och Förbundsrepubliken Tyskland å sin sida hade bytesbalansöver-
skott om 8.5 resp. 3.5 miijarder dollar. 

Ett centralt problem i världsekonomin de närmaste åren ~ir hur dessa 
obalanser skall kunna reduceras utan att tillväxten i världsekonomin även
tyras. De flesta beräkningar som gjorts visar att de till stor del kvarstår om 
den nuvarande inriktningen av den ekonomiska politiken i de större länder
na består. Obalanser i den storleksordning som f. n. råder ter sig emellertid 
inte hållbara på sikt. I avsaknad av ekonomisk- politiska kursändringar i de 
större länderna kommer obalansen att tvinga fram ytterligare växelkursför

ändringar. 
Flertalet bedömare anser emellertid inte en ytterligare växelkursföränd

ring motiverad med hänsyn till underliggande konkurrensförhållanden. Ett 

ytterligare stort fall i dollarkursen bedöms leda till minskad tillväxt i 

världsekonomin utan att obalanserna elimineras. En stabilisering av växel

kurserna på nuvarande nivå tycks nu därför allmänt eftersträvas. De 
största industriländerna har gjort särskilda ansträngningar för att genom 
samordnat uppträdande åstadkomma en dylik stabilisering. Vid ett möte i 

Paris i februari kom de större industriländerna överens om "ett nära 
samarbete för att befordra en stabilisering av växelkurserna kring nuvaran
de nivåer". Denna överenskommelse bekräftades vid ett möte mellan 
dessa länder i Washington i april. 

En sådan stabilisering torde emellertid knappast kunna realiseras, om 
den inte understöds av mer långtgående omläggningar av den ekonomiska 
politiken än vad de större länderna hittills visat sig beredda till. Framförallt 
torde finanspolitiken behöva komma till större användning i syfte att 
åstadkomma de skillnader i efterfrågetillväxt mellan länderna som kan 
bidra till en utjämning av nuvarande över- resp. underskott i bytesbalan

serna. 
Inte minst är det av vikt att det i Förenta staterna bedrivs en fast och 

konsekvent budgetpolitik, som tar sikte på att nedbringa det stora under
skottet i den federala budgeten. Budgetunderskottet kommer av allt alt 

döma att reduceras för 1987 men stor osäkerhet omger den fortsatta 

budgetkonsolideringen under åren därefter. I Förbundsrepubliken Tysk

land och i Japan synes motståndet alljämt vara stort när det gäller att 

använda finanspolitiken för att understödja en mera dynamisk utveckling 
av den inhemska efterfrågan under de närmaste åren. 

Detta inger desto större oro som tillväxtutsikterna just i dessa två länder 
nu håller på att revideras ned. I Förbundsrepubliken har den dämpning av 
exportutvecklingen som ägt rum till följd av D-markens appreciering resul
terat i all många företag skurit ned sina inveslcringsplaner. Även med den 

relativt kraftiga ökning av privatkonsumtionen som förutses för 1987 torde 
därför bruttonationalprodukten i den västtyska ekonomin knappast öka 

med mera än omkring 1.5 %. 
Även i Japan revideras bedömningarna av tillväxten nu ned för 1987. 8 



Den japanska regeringen har ställt i utsikt ekonomisk-politiska stimulans- Prop. 1986/87: 150 
[itgärder inom den närmaste framtiden, men det är likväl tveksamt om man Bilaga I 

i år kommer att kunna nt1 en tillviixt om mer än 2 %. 
För den amerikanska ekono~in pi-äglas utsikterna alltjämt av stor osä

kerhet. Den privata konsumtionen tycks nu dämpas niigot. Men exporten 

torde under loppet av året successivt skjuta fart under inverkan av dollarns 

depreciering. En BNP-tillväxt under 1987 om 21/2 %.·ter sig trolig, men en 

sämre ut veckling kan inte uteslutas. 

För industriländerna sammantagna torde detta innebära en BNP- tillväxt 

1987 om 2 1/4 %. Inflationen 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 ligga kvar på i genomsnitt ca 8 % i OECD-området. 

Som en konsekvens av den dämpade tillväxten i industriländerna kan en 

svagare utveckling förutses för världshandeln. En volymtillväxt i storleks

ordningen 3-4 % ter sig realistisk. Handeln med bearbetade varor torde 

öka något mer. men till följd av den svaga efterfrågeutvecklingen i våra 

nordiska grannländer beräknas marknad still växten för den svenska expor

ten av bearbetade varor bli endast ca 3 %. 
Osäkerheten om världsekonomins utveckling är stor. Flertalet u-länder 

kommer att tvingas till fortsatta anpassningsåtgärder. I den utsträckning 

sådana tar formen av importnedskärningar kan världshandelns utveckling 

påverkas negativt. Samtidigt kan sådana nedskärningar underminera möj

ligheterna för skuldtyngda u-länder att genomföra den tillväxtorienterade 

anpassning som nu eftersträvas. Förvärrade skuldproblem och påfrest

ningar på det internationella finansiella systemet skulle liksom protektio

nistiskt motiverade ingrepp i det fria varuutbytet återverka negativt på 

tillväxten av produktion och handel. De protektionistiska åtgärder. som är 

på väg att genomföras i flera länder, ter sig mot denna bakgrund mycket 

oroväckande. 

Betydande osäkerhet omger växelkursernas och oljeprisets fortsatta 

utveckling, och dessa faktorer kan på ett avgörande sätt förändra betingel
serna för tillväxt och inflation det närmaste året. 

2.2 Den svenska ekonomin 

Den svenska ekonomin utvecklades enligt statistiska centralbyråns preli

minära nationalräkenskaper något sämre under 1986 än vad som förutsågs i 

finansplanen i januari. Konsumtionen, både den privata och den offentliga, 

ökade något mer än beräknat. medan kapitalbildningen blev svagare. 

BNP-tillväxten blev bara 1.3 %, att jämföra med beräknade 1,7 %. 
Det finns emellertid skäl att vara försiktig vid tolkningen av dessa 

preliminära nationalräkenskaper. När det gäller BNP visar beräkningarna 

från produktionssidan en högre tillväxt än beräkningarna från använd

ningssidan. vilket tyder på att BNP-tillv~ixlen kan vara underskattad. Den 

statliga konsumtionen ökade starkt till följd av tillfälligt stora materielin

köp. Den statliga sysselsättningen fortsatte däremot att minska 1986, vilket 9 



har större betydelse för den statliga resursförbrukningen på liingrc sikt. 
Även med hänsyn till sådana faktorer kvarstår att utfallet 1986 i flera 
avseenden blev sämre än vad som hade varit önskvärt. 

Tillväxten och dess sammansättning 

Efter en viss försvagning av tillväxten i den svenska ekonomin i fjol väntas 
produktionen öka i något snabbare takt i år. Enligt de prognoser som 
redovisas i den reviderade nationalbudgeten (bilaga I. I) beräknas BNP 
öka med 2,1'k1987, se tabell I. 

Tabell I Försörjningsbalans 1985-1987 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1986 

1985 1986 1987 

BNP 936,I 2.2 1,3 2,1 
Import av varor och tjänster 271,5 7,7 3,6 3.2 

Tillgång 1207,6 3,5 1,9 2.4 

Privat konsumtion 478.1 2.7 4,1 3,0 
Offentlig konsumtion 258.3 I.9 1.7 0,8 

Stat 70,4 0.4 1.7 -0.5 
Kommuner 188,0 2,5 1.7 1,3 

Bruttoinvesteringar 171,3 6.3 -0,8 4,0 
Lagerinvesteringar' -7,3 0,6 -0.6 -0,3 
Export av varor och tjänster 3G7,I 2,3 2,1 2,6 

Användning 1207,6 3,5 1,9 2,4 

lnhemsk efterfrågan 900,5 3,9 1,8 2.3 
Nettoexport 1 35,6 -1.5 -0,4 -0,1 

1 Förändring i procent av föregående års BNP. 

BNP-tillväxten har de senaste åren i allt högre utsträckning kommit att 
bäras upp av en kraftig ökning av den privata konsumtionen. Efter en 
ökning med närmare 3 % 1985 ökade den privata konsumtionen med drygt 
4 % 1986. Till största delen har konsumtionsökningen sin grund i att hus
hållens realt disponibla inkomster de senaste åren har ökat relativt kraftigt. 
Löner och pensioner m. m. har således ökat avsevärt mer än priserna. 
Efter den svaga inkomstutvecklingen i början av 1980-talct har det funnits 
ett betydande uppdämt köpbehov, vilket nu har kunnat tillgodoses genom 
hushållens förbättrade ekonomi. Hushållens realt disponibla inkomster 
minskade med ca 5% mellan 1980 och 1983. medan de mellan 1983 och 
1987 beräknas öka med ca 9%. 

Till den starka konsumtionstillväxten i fjol bidrog troligen även förbätt
rade möjligheter att låna samt värdestegringar på finansiella tillgångar och 
fastigheter. Trots att realräntan har stigit och trots att det blivit mer 
lönsamt att spara innebär den redovisade utvecklingen, att hushållens 
sparkvot sjunkit de senaste åren. Om hänsyn tas även till kollektivt försäk
ringssparande och värdestegring på aktier och småhus, vilka inte ingår i 
hushållens sparkvot såsom den redovisas i nationalräkenskaperna, är hus
hållens sparande betydande och uppvisar inte samma negativa tendens. 
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Kreditgivningen till hushållen har expanderat kraftigt sedan slutet av 
1985. Efter en lång tid med begränsad kredittillgång var en uppdämd 
låneefterfrågan inte oväntad. Denna stimulerades ytterligare av att räntor
na sjönk markant fram till senare delen av 1986. Förutom eii allmänt ökad 
skuldsättning genomförde hushållen också en betydande omläggning av 
sina lån så att mer långfristiga lån, framför allt i bostadsinstituten, ökade på 
bekostnad av mindre fördelaktiga. kortare krediter. Mot slutet av 1986 steg 
marknadsräntorna kraftigt. delvis till följd av en stramare penningpolitik. 
Bostadsinstitutens utlåningsräntor höjdes från ca 11 o/,; i november till ca 
13 % i januari. De har därefter åter sänkts. 

Expansionen av privatkonsumtionen förutses fortsätta det närmaste 
året. men i måttligare takt. Hushållens realt disponibla inkomster beräknas 

öka med drygt 2 % 1987. En viss fortsatt nedgång i sparkvoten är sannolik, 
varför den privata konsumtionen beräknas öka med 3 %. 

Den offentliga konsumtionen beräknas öka med 0.8% 1987. Den kom
munala konsumtionen förutses öka med 1.3 % och den statliga konsum
tionen minska med 0,5 %. De senaste åren har utgifterna i kommunerna 
ökat mer än inkomsterna. Det finansiella sparandet i kommunsektorn 
beräknas därigenom visa ett underskott p;\ 3 ,4 miljarder kr. 1987, vilket 
väntas ha en återhållande inverkan på den fortsatta utbyggnadstakten i den 
kommunala sektorn. Minskningen av den statliga konsumtionen är en följd 
av stram budgetpolitik samt fortsatta rationaliseringar och produktivitets
förbättringar vid de statliga myndigheterna. 

Bruttoinvesteringarna väntas öka med 4 % 1987. Under senare år har en 
påtaglig höjning skett av investeringsnivån i den svenska ekonomin. Brut
toinvesteringarna ökade med 13 1/2 % mellan 1982 och 1985 och näringsli
vets investeringar med hela 21 %. En viss försvagning av investerings
konjunkturen inträffade emellertid 1986, främst till följd av en tillfällig 
nedgång i industrins maskininvesteringar och en svacka i bostadsbyggan
det. Kapacitetsutnyttjandet i industrin är emellertid högt och företagens 
investeringsplaner tyder på en fortsatt ökning av näringslivets investering
ar. I delar av landet har investeringsåktivitcten i näringslivet varit så hög 
att produktionskapaciteten inom byggnadsverksamheten inte har räckt till. 
vilket har lett till att vissa investeringar trängts ut, samtidigt som en kraftig 
pris- och kostnadsökning skett. Lagerinvesteringarna beräknas ge ett ne
gativt bidrag till den inhemska efterfrågeförändringen 1987. 

Sammanlagt beräknas den inhemska efterfrågan öka med 2,3% 1987. 
Till följd av ett väntat negativt bidrag från nettoexporten beräknas 
BNP-tillväxten, som redan nämnts, stanna vid 2, I% 1987. 

Bytesbalans 

Handelshalansen har i början av 1987 visat ett överskott av nästan samma 
storlek som under motsvarande månader föregående år. Vidare är företa
gens egna bedömningar av cxportutvecklinr;:cn i år relativt optimistiska. 
Ncdrcvideringcn av prognoserna för tillväxten i omvärlden och den svaga 
utvecklingen av exporten under det senaste året motiverar emellertid en 
försiktig bedömning av exporttillväxten under återstoden av innevarande 
år. Exporten av varor och tjänster beräknas öka med 2.6 % 1987. i mportcn 
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av varor och tjänster heräknas till följd av <len relativt starka inhemska 
efterfrågeutvecklingen öka kraftigt 1987, nämligen med 3 ,2 0(,, De svenska 
företagen väntas fortsätta att förlora marknadsandelar pi'1 hemmamarkna
den, 

Bytesbalansen uppvisade ett överskott på knappt 7 miljarder kr. 1986, 

En kraftig försämring förutses i år till följd av den svagare utvecklingen av 
våra exportmarknadcr och den starka ökningen av inhemsk efterfrågan, 
Försämringen motverkas emellertid tillfälligt av att oljelagren väntas mins
ka, som följd av att försvarsuppgörelsen i riksdagen mildrat kraven pf1 
beredskapslagring, Även i år förutses därmed ett överskott, men av mindre 
storlek, I miljard kr. 

Tabell 2 Bytesbalans 1984-191!7 
Miljarder kr,, löpande priser 

1984 1985 1986 1987 

Export av varor 242,8 260,5 265.0 279.9 
Import av varor 218.4 244.6 2~ 1.5 249.8 
Korrigeringspo,;t - I.I -U -1,5 -1,7 

Handelsbalans 23,2 14.5 32,0 28,4 

Tjiinstchalans 7.0 5,5 3,7 2,2 
Transfereringsnello -27.4 -30.7 -29,0 -29.6 

Bytesbalans 2,8 -10,6 6,7 1,0 

Nettoimporten av råolja och petroleumprodukter varierar kraftigt över 
åren främst på grund av att oljepriserna ändras, men iiven på grund av 
lagerförändringar. Utan den minskning av oljelagren som förutses skulle 
bytesbalansen uppvisa ett underskott på ca 2 miljarder kr. Försämringen 
av hytesbalansen exkl. nettoimport av råolja och petroleumprodukter är av 
samma storleksordning 1987 som 1985. vilket framgår av följande tahlå: 

förändring a\' bytesbalansen exkl. nettoimport av råolja och petroleumprodukter 
Miljarder kr., löpande priser 

1983 1984 1985 1986 1987 

+14,3 +6.0 -9,2 +2,3 -9,0 

Prognoser av bytesbalansen är alltid behäftade med en betydande osä
kerhet. Prognosen för 1987 baseras bl. a, på antaganden om oförändrade 
valutakurser (6,32 kr. per dollar) och oförändrat oljepris ca 18 dollar per 

fat) under återstoden av året jämfört med nivån i mitten av april. Skulle 

dollarn falla med ytterligare 25 öre beräknas bytesbalansen förbättras med 
knappt I miljard kr, och skulle oljepriset stiga med I dollar per fat beräknas 
den försämras med knappt I miljard kr. för helår. 

Inflation och löner 

Inflationen dämpades markant 1986. Under loppet av året steg konsu

mentprisindex med drygt 3 %, vilket kan jämföras med prisökningar på 9 a 
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10 9C per år i början av 1980-talet. ca 8 % 1984 och ca 6 % 1985. Nedgången 
var främst en följd av sänkta oljepriser. 

Under loppet av 1987 beräknas priserna stiga med 4Wi. Låga internatio

nella prisökningar och lägre timl.öneökningar än tidigare år väntas hålla 
nere inflationen. Därutöver förutsätts att företagen visar återhållsamhet i 
prissättningen och inte ökar sina marginaler. Det prisstopp som gäller 

fr. o. m. slutet av januari i år förutsätts efter hand ersättas med någon form 
av prisövervakning. 

Timlönerna ökade enligt nationalräkenskaperna med 8 1/2 % 1986. Sär
skilt i branscher, som är skyddade från internationell konkurrens, har 

löneglidningen varit stark. Prognoserna för 1987 utgår från de löneavtal 
som har slutits på arbetsmarknaden. De innebär en påtaglig dämpning av 

löneökningarna i år. Dämpningen är en följd av flera faktorer. A vtalsramen 

för 1987 är 4 % att jämföra med 5 %. för 1986. Det s. k. överhänget, som 

väsentligt höjde årsgenomsnittet för lönerna 1986, är litet 1987. Vidare sker 
en viss avräkning av den avtalsmässiga löneökningen 1987 till följd av att 
löneglidningen 1986 i vissa branscher blev högre än vad som hade förut

satts i löneavtalen. För I 987 förutsätts löneglidningen bli lägre. Timlöneök
ningen beräknas därmed sammantaget bli drygt 5 %·i år. 

Likväl innebär inte heller en sådan dämpning av pris- och lönestegrings
taktcn att en anpassning sker till utvecklingen i våra viktigare konkurrent

länder. Konsumentpriserna i OECD-området beräknas i år öka med ca 
3 %. I Förenta staterna väntas inflationen i år bli 3 %, i Förbundsrepubli
ken Tyskland och i Japan 0-1 %. Timlönerna i industrin beräknas öka med 
4 1/2 l/C. i OECD-området och i Förbundsrepubliken Tyskland. Förenta 
staterna och Japan med 4.3 resp. I%. Diagram 1 visar att timlönerna i den 
svenska industrin stigit snabbare än i den västtyska industrin sedan början 
av 1970-talet. 

Diagram I Timlön i industrin, S\·erige och Förhundsrepubliken Tyskland 
Årlig procentuell förändring i nationell valuta 
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Sysselsättningen 

Läget på arbetsmarknaden fortsatte att förb~ittras 1986. Antalet sysselsatta 
ökade med ca 30000 personer, samtidigt som antalet sysselsatta i arbets
marknadspolitiska åtgärder kunde reduceras med 16 000 personer. Arbets
lösheten minskade till 2,2 %·. Det bör observeras att mätmetoderna i ar

betskraftsundersökningarna <AKU) har ändrats. Detta medför att den re

dovisade arbetslösheten nu är ca 1/2 procentenhet lägre än enligt tidigare 
mätmetoder. Arbetslöshetstalet för 1986 är omräknat till denna nya nivå. 

De prognoser som görs i den reviderade nationalbudgeten för den svens
ka ekonomin tyder på en fortsatt sysselsättningsökning med 25-30 000 
personer 1987. Arbetskraftsutbudet. beräknas öka i nästan samma omfatt
ning som sysselsättningen, vilket skulle innebära en i stort sett oförändrad 
arbetslöshet. 

Även om arbetsmarknadsläget allmänt sett väntas förbli relativt gott 
1987, så finns betydande variationer över landet. Arbetslösheten är påtag
ligt högre i skogslänen än i övriga landet, medan Stockholms- och Göte

borgsområdena har brist på arbetskraft inom flera sektorer. Likaså är 

arbetslösheten högre bland ungdomar och äldre än i övriga åldersgrupper. 

Vid en internationell jämförelse är arbetslösheten i Sverige mycket låg. I 
genomsnitt för OECD-området var arbetslösheten drygt 8 % 1986 och 
förväntas ligga kvar på den nivån det närmaste året. I Västeuropa var 
arbetslösheten nära 11%1986 och väntas förbli lika hög det närmaste året. 

3 Långtidsutredningen 1987 

Långtidsutredningen 1987 publicerades i mars. Den har utarbetats av tjäns

temän i finansdepartementet. Dess huvudbudskap är att Sverige under 
vissa förutsättningar kan få en god ekonomisk utveckling under den när
maste tioårsperioden. För detta krävs emellertid låga nominella pris- och 
löneökningar och en fortsatt förbättring av den offentliga sektorns sparan
de. Med en snabb produktivitetsökning och god tillväxt i ekonomin blir 
vägen mot balans lättare och utrymmet för reallönestegringar och konsum
tionstillväxt större. En sådan utveckling förutsätter enligt utredningen att 

anpassningsförmågan i den svenska ekonomin förbättras. 

Behovet av dämpad kostnadsutveckling 

Utredningen hävdar att pris- och lönebildningen under de närmaste åren 

avgör om den svenska ekonomin skall kunna fortsätta att röra sig mot 

balans. 
Slutsatsen av ltmgtidsutredningens s. k. kravkalkyler är att de totala 

lönekostnadsökningarna under de närmaste tre åren 1988-1990 måste ned 
i nivå med dem i omvärlden, dvs. ca 3 % per år. Även reallönerna kan i så 

fall öka, eftersom också inflationen då minskar. till knappt 2 % per år. 
Denna balanserade utvccklingsväg får en rad gynnsamma effekter: till

växten i ekonomin blir god (ca 2 % per år), arbetslösheten minskar och 

utrikesbetalningarna är i balans. Samtidigt sker en kontinuerlig utbyggnad 
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av produktionskapaciteten, vilken behövs för att trygga framtida tillväxt 

och sysselsättning. 
Skulle pris- och löncbildningen följa historiska mönster i avtalsrörelsen 

1988 och framöver blir emellertiJ resultatet p~Hagligt sämre. Tillväxten 

minskar då till knappt I <::·( per år. samtidigt som arbetslösheten stiger till 

uppemot 4 C/f-. Industri investeringarna faller och reallönerna utvecklas ef

ter något år svagare än i alternativet med låga pris- och kostnadsstegringar. 

Offentligt sparande 

Enligt långtidsutredningen måste den offentliga sektorns sparande öka. 

Huvudskälet är att utredningen räknar med att n~iringslivets investeringar 

behöver öka med 3.5 c;~. per år fram till 1995. För att finansiera investering

arm1 behövs ett ökat sparande i den svenska ekonomin. Långtidsutred

ningen utgår nämligen från att det svenska folkhushället inte skall siitta sig 

i ytterligare skuld till utlandet utan fortsätta att betala tillbaka på utlands

skulden. Bytesbalansen förutsätts 1995 uppvisa ett överskott om 10 miljar

der kr. Även om hushållen kan förväntas öka sitt sparande är detta inte 

tillräckligt. Därför måste också den offentliga sektorns sparanJe öka. 

Det är enligt utredningen möjligt att förbättra det offentliga sparandet i 

tillräcklig omfattning, om utgifterna begränsas till vad som följer av hittills 

gjorda åtaganden samtidigt som skattetrycket (mätt som skatters och avgif

ters andel av den totala produktionen) är oförändrat. Detta innebär att de 

offentliga utgifterna måste öka i väsentligt långsammare takt än vad som 

varit fallet under de senaste decennierna. 

Ökad produktivitet 

I utredningen framhålls betydelsen av en god produktivitetsutveckling i 
ekonomin. Större produktivitetsstegringar innebär en snabbare tillväxt i 

ekonomin som helhet. Därutöver underlättar det strävandena att öka den 
offentliga sektorns sparande, eftersom skatteintäkterna vid givna skatte
satser ökar när tillväxten stiger. 

Av den tillväxt på drygt 2 % per år som utredningen menar är möjlig att 
uppnå - om övriga krav uppfylls - svarar produktivitetsstegringen för 1,7 

procentenheter. Det innebär att produktiviteten bedöms öka bara margi
nellt snabbare än under de senaste I 0-15 åren och väsentligt långsammare 
än under 1960-talet. Denna svaga produktivitetsstegringstakt är inte unik 

för Sverige. Ändå finns det all anledning att överväga hur produktiviteten 

kan förbättras. 
I utredningens huvudrapport diskuteras bl. a. skattesystemets effekter. 

produktiviteten i offentlig sektor och arbetsmarknadens funktionssätt. I ett 
stort antal olika bilagor till långtidsutredningen analyseras också produk

tivitets- och effektivitetsproblem. Regeringen avser att till hösten efter 

remissbehandling av utredningen lägga en proposition till riksdagen med 

förslag om inriktningen av den ekonomiska politiken för de kommande 

åren. 
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4 Den ekonomiska politikens inriktning 

Den ekonomiska politikens mal är hög ekonomisk tillväxt. full sysselsätt
ning. fast penningvärde. en stark utrikesbalans samt en jämn fördelning -

både mellan hushåll och olika regioner - av den ekonomiska tillväxten. 
för att den fulla sysselsättningen skall kunna hävdas krävs att Sverige 

har god konkurrenskraft. innebärande bl. a. ett stabilt överskott i bytesba
lansen som gör det möjligt att nettoamortera utlandsskulden. En god 
syssdsättningstillväxt kräver en tillräcklig efterfrågan på svenska varor. 

Då krävs också att konsumtionen - den största komponenten i efterfrågan 
- växer. Förutsättningen för att en god konsumtionstillväxt skall kunna 
förenas med överskott i bytesbalansen är en stark konkurrenskraft och en 

låg inflation. 
Under de senaste åren har emellertid inflationstakten i Sverige varit 

högre än vad som långsiktigt är förenligt med en utveckling mot samhälls
ekonomisk balans. Orsakerna har varit såväl stora lönekostnadsökningar 
som marginalhöjningar och slentrianmässiga prispåslag från företagens 
sida. Huvuduppgiften för den ekonomiska politiken under det kommande 
året är att bryta denna utveckling och lägga grunden för en utveckling som 

innebär långsammare pris- och kostnadsökningar. Detta kräver insatser 

över ett brett fält. 

4. J Finanspolitikens inriktning 

Ett centralt inslag i de senaste årens ekonomiska politik har varit att 
finanspolitiken givits en stram inriktning. Genom en restriktiv utgiftspröv

ning och en god tillväxt har de finansiella obalanserna inom den offentliga 
sektorn reducerats i betydande utsträckning. Den finansiella kris för den 
offentliga sektorn som var hotande nära i början av detta decennium har 
avvä1jts, vilket verksamt har bidragit till den pågående saneringen av den 

svenska ekonomin. 
För att de långsiktiga ekonomiska målen skall nås måste den strama 

finanspolitiken ligga fast. Avgörande för våra möjligheter att ytterligare 
förbättra sysselsättningslägct är att vi nedbringar inflationstakten till högst 
samma nivå som i våra viktigaste konkurrentländer. Det nödvändiggör att 
finanspolitiken även fortsättningsvis är tillräckligt stram för att understöd

ja kampen mot inflationen. 
Under de senaste två åren har den reala utrikesbalansen utvecklats 

negativt. något som emellertid mer än uppvägts av den förmånliga utveck

lingen av vårt bytesförhållande gentemot utlandet, främst till följd av 

oljeprissänkningen. Vi kan inte utgå från att vi kommer att få någon 

ytterligare draghjälp av detta slag. Därför krävs att finanspolitiken är så 

stram att utrikeshandeln även framgent bidrar till ett överskott i bytesba

lansen. 
För den långsiktiga tillväxten i ekonomin är investeringsnivån av största 

betydelse. Investeringarna påverkas av efterfrågeläget och kapacitetsut

nyttjandet, men också av förhållandet mellan räntenivån och avkastningen 
pfr reala investeringar. Realräntan bör visserligen vara positiv för att stimu-
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lera sparandet i ekonomin. Men den bör inte långsiktigt vara så hög att den 
konkurrerar ut produktiva investeringar eller driver upp kravet på lönsam
het på dessa till orimligt höga nivåer. För att skapa förutsättningar for en 
räntenivå som underlättar en fort~fätt investeringsuppgfuig krävs därför 
bl. a. att finanspolitiken leder till en fortsatt förbättring av sparandet inom 

den offentliga sektorn. 
Som beräkningarna i LU 87 visar kommer den förutsedda sämre utveck

lingen av sparandet inom socialförsäkringssektorn under kommande år att 
medföra att kravet på en fortsatt minskning av det statliga budgetsaldot 

kvarstår. Som framgår av årets långtidsbudget kan visserligen en god 

ekonomisk tillväxt medföra en ytterligare reducering av budgetunderskot

tet fram till 1990-talets början. Likväl kvarstår vid periodens slut (budget

året 1991/92) ett budgetunderskott motsvarande ca 1,7 %: av BNP. För att 

uppnå detta och för att på sikt nå ett positivt finansiellt sparande i den 
totala offentliga sektorn, krävs en stram finanspolitik. Detta förutsätter 

bl. a. att eventuella reformer under denna period totalfinansieras. 

En viktig riktlinje för de senaste årens finanspolitik har varit att skatte
trycket måste hållas i stort sett oföriindrat. Denna restriktion för den 
ekonomiska politiken rnåste iakttas. I annat fall blir det inte möjligt att höja 
reallönerna. När skattetrycket inte kan höjas och den offentliga sektorns 
finansiella sparande måste ökas, blir slutsatsen således att den offentliga 

utgiftsökningen måste hållas tillbaka. 
Riksdagen har flera gånger slagit fast de principer som skall vara vägle

dande för utgiftspolitiken (FiU 1985/86: 30): 
- 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 verksamheten 

och i vissa fall förändra dess organisations- och finansieringsformer. 
- En fortgående omprövning av existerande utgiftsprogram måste göras. 

lJtvccklingen av utgiftsprövningcn 

Under tidigare decennier ökade statsinkomsterna mycket snabbt, beroen
de på såväl en snabb allmän ekonomisk tillväxt som ett stigande skatte
tryck. En rad angelägna och omfattande reformer kunde då genomföras i 
stort sett under bevarad samhällsekonomisk balans. Den höga takten i 
reformarbetet gjorde att uppmärksamheten koncentrerades på de nytill

kommande reformernas utformning. Budgetarbetet kom att i hög grad 
inriktas p[1 de finansiella tillskott som kunde avsättas till olika ändamål, 

medan verkningarna av och kostnaderna för existerande program inte 
utvärderades i tillräcklig utsträckning. 

Utrymmet för nya reformer i form av ökade statliga utgiftsåtaganden är 
mycket begränsat. Samtidigt ställer den fortgående samhälleliga utveck
lingen successivt nya krav på den offentliga sektorn, medan andra sedan 
länge existerande system och program gradvis kan ha blivit mindre ange-
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!ägna eller nödvändiga för att den offentliga sektorn skall svara mot ut- Prop. I 986/87: I 50 
vecklingens och medborgarnas krav. Det är därför nödvändigt med en Bilaga I 
successiv anpassning och förnyelse av verksamheterna. Detta mi\stc ske 
genom omfördelning inom befintliga finansiella ramar. 

I detta perspektiv och för att uppfylla riksdagens riktlinjer för utgiftspoli
tiken krävs en väsentlig ambitionshöjning när det gäller att systematiskt 
utvärdera effektiviteten i resursutnyttjandet och hittills uppnådda resultat 
av satsade resurser. I detta arbete måste ocksi\ ingfi att analysera alterna
tiva medel för att uppnå uppsatta mål. 

Under senare år har inom riksrevisionsverket (RRV), statskontoret och 
genom expertgruppen för studier i offentlig ekonomi <ESOJ gjorts en rad 
utvärderingar av detta slag. Det är nödvändigt att sådana utvärderingar i 
högre grad än hittills blir föremål för en konstruktiv och systematisk 
diskussion mellan regeringskansliet. RRV. statskontoret och berörda myn
digheter. 

Den strama finanspolitiken måste även få verkningar på det viktiga 
utgiftsområde som statens lönekostnader utgör. Jag återkommer till detta i 

det följande. 

4.2 Penningpolitiken 

Sedan lång tid har penningpolitiken främst styrts av hänsyn till yttre 
balansmål. Syftet har varit att uppnå önskade effekter på valutaflöden och 
kapitalbalans. Sedan 1984 har därvid målet varit att statens utlandsskuld 
inte får öka. Denna norm ligger fast. 

Förbättringen av den yttre balansen och det atervunna förtroendet för 
den svenska kronan har medfört att valutaflödet på kort sikt inte är lika 
styrande för penningpolitiken som fallet varit tidigare. Det har därför blivit 
möjligt att i viss utsträckning, då så synes befogat, ta hänsyn till interna 

faktorer. 
Sedan liberaliseringen av den svenska kreditmarknaden genomförts, 

arbetar penningpolitiken i huvudsak genom att påverka marknadsräntorna. 
Den starka kreditexpansionen och den snabbt växande privata konsum
tionen motiverade att riksbanken inte motverkade den tendens till stigande 
räntor som kännetecknade marknaden mot slutet av 1986. I början av 
november var marknadsräntan på femåriga obligationer drygt 9 % men har 
under de första månaderna 1987 legat kring 11 %,_ Räntan på sexmånaders 

statsskuldväxlar steg från ca 8,5 %·till som högst 11 7c i mars. 
Med tanke på att bytesbalansens överskott nu synes vara på väg att 

försvinna och att efterfrågeläget allmänt sett är högt har penningpolitiken 

på senare tid varit inriktad på att bevara ett relativt högt ränteläge på 
långfristiga obligationer. Höjningen av de kortfristiga räntorna medförde 

en ökad räntemarginal mot utlandet och ett betydande valutainflöde. Un
der periodenjanuari-mars uppgick det till 9,5 miljarder kr., vilket dock bör 
ses mot bakgrund av ett valutautflöde om 5, 1 miljarder kr. under det sista 
kvartalet 1986. Med hänsyn till det kraftiga valutainflödet under det första 
kvartalet i år har riksbanken medverkat till en nedgång av de kortare 18 



räntorna pii senare tid. vilket ocks~1 har avspeglats i en dämpning av Prop. 1986/87: 150 

valutainflödet. Bilaga 1 
Hushållssparandet har utvecklats mycket svagt sedan bör:jan av 1980-ta

let. Samtidigt har sparandets betydelse för den enskildes trygghet hckrM

tats av undersökningar om utvecklingen av socialhjälpen. Avsaknaden av 

den ekonomiska reserv som ett sparkapital utgör är en starkt bidragande 

orsak till varför människor kan tvingas söka socialhjälp även vid endast 

tillfälliga försämringar av sin privata ekonomi. Även samhällsekonomiska 

skiil talar för att hushållens sparande hör öka. 

Hushållssparandets svaga utveckling har bestått trots att sparvillkoren 

förbättrats i en rad avseenden under de senaste åren. Nedgången av 

inflationstaktcn, realräntans uppgång. begränsningen av avdragsrätten. 

sänkningen av marginalskatterna. introduktionen av allemanssparandet 

och det h4ida sparavdraget iir faktorer som ökat sparandets avkastning. 

Regeringen kommer mot denna bakgrund inom kort att ge spardelega

tionen i uppdrag att utreda hushållens sparbetcendc och förutsiitfningarna 

för ett förbättrat hushållssparande. 

För att stimulera sparandet redan nu föreslås att extra insättningar om 

5 000 kr. tillåts i vinstsparandet resp. allemanssparandet under det fjärde 

kvartalet i år resp. det första kvartalet 1988. Vidare föreslås att det totala 

sparbeloppet (insättningar minus uttag) i allemanssparandet höjs från 

50000 till 60000 kr. 

Vidare kommer bostadsministern senare att föreslå ändringar i nybygg

nadslåneförordningcn, så att räntebidrag endast lämnas om krediter bevil

jats av kreditaktiebolag eller stadshypoteksförening. 

4.3 Pris- och lönebildningen 

I det balansalternativ som LU 87 redovisar uppnås målen för den ekono

miska politiken endast om prisökningarna pa varor och tjänster producera
de i Sverige är lägre än i omvärlden. Detta kräver i sin tur att takten i de 

nominella lönekostnadsökningarna i Sverige iir långsam. 

Det nominella lönei.ikningsutrymmc som arbetsmarknadens parter har 
att förhandla om under de närmaste åren är således mycket begränsat. Det 

minskar ytterligare av att en del av utrymmet för 1988 tas i anspråk av 

höjda arbetsgivaravgifter. 

Enligt regeringens bedömning är utrymmet för niv[1höjningar av löne

kostnaderna (dvs. löner inkl. löncglidning samt arbetsgivaravgifter) starkt 

begränsat 1988. Cirka en procents kostnadsstegring är redan intecknad 

genom de avgiftshöjningar som tidigare föreslagits. Skulle dessutom Jönc

glidningen bli av samma storleksordning som under 1986. skulle det sam

hällsekonomiska utrymmet för lönekostnadsstegringar överskridas med 
bred marginal. 

Det finns emellertid. enligt regeringens bedömning, en möjlighet att 

neutralisera ökningen av arbetsgivaravgifterna. Regeringen är för sin del 

beredd att överväga detta genom en sänkning av den allmänna löncavgif

tcn. Förutsättningen är emellertid att arbetsmarknadens parter. inom såväl 19 



den privata som den offentliga sektorn, sluter avtal, som ger en mycket 

måttlig total ökning av lönenivån inkl. löneglidning under 1988. 

Om löneökningutrymmet inte skall intecknas av ytterligare ökade ar

betsgivaravgifter under åren efter 1988. måste beslut om kostnadskrävan

de reformer inom de områden som finansieras med sådana avgifter undvi

kas och den nuvarande kraftiga automatiska utgiftsökningen begränsas. 

Vidare bör möjligheterna att till en del finansiera de nödvändiga utgifterna 

pfi annat sätt prövas. 

Regeringen avser att initiera ett arbete med dessa utgångspunkter. I 
anslutning till detta kommer arbetsmarknadens parter att inbjudas till 

överliiggningar om dessa frägor och om vilken fördelning av lönekost

nadsutrymmet på löner resp. arbetsgivaravgifter som är önskvärd under 

kommande år. 

Löneutvecklingen i privat sektor 

En viktig förklaring till den alltför snabba löneökningstakten under senare 

år har varit samspelet mellan en stor löneglidning och följsamhetskrav som 

bl. a. tagit sig uttryck i automatiska klausuler i avtalen. 

I de centrala ramavtal som slöts på den privata arbetsmarknaden för 

1986 och 1987 äterfanns särskilda bestämmelser, som syftade till att be

gränsa löneökningarna 1987 om löneökningarna för 1986, inkl. löneglid

ningen. översteg den överenskomna ramen. Denna avräkningsmodell är 

ett viktigt steg mot en balanserad ökningstakt av lönekostnaderna. Det är 

angeläget att parterna arbetar vidare på en utveckling av denna modell. En 

snabb löneglidning leder till krav på kompensation och till ytterligare 

lönekostnadsstegringar. 

Insikten om värdet av låga lönekostnadsökningar måste få genomslag i 
de avtalade kostnadsökningarna. Den lönckostnadsökning som de centrala 

parterna avtalade om för 1986 och 1987 överskred vad som är förenligt med 

en balanserad samhmlsekonomisk utveckling. Till detta kommer att de 

fakti~ka kostnadsökningarna hittills inte hållit sig inom de överenskomna 

ramarna. Trots att parterna var överens om att vidta åtgärder för att 

begränsa löneglidningen. blev denna stor 1986. 

I avtalen för 1986-1987 finns inga automatiskt verkande följsamhets

klausuler. Det är viktigt att sftdana klausuler undviks även i fortsättningen. 

Dt:tta torde i sin !Ur förutsätta aktiva åtgärder mot dt:n höga löneglidning

en. 

Det är av yttersta vikt att parterna i 1988 års avtalsrörelse ytterligare 

begränsar lönekoslnadsökningarna. Ansvaret for delta åvilar både de cen

tralt avtalsslutande partt:rna och de lokala parterna. 

Den ytterligare minskning av inflationstakten som nu är nödvändig kan 

inte uppnås enbart genom lägre lönekostnad sökningar. Skärpta krav måste 

ocks{1 ställas pil alt arbdsgivarna vid sin prissättning inte Hingre håller fast 

vid ell pri~sättningsbeteende som var motiverat under tidigare år när 

kostnadsökningarna var större. 

Den ökade efterfrågan innebär också all företagens vinstmarginaler kan 

bihehiillas utan stora prisökningar. Det är d~irför inte acceptabt:ll att ar-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1 
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betsgivarna omotiverat söker öka sina marginaler genom att ta ut högre Prop. 1986/87: 150 
priser på sina varor. Bilaga I 

Lönebildningen inom den offentilga sektorn 

Samhällsutvecklingen under efterkrigsperioden har inneburit en kraftig 
ökning av välfärden i Sverige. Ett centralt inslag i välfärdspolitiken har 
varit uppbyggnaden av den gemensamma sektorn. Den har varit en förut
sättning för att ge alla grupper i samhället del av välfärden. Den allmänna 
vården, utbildningen, omsorgen. de sociala skyddsnäten och servicen i den 
offentliga sektorns regi är omistliga delar i den generella välfärdspolitiken. 

Under efterkrigstiden fram till slutet av 1970-talet kunde en expansion 
av den offentliga produktionen finansieras med ökade skatter. Denna väg 
är inte längre framkomlig. Om reallönerna efter skatt skall kunna stiga. får 
skattetrycket inte öka ytterligare. Detta innebär en övergång från en period 
dfi nya resurser ständigt tillfördes samhällets välfärdspolitik till en period 
då det framför allt är nödvändigt att utnyttja de befintliga resurserna på ett 
effektivare sätt. 

Det gäller därmed att finna produktionsformer, arbetsorganisation. styr
system etc. som utvecklar verksamheten och höjer produktiviteten. Strik
ta beslutshierarkier och snäva kompetensgränser mellan olika personalka
tegorier måste brytas upp för att lämna plats åt en organisation som tillåter 
och uppmuntrar initativkraft. ansvarstagande och mångkunnighet hos de 
anställda. Målet bör vara en arbetsorganisation som tar tillvara medarbe
tarnas vilja och förmåga till kreativitet och förnyelse. En sådan arbetsorga
nisation medför ett intressantare och mer givande arbetsinnehåll för de 
anställda. 

I en ordning där arbetstagarna bidrar till att förbättra och effektivisera 
verksamheten är det också rimligt att de får del i de effektivitetsvinster 
som görs. Om lönesystemen utformas så att de tillåter sådana premiering
ar. kan de anställda mer aktivt och direkt påverka sin utkomst. 

Den grundläggande förutsättningen för en real inkomstökning i samhäl
let är all produktiviteten ökar. Löneökningar som överstiger produktivi
tetsökningen leder till inflation. Förutsättningarna för all öka produktivite
ten varierar dock mellan olika sektorer i samhällsekonomin. Inom indu
strin har man haft en snabbare produktivitetsutveckling än inom såväl den 
privata som den offentliga tjänsksektorn. Samtidigt råder ett icke oväsent
ligt samband mellan de olika sektorerna. Så hart. ex. utbildning, kommu
nikationer och sjukvård i offentlig regi stor betydelse för industrins möjlig
het att öka sin produktivitet. Därför bör alla löntagare få del i samhällets 
totala produktivitetsökning. 

Mot denna bakgrund bör inte skillnader i den uppmätta produktivitetsut
vecklingen mellan de olika sektorerna mekaniskt återspeglas i motsvaran
de skillnader i löneutveekling. Det är dock rimligt med en viss koppling 
mellan utkomsten och i vilken utsträckning arbetstagarna bidragit till att 
förbättra produktivitetsut vecklingen. 

En tredjedel av landets löntagare är verksamma inom den offentliga 
sektorn. Produktivitetsutvecklingen inom denna sektor har stor betydelse 21 



för till växten i hela ekonomin och för vLilfarden i samhiillet. Det är därför Prop. 1986/87: 150 
nödv~indigt att möjligheterna till ökad produktivitet i den offentliga sektorn Bilaga I 
tas till vara. 

Vissa åtgärder har redan vidtagits i detta syfte. Inom det statliga omn't
det tillämpas ~cdan länge ett s. k. huvudförslag vid budgeteringen av myn
digheternas förvaltningskostnader. Detta skall ses som ett uttryck för en 
löpande produktivitets- och effektivitetsförbättring inom den statliga sek
torn. På det kommunala området förekommer. främst inom den tekniska 
verksamheten. olika former av resultatberoende löneformer. Även på den 
landstingskommunala sidan förekommer liknande system. På det statliga 
området har dessutom parterna i avtalen för 1984-85 och 1986-87 över
enskommit om lokala försök med särskilda åtgärder för att öka produktivi
tet. kvalitet och service. De konkreta resultaten har hittills varit begränsa
de. Statens arbetsgivarverk (SA V) har dock inlett ett arbete som syftar till 
att i samråd med personalorganisationerna få till stånd betydligt mer om
fattande atgärder pf\ detta område. 

Detta arbete är väsentligt. inte minst eftersom lönekostnadsökningar 
som överstiger tillviixtutrymmet annars kommer att slå ut i ökade skatter 
och avgifter. Detta får i sin tur. direkt och indirekt. inverkan på inOationen 
och den svenska ekonomins konkurrenskraft. Indirekta skatter. liksom 
höjda avgifter i statlig och kommunal verksamhet. slår direkt på prisnivån. 
En ökning av de direkta skatterna leder till krav på större löneökningar för 
att trygga köpkraften. vilket i sin tur ytterligare driver upp inOationen. 

För att främja en effektiv offentlig verksamhet bör också förändringar i 
lönerelationerna mellan olika grupper av anställda i högre grad än hittills 
baseras på personalförsörjningsbehoven. En fungerande arbetsmarknad 
förutsätter att lönerna anpassas till behoven av arbetskraft i olika verksam
heter. Historiskt betingade lönerelationer, som inte står i överensstämmel
se med förändringar på arbetsmarknaden. måste kunna ändras. Därför 
måste också automatiskt verkande föUsamhctsklausulcr undvikas till för
mån för aktuella och framtidsinriktade bedömningar. 

Lönespridningen har under lång tid minskat på hela arbetsmarknaden. l 
den offentliga sektorn har löneutjämningen gått längre än inom övriga 
sektorer. Därigenom har obalanser uppstått. med betydande personalför
sörjningsproblem som följd. På vissa områden har det varit mycket svårt 
att rekrytera erfaren och kvalificerad personal. Det är nödvändigt att 
anpassa lönerelationerna så att de medger en effektiv personalförsörjning i 

den offentliga verksamheten. 
Även olikheter i de allmänna anställnings villkoren i förhållande till övrig 

arbetsmarknad har betydelse för personalförsörjningen. Det kan gälla se

mestervillkor. pensionsåldrar. tjänstledighetsbestämmelser m. m. Det är 
därför önskvärt att dessa villkor blir mer likartade på hela arbct~markna

den. 

Förbättrad pris- och lönestatistik 

En gemensam, allsidig och öppen redovisning av utvecklingen av löner, 
lönekostnader och anställningsvillkor är ett nödvändigt instrument för att 22 



arbetsmarknaden skall fungera rationellt. Det är också ett övergripande Prop. 1986/87: 150 
samhiillsintresse att ha tillgång till en sådan redovisning. Bilaga I 

Den lönestatistik som i dag produceras är normalt av hög kvalitet och 
tä<.:ker stora delar av svensk arbetsmarknad. Insamlingen och bearbetning
en av denna statistik sker i fö;sta himd av arbetsmarknacl~ns parter. Den 
lönestatistik som produceras av statistiska centralbyrän (SCBl baseras i 
huvudsak p[1 uppgifter från parterna. Det finns dock problem med den 
nuvarande ordningen. I första hand gäller det bristen pa samordning och 
att uppgifter för vissa delar av arbetsmarknaden saknas. 

Det är naturligt att arbetsmarknadens parter själva stlir för sådan stati
stikproduktion som behövs för förhandlingsverksamheten. Ett problem i 

sammanhanget är dock att statistikmaterialet lämnar utrymme för olika 

tolkningar. Det vore värdefullt om parterna kunde enas kring gemensam

ma tolkningar av lönestatistiken. Ett ~amarbete mellan parterna med detta 
syfte pågår. 

För närvarande ställs inte statistik samman för skilda delar av arbets
marknaden på ett överskådligt och meningsfullt sätt. Det är ett allmänt 
intressc att så sker. Det bör uppdras åt en särskild utredningsman att inför 
kommande avtalsrörelse publicera en allsidig redovisning av utvecklingen 
av löner, lönekostnader och anställnings villkor för olika delar av den 
svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter bör inbjudas att delta 
i detta arbete. Därigenom kan uppgiftsskyldighet för företag och organisa
tioner undvikas, samtidigt som parterna ges möjlighet till medverkan i 
utredningsmanncns arbete. I uppdraget bör ingå att bedöma i vilken ut
sträckning den löpande statistiken om löner m. m. kan behöva föriindras 
och kompletteras. Statistiska centralbyrän och konjunkturinstitutet bör 
bidra med underlag för utredningsmannens arbete. Statsrådet Johansson 
avser att återkomma till regeringen med förslag i denna fråga. 

Det är viktigt att den officiella statistiken över prisutvecklingen har en 
oberoende ställning och hög kvalitet. Efter samråd med chefen för civilde
partementet förordas att sammansättningen av nämnden för konsument
prisindex ändras genom att partsrepresentantionen utgår och den veten
skapliga representationen ökar. Vidare bör statistiska centralbyrilns och 
statens pris- och kartellnämnds prismätningar samordnas ytterligare ge
nom att gemensamma mätmetoder och mätningar så Jängt möjligt tillämpas 
och genom att publiceringen sker gemensamt en gång per månad. 

4.4 Arbetsmarknadspolitik 

Den ekonomisk<i politiken har de senaste åren varit inriktad på att stärka 
konkurrenskraften, skapa tillväxt och återställa den finansiella balansen i 
den svenska ekonomin. Endast härigenom är det möjligt att uppnå den 
ekonomiska politikens viktigaste mal. nämligen den fulla sysselsättningen. 

Efter devalveringen hösten 1982 gjordes betydande arbetsmarknadspoli
tiska insatser för att förhindra en fortsatt ökning av arbetslösheten. Dessa 
insatser gjordes i avvaktan på att den ekonomiska tillväxten skulle ge 
utslag i ökad sysselsättning och en allmiin förbättring av läget på arbets
marknaden. Antalet heredskapsarbeten ökade kraftigt. När även ung-



domslag och rekryteringsstöd hade introducerats 1984 hade antalet syssel- Prop. 1986/87: 150 
satta i dessa tre typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fördubblats till Bilaga I 
sammanlagt över 90000 personer. 

I takt med att efterfrågan på arbetsmarknaden har stärkts har antalet 
sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kunnat reduceras. Mellan 
1984 och 1986 var nedgången hela 40 000 personer och en liten ytterligare 
minskning förutses i år. Därmed är omfattningen av dessa insatser i år i 
stort sett nere pa 1982 ärs nivå. Hela den beräknade sysselsättningsökning
en på över 150 000 personer mellan 1982 och 1987 har således ägt rum på 
den reguljära marknaden. Merparten av sysselsättningsökningen har skett 

i näringslivet. 
Arbetsmarknadspolitiken har de senaste åren förskjutits från syssclsätt

ningsskapande åtgärder till större insatser för att förbättra arbetsmarkna
dens funktionssätt och för att höja kunskapsnivån hos människor i arbets
livet. 

Arbetsmarknadsverket har gjort stora insatser för att effektivisera ar
betsförmedlingen. I allt större utsträckning sker förmedlingsarbetet i nära 
kontakt med företagen. I budgetpropositionen föreslog regeringen att anta
let arbetsförmedlare ökas med 250 tjänster. 

Arbetsmarknadsutbildningens organisation och inriktning har föränd
rats. Länsarbetsnämndernas möjligheter att anpassa arbetsmarknadsut
bildningen till avnämarnas krav och de arbetssökandes behov har förbätt
rats. Utöver utbildning för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa har 
den s. k. flaskhalsutbildningen för anställda inom industrin fått ökad om
fattning. Antalet utbildningsplatser har ökat och utbildningsbidragen har 
förbättrats. I budgetpropositionen föreslogs att medlen för upphandling av 
arbetsmarknadsutbildning skulle utökas med motsvarande 5 000 personer. 

Arbetslösheten har de senaste åren reducerats påtagligt. År 1983 var ca 
150000 personer öppet arbetslösa enligt statistiska centralbyråns arbets
kraftsundersökningar. Det motsvarade 3.5 '7() av arbetskraften. Första 
kvartalet 1987 var 94 000 personer arbetslösa. motsvarande 2.2 % av ar
betskraften. Ungefär en tredjedel av denna nedgång beror emellertid på att 
statistiska centralbyrån har ändrat sina mätmetoder. Trots att arbetslöshe
ten allmänt sett har gått ned kvarstår betydande problem för vissa grupper 
av arbetslösa. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer därför 
att senare i dag föreslå ökade insatser för att ytterligare minska ungdoms
arbetslösheten och långtidsarbetslösheten. 

Omfattande insatser har gjorts de senaste åren för att förbättra ungdo
marnas situation på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland ungdomar i 
åldern 16-19 år har reducerats från över 10% 1982 till ca 4% 1986. 
Utvecklingen för ungdomar i åldern 20-24 år har varit mer ogynnsam. 

Arbetslösheten i denna grupp låg 1986 kvar på ungefär samma nivå som 
1982. dvs. drygt 6 %. De åtgärder som nu föreslås är inriktade på de äldre 
ungdomarna. Det gäller dels ökade resurser för yrkesinriktad arbetsmark
nadsutbildning med praktikinslag, dels en ny särskild arbetsmarknadsut
bildning, också den med praktikinslag. Vidare föreslås vissa regeländring-
ar som medger att tiden i ungdomslag i ökad utsträckning används till s. k. 

jobbsökaraktiviteter. 24 



Antalet personer. som har varit arbetslösa en liingre tid, har minskat den 

senaste tiden. Antalet personer som varit arbetslösa under li"tng tid minska

de frän 34 000 personer 1985 till 26 000 personer 1986. Under första kvarta

let 1987 var 21 000 personer längtidsarhetslösa (omläggningen av arbets

kraftsundersökningarna gör dock att minskningen friin föregående är över

drivs). Trots minskningen är det ett stort socialt oc:h samhällsekonomiskt 

problem att så många är arbetslösa under så lång tid. Diirför föreslås ökade 

resurser till arbetsförmedlingen oc:h större handlingsfrihet för förmedling

en att kombinera olika åtgärder för att det skall vara möjligt att pii ett bättre 

sätt än f. n. återföra långtidsarbetslösa personer i arbete. 

Utgifterna för kontantstöd vid arbetslöshet har ökat snabbt under senare 

år. trots att arbetslösheten har reducerats. Det sammanhänger bl. a. med 

höjda ersättningsnivåer, ökad anslutning till arbetslöshetskassorna och 

ändrad tillämpning av reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen. Chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet kommer senare i dag att dels föreslå åtgär

der som främjar möjligheterna för dcltidsarbetslösa att få ökad arbetstid, 

dels föreslå ändringar av tillämpningsföreskrifterna till lagen om arbetslös

hetsförsäkring i syfte att hegränsa möjligheterna till ersättning vid deltids

arbetslöshet. 
Slutligen föreslås utökade resurser till bidrag till arbetslösa för att starta 

egen verksamhet samt fortsatt försöksverksamhet med särskilda insatser i 

östra Norrbotten. 
De bedömningar som nu kan göras tyder. som redan nämnts, på att 

arbetsmarknadsHiget förblir relativt gott under 1987. Situationen är dock 

något olika i skilda delar av landet. Regeringen följer utvecklingen oc:h har 

en hög beredskap för att vid behov öka de arbetsmarknadspolitiska insat

serna. 

5 Budgetpolitiken 

5. I Budgetåret 1986/87 

I statsbudgeten för budgetåret 1986/87 angavs saldot till 44,9 miljarder kr. 
och i årets budgetproposition till 40,5 miljarder kr. Med utgångspunkt i 

RRV:s senaste budgetprognos beräknar jag nu saldot till 33,6 miljarder kr. 

Den främsta orsaken till denna förbätlring är att inkomsterna ökat med 

5 600 milj. kr. jämfört med beräkningen i årets budgetproposition. Den 

största enskilda förändringen av skatteinkomsterna förklaras av den ökade 

vinstnivån i näringslivet, vilken ökar inkomsterna frän juridiska personer 

med I 700 milj. kr. Vidare beräknas den nominella löneutvec:klingcn samt 

den privata (.;onsumtionens tillväxt nu ske snabbare än vad som antagits i 

tidigare beräkningar. Detta medför ökade skatte- och momsintäkter på 

sammanlagt 2 500 milj. kr. Samtidigt som inkomsterna således blivit högre 

än beräknat beräknas nu utgifterna minska med I 700 milj. kr. sedan 

budgetpropositionen. 

Prop. 1986/87: 150 
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Tabcll 3 Budgetsaldot för budi:ctåret 1986/87 
Miljarder kr .. löpande priser 

Inkomster 
Utgifter cxkl. statsskuldränt0r 
Statsskuldränwr 
Redovisat hudgetsaldo 

Statsbudget 
juni 1986 

292.5 
269.4 

68.tl 
-44,9 

Budgctprop. 
ian. 1987 

299 . .'i 
27.'i.O 

6.'i.O 
-40 . .'i 

Nuv. 
heräkning 

-~05.1 
273.3 

h5.4 
-33.6 

Den förbiittring av saldot som framkommer av nuvarande beräkningar 
förklaras således till största delen av att inflationen och därmed skattein
täkterna vid oförändrade regler blivit högre. Pft kort sikt leder denna högre 
inflation till en förbättring av statsfinanserna. Till en del är förbättringen av 
statsfinanserna skenbar eftersom avriikningen mot kommunalskattemedel 
sker med viss eftersläpning. Samtidigt försämras tillväxtförutsättningarna i 
stort genom att inflationen försämrar konkurrenskraften. Därmed försäm
ras också det statsfinansiclla läget på något längre sikt. Med hiinsyn till att 
saldoförhättringen i så hög grad förklaras av en högre inflation än förutsett. 
kvarstår och snarast skärps kravet på fortsatt stramhet i budgetpolitiken. 

5. 2 Budgetåret 1987 /88 

I budgetpropositionen i januari beräknades hudgetunderskottet för 1987 /88 
till 36.9 miljarder kr. Jag riiknar nu med att budgetunderskottet kommer att 
bli ca 6,4 miljarder kr. lägre, se tabell 4. Detta beror framför allt på att 
inkomsterna har riiknats upp till följd av en snabbare löneutveckling än vad 
som låg till grund för beräkningarna i budgetpropositionen. Dessutom 
innebär höjningen av fastighetsskattcn att inkomsterna stiger med 500 milj. 
kr. under budgetåret. För heliir räknat beräknas höjningen ge 2, 7 miljarder 
kr. 

Kostnaderna för statsskulden beräknas nu uppgå till 62 miljarder kr.. 
vilket är 1,0 miljarder kr. lägre än beräkningen i budgetpropositionen. 
Detta förklaras i huvudsak av minskade valutaförluster. Räntorna för 
statsskulden utgör den största enskilda posten pa statsbudgetens utgiftssi
da. Utvecklingen av ränteutgifterna är beroende av, förutom av upplå
ningsbehovet, även den framtida ränte- och valutakursutvecklingen. Det 
kan noteras att en förändring av räntenivån med I procentenhet för in
hemska lån skulle påverka ränteutgifterna för budgetåret 1987/88 med ca 

1,5 miljarder kr. 
Övriga utgifter har reviderats upp bl. a. till följd av försvarsuppgörclsen 

samt justeringar för ändrade löneantaganden. 

Prop. 1986/87: ISO 
Bilaga I 
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Tabell 4 Statsbudgeten för budgetåret 1987 /88 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Utgifter exkl. slatsskuldr~intor 
Statssku Id räntor 
Budgetsaldo 

. ~ :-

Enligt 
budgetprop . 

308,9 
282.~ 
63.0 

-36,9 

Nuvarande 
beräkning 

318. I 
286,6 

62.0 
-30,5 

1 det underliggande budgetsaldot ingår inte olika engiingseffckter som 

pi"iverkar det redovisade budgetsaldot. Man kan konstatera att även det 

underliggande budgetsaldot minskar mellan budgetåren 1986/87 och 

1987/88. både nominellt och som andd av BNP (tabell 5). 

Tabell 5 Budgetutvecklingen 1986/87-1987/88 med olika m:'itt 
Miljarder kr. 

Redovisat budgetsaldo 
- som andel av BNP i% 
Underliggande 
- som andel av BNP i % 

1986187 

-33.6 
3.5 

-33.3 
3.4 

Föränd
ring 

+3.1 

+1,5 

1987/88 

-30,5 
3.0 

-31.8 
3, I 

Med den nu förutsedda budgetutvecklingen och den utveckling av den 

kommunala ekon()min som jag återkommer till i det följande, kommer den 

offentliga sektorns finansiella sparande att fortsätta att förbättras i år och 

under 1988. Som framgår av diagram 2 har en markant förbättring av den 

offentliga sektorns finansiella sparande skett sedan 1982: från -6.3 till 
+1.60( av BNP. 

Diagram 2 Budgetsaldo och olTentliga sektorns finansiella sparande 
Procent av BNP 
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5.3 Finansieringen av statens lånebehov 

Samtidigt som statens lånebehov under de senaste åren minskat väsentligt 
i omfattning har kreditmarknaden utvecklats i snabb takt. Därigenom har 
finansieringen av lånebehovet underlättats. Behovet att tvinga fram efter
frågan på statspapper med stöd av administrativa regleringar har bortfallit 
och statsupplåningen sker nu till marknadsmässiga villkor. 

Lånebehovet kommer även under 1987 att reduceras markant. Till stor 

del är detta en följd av att den tillfälliga förmögenhetsskatten på livförsäk
ringsbolag m. fl. inbringar betydande belopp, men även budgetsaldot förut
ses fortsätta att förbättras. Under året beräknas lånebehovet komma att 
begränsas till 16 miljarder kr., en minskning med 75 % sedan 1984 och det 

lägsta sedan 1976. 

Nettoupplåningen motsvarar numera endast en mindre del av den totala 
statsupplåningen. 1987 utgörs omkring 90 % av den samlade nyupplåning
en av omsiittning av lån som fö1faller. Även med en begränsad ökning av 
statsskulden kan dess sammansättning därtör påverkas i betydande grad. 
Under 1987 kommer den andel av statsskulden som är placerad i hushålls
sektorn att ökas, dels genom det sparlån som emitterades i februari, dels 
genom den extra insättning i allemanssparandet om 5 000 kr. som medges 
under april-juni. Därmed reduceras risken att hushållens ökade likviditet 
ytterligare stimulerar den privata konsumtionen. 

Enbart upplåningen i hushållssektorn beräknas motsvara hela det statli
ga nyupplåningsbehovet. Riksobligationer och statsskuldväxlar kan likväl 

fortsätta att emitteras i former som ger stabilitet på penningmarknaden. 
Detta kan ske genom att en betydande amortering sker av prioriterade 
obligationer. Ett positivt valutaflöde kan också skapa utrymme för en viss 

nettoamortering av den statliga utlandsskulden. 
Som framgår av tabell 6 går upplåningen i riksbanken i år kraftigt 

tillbaka, efter en uppgång under fjolåret. Orsaken till den stora finansi
eringen i riksbanken 1986 var att såväl företags och kommuners insättning
ar på skilda konton liksom kassakravsmedlen ökade kraftigt. I år sker ett 
rejält omslag till följd av att en del av kommunernas och företagens medel i 
riksbanken släpps fria. och till följd av att kassakravsmedlcn endast växer i 
takt med att bankernas utlåning ökar. Det är också dessa förändringar som 
är huvudförklaringen till de stora svängningarna i "övrig·' -posterna i tabell 

6. 
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Tabcll 6 Finansiering av· statens lånebchm· 19115-1987 

Nettobelopp. miljarder kr. 

1985 1980 1987 

Statens budgetunderskott 1 61 35 32 
Valutaförluster på statliga utlandslan 8 3 
Engiingsskalt () 0 15 

Statens låncbchm· 53 32 16 

Finansiering: 
I Riksbanken 3 28 -5 
därav: Företags- och kommuners 

insättningar i riksbanken 15 8 -10 
Kassakravs medel () 8 I 
Övrigt -12 12 4 

2 Inhemsk marknad :w 10 21-26 
d~irav: Allemanssparande 9 15 13 

Premie- och sparohligationer 9 12 4 
Övrigt 21 -17 4-9 

3 L.!tlandet Il -6 -5-0 

Summa finansiering 53 32 16 

1 Budgetunderskottet anges här enligt riksgäldskontorets kassamässiga principer 
och skiljer sig något fri'in det hudgetunderskott som riksrevisionsvcrkct redovisar. 

5.4 Långtidsbudgeten 

Syftet med längtidsbudgeten (bilaga 1.2) är att klarlägga de statsfinansiella 
konsekvenserna pä fem års sikt med utgångspunkt i fattade beslut och 
gjorda åtaganden. I långtidsbudgeten görs således inte några bedömningar 

av vilka budgetpolitiska förändringar som bör genomföras vare sig p{1 
utgiftssidan eller av skatte- och avgiftsreglcrna. 

I årets långtidsbudget baseras beräkningarna p[t två olika alternativ för 
den ekonomiska utvecklingen. Lågalternatii·ct - med läga nominella löne

ökningar, läg inflation. sjunkande ränta. god BNP- och reallönetillväxt 

samt sjunkande arbetslöshet - överensstämmer till stor del med det s. k. 
balansalternativet i LU 87. Hiigaltematii·ct ansluter till referensalterna
tivet i ltmgtidsutredningen. i vilket förutsätts en snabbare pris- och löne
ökningstakt. 

Tabell 7 Långtidsbudgeten för perioden 19117/118-1991192 
a. Inkomster .:•ch utg(fier (löpande priser) 

Genomsnittlig 1987/88 
procentuell miljarder 
förändring kr: 
1981 /82- 1985/86 

Inkomster 13,3 318.1 
Ugifter exkl. 

statsskuldriintor 5.4 286,6 
Statsskuldräntor 24.5 62.0 

h. Budgetsa/dN lmiljarder kr .. löpande priser> 

Lagalternativet 
Högalternativet 

1987/88 

-30.5 
-30.5 

1988/89 

-32,0 
-36.9 

Genomsnittlig procentuell 
förändring 1987/88-1991/92 

Llgaltcrnativ Högalternativ 

2.9 4.3 

2 .. "i 5.1 
-0.8 6.2 

1989i90 1990/91 1991/92 

-27.1 -17.9 -19.9 
-38.8 -42.5 -51.2 
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Resultatet av långtidshudgctheriikningarna återfinns i tabell 7. I l~lgalter
nativet erhålls en gradvis förbättring av hudgetsaldot. I högalternativet blir 
resultatet i sUillet en successiv ökning av budgetunderskottet. Skillnaden 
mellan alternativen beror i huvudsak pt1 två faktorer. Der. höga räntenivån 
och de stora budgetunderskotten i högalternativet driver upp statsskuld
räntorna under perioden. Kostnaderna för sysselsättningsskapandc f1tgär

dcr blir också markant högre i detta alternativ till följd :1v den sämre 
ekonomiska ut vecklingen. 

Av diagram 3 framgår den avgörande betydelse som den allmänna eko

nomiska utvecklingen har för statsfinansernas utveckling. I realiteten iir 
den allmänekonomiska utvecklingen än mer betydelsefull. Långtidsbudge
ten är en mekanisk konsck vensberäkning, som inte tar hänsyn till det 

dynamiska samspelet mellan budgeten och samhällsekonomin i stort. Sal
doförsämringen i högalternativet skulle. till följd av min~kande inkomster 

och stigande utgifter. därför i praktiken sannolikt bli större än vad beriik
ningarna utvisar. 

En central fri1ga iir hur pass konsistenta långtidsbudgetberäkningarna är 

med LU:s balansalternativ och dess krav på fortsatt förbättring av det 
offentliga sparandet. 

För staten och socialförsäkringssektorn sammantaget erhålls en viss 
förbättring av det finansiella sparandet i en kalkyl grundad på långtidsbud
getens antaganden. Det förbättrade finansiella sparandet för staten i lågal
ternativet motverkas emellertid av ett försvagat finansiellt sparande i 
främst AP-fonden. Under perioden ökar ATP-utgifterna avsevärt snabbare 

än inkomsterna från avgifter och fondavkastning. 

Diagram 3 Uh·ecklingen a\' budgetsaldot 1986/87-1991/92 enligt långtidsbudgetens 
hög- och lågaltcrnath· 
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Förutsatt att den i:irliga volymökningen i kommunsektorn inte överstiger 
drygt I q .. pekar långtidsutredningens kalkyler på att sektorn i förhi:illande 
till nuliiget kommer att ha ett i stort sett oföriindrat finansiellt sparande 

under perioden. 
Mot denna bakgrund kan man dra slutsatsen att lagalternativet i långtids

budgeten i stort sett uppvisar den förbiittring av den offentliga sektorns 
finansiella sparande som förutsatts i långtidsutredningens balansalternativ. 

Det bör dock observeras att den trendmässiga förbättringen av det finansi

ella sparandet bryts i slutet av perioden. Utvecklingen avviker diirmed från 

den positiva trend för den offentliga sektorns sparande som antas i Lu:s 

balansalternativ. Vidare bi.ir man hålla i minnet vissa av de förutsiittningar 

som långtidsbudgetmetodiken bygger på: 

• I beräkningarna antagna volymer för inte överskridas för s. k. volym
styrda uppgifter. Det innebiir bl. a. att sjuktalet. som stigit under senare 

år, inte får överstiga nuvarande nivå. Statsbidraget till skolan måste 

anpassas till det sjunh.ande elevunderlaget. 
• Ctgiftsökningar på statsbudgeten och i socialförsäkringssektorn utöver 

dem som beaktas i långtidsbudgeten antas bli finansierade genom mot
svarande minskning av andra utgifter. 

• Den kommunala volymexpansionen får inte överstiga drygt I fJL Expan
sionstakten måste således miirkbart sakta av. 
Den slutsats som måste dras av årets långtidsbudget är att en låg löne

och prisstegringstakt är en förutsättning också för att statsbudgeten skall 
utvecklas på ett önskviirt sätt. Behovet av en stram finanspolitik kvarstår. 

De strama riktlinjer för utgiftspolitiken som tillämpats pii senare år måste 
därför gälla även fortsättningsvis. 

5 .5 Statsfinansiella restriktioner för löneökningar 

Den fastlagda budgetpolitiken får bl. a. till följd dels att staten inte kan 
tillåta en lönekostnadsökning på högre nivä än vad som gäller för arbets
markn·aden i övrigt, deb att för höga lönekostnadsökningar måste få åter
verkningar på verksamhetens omfattning. 

I lirets finansplan (prop. 1986/87: 100) framhöll regeringen att de grund
läggande förutsättningarna för lönebildningen inom den privata och den 
offentliga sektorn av arbetsmarknaden bör bli mer likartade. En stor majo
ritet i riksdagen har anslutit sig till finansutskottets betänkande < FiU 
1986/87: 10), vari framhålls att om de offentliganställda i fortsättningen 
skall ha en löneutveekling som i stora drag överensstämmer med de privat
anställdas, måste också skillnaderna i anställningsvillkor i övrigt jämnas 
ut. Givet att det totala skattetrycket, enligt riksdagens riktlinjer för finans

politiken. bör hållas i stort sett oförändrat. innebär detta hl. a. att löneför
hättringar i ökad utsträckning måste ha sin grund i höjd produktivitet. 
Skulle detta visa sig omöjligt, 3.terstär p[1 många områden endast att sänka 
ambitionsnivftn eller att genomföra verksamhetsinskränkningar för att 

undvika skatte- eller avgiftshöjningar. 
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De offentliga lönekostnaderna 

Beräkningen av lönemedel för statligt reglerade tjänster bör därför refor
meras enligt följande: 

I Inför varje avtalsrörelse klargör regeringen vilket total! utrymme för 

lönekostnadsökningar som regeringen anser föreligga för den statliga 

sektorn. 

2 Varje kostnadsökning som gär utöver denna utgiftsram möts med effek
tivitets- och produktivitetshöjande åtgärder eller besparingar. I detta 

sammanhang måste även hänsyn tas till det generella rationaliserings
krav i form avs. k. huvudförslag som hela den statliga sektorn är ålagd. 

3 Löneanslagen räknas upp med belopp som svarar mot vad som angivits 

som samhällsekonomiskt försvarbart. Skulle en skillnad uppst[1 mellan 

lönekostnader enligt avtal resp. budgeterade medel. leder denna till ett 

extra produktivitetskrav på myndigheterna. 

4 För vissa bidragsanslag - t. ex. statsbidragen till den kommunala under

visningen i grundskola och gymnasium - bör på motsvarande sätt löne

ökningar utöver den av regeringen angivna ramen inte kompenseras. 

Detta bör beaktas vid beräkningen av statsbidragen. 

5 På motsvarande sätt bör statliga taxor som fastställs av regeringen 

riiknas upp endast för att kompensera för löneökningar som ligger inom 

den av regeringen fastlagda ramen. 

6 Verksledningarna bör i ökad utsträckning få ansvar och skyldighet att 

vidta de åtgärder som behövs för att genom omorganisation. omstruktu

rering och rationalisering hålla lönekostnaderna inom budgeterade 

ramar. 
7 Motsvarande handlande bör stimuleras även i kommuner och landsting. 

Vid statsmakternas årliga avvägning av det finansiella utrymmet för den 
kommunala sektorn bör hänsyn tas till i vilken utsträckning löneökning

arna ligger inom den samhällsekonomiska ramen. 

Inför 1988 års förhandlingar måste utgångspunkten vara de samhällseko
nomiska förutsättningar som regeringen har angivit i denna proposition. 

Om 1988 års förhandlingar på det statliga området kommer att innebiira 

lönehöjningar under första halvåret 1988 kan en begriinsning av löneutgif

terna bli aktuell redan för nästa budgetår. 

Trygghetsavtalen för statligt reglerade tj~inster förutsätter att arbetsgi

varna vidtar åtgärder under en 9-månadersperiod utöver uppsiigningspe

rioden för övertalig personal. Arbetsgivarna mt1ste dä1iör sfl snart som 

möjligt sedan avtal har träffats vidta de åtgärder som avtalen kan föranle

da. 

5.6 Kommunsektorn 

I årets budgetproposition gjorde regeringen en samlad bedömning av kom

munernas och landstingens ekonomiska situation inför 1988. De åtgärder 

som där föreslogs var avvägda sli att de skulle kunna genomföras inom 

ramen för ett i stort sett oförändrat kommunalt skattetryck och med en 

kraftigt skatteutjämnande profil. Utg;ingspunkten var att underlätta för 
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den kommunala verksamheten och sysselsättningen att utvecklas inom det Prop. 1986/87: 150 

givna samhällsekonomiska utrymmet. Riksdagen anslöt sig tidigare i vår Bilaga I 

till de mer övergripande utgångspunkterna för regeringens avvägningar. 

Den reala volymökningen i den kommunala verksamheten och de nomi

nella pris- och löneökningarna måste begränsas. I annat fall leder de höga 

kostnadsökningarna kombinerade med en låg tillväxttakt i samhiillsekono

min till betydande underskott i de kommunala finanserna. Dessa under

skott kan inte neutraliseras genom ökade kommunalskatter. Sådana skulle 

leda till kompensationskrav som ytlcrligare ökar på pris- och löneökning

arna. Ansträngningarna måste i stället inriktas på att hålla nere den totala 

skattekvoten. 

Under våren har regeringens förslag i budgetpropositionen inför 1988 till 

vissa delar behandlats av riksdagen. Till följd bl. a. härav har en relativt 

kraftig påspädning skett av de statliga bidragen till kommunerna. 

När det giiller skatteutjämningen har riksdagen inte fattat något beslut. I 

fråga om ersättningen till sjukvårdshuvudmännen från sjukförsäkringen 

har överhiggningar inletts för tiden efter 1987. 

Mot bakgrund av vad jag har anfört och vad som anförs i finansutskot

tets betänkande (1986/87: 20) om kommunalekonomiska frågor bedömer 

jag att det i detta sammanhang bör föreslås kompletterande åtgärder för att 

inför 1988 bringa utvecklingen av den kommunala ekonomin i linje med de 

samhällsekonomiska kraven. Jag föreslår som en kompensation för de 

uteblivna besparingarna på skolans område och till skillnad från förslaget i 

budgetpropositionen, att kompensationen till kommunerna för avskaffan

det av den kommunala företagsbeskattningen fr. o. m. 1988 dras ned med 

45 kr. per invånare. vilket motsvarar ca 360 milj. kr. 

3 Riksdai:en 1986187. I rnml. Nr 150 
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Statsbudgeten och särskilda 
frågor 
1 Statsbudgeten budgetåren 1986/87 och 1987 /88 

I. I Beräkningsförutsättningar 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 
görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevi
sionsverket (RRV) har lämnat en beriikning av statsbudgetens inkomster. 
En sammanfattning av beräkningen bifogas till protokollet i detta ärende 
som bilaga I. 3. RR V: s beräkningar grundas på antagandet att lönesumman 
mellan åren 1985 och 1986 har ökat med 9,5<;(, samt mellan åren 1986 och 
1987 ökar med 6.7 c;; .. , För ar 1988 har RRV schablonmässigt räknat med en 
ökning av lönesumman på 3,5%. RRV räknar med att det genomsnittliga 
konsumentpriset har ökat med 4,29i: mellan åren 1985 och 1986 samt ökat 
med 3.91/(. mellan åren 1986 och 1987. Vidare räknar RRV med en ökning 
av utgifterna i löpande priser för privat konsumtion med 7 l/(. mellan 1986 
och 1987 samt med 3,5% mellan åren 1987 och 1988. 

Under arbetet med den reviderade nationalbudgeten har bedömningen 
av den ekonomiska utvecklingen reviderats. Med anledning härav räknar 
jag med att den utbetalda lönesumman har ökat med 9,6% mellan åren 
1985 och 1986. För år 1987 räknar jag med att den privata konsumtionen 
kommer att öka med 7 .5 % i löpande priser. Jag räknar vidare med att det 
genomsnittliga konsumentpriset kommer att öka med 3, 7 % under 1987. 

För år 1988 har jag inte gjort någon egen bedömning av pris - och 
löneutvecklingen. Det finns därför ingen anledning att avvika från RRV:s 
beräkningsförutsättningar i detta avseende. 

I RRV :s beräkningar avseende budgetåret 1986/87 (statsbudgetens in
komster och utgifter) och 1987/88 (statsbudgetens inkomster) har verket 
tagit hänsyn till beslut som riksdagen fattat före den 16 mars 1987. RR V 
har även beaktat förslag från regeringen före denna tidpunkt. Jag har för 
egen del beaktat även de riksdagsbeslut som fattats under återstoden av 
mars samt de förslag från regeringen som lagts fram under denna period. I 
några fall har jag även beaktat förslag som lagts fram efter den 31 mars. Det 
får ankomma på riksdagens finansutskott att göra justeringar för ytterligare 
förändringar som ej kunnat beaktas. 

I .2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1986/87 

RR V: s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1986/87 utgörs 
av verkets budgetprognos nr 5 från den 6 april 1987. Beräkningarna av 

inkomsterna för budgetåret 1986/87 har gjorts av RRV i verkets reviderade 
inkomstberäkning. 

Inkomster 

I sin inkomsthcräkning har RRV för budgetärct 1986/87 beräknat inkoms
terna till 304 290 milj. kr. 
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I enlighet med vad jag har anfört om lönesummans utveckling för år 1986 
s{1 räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska pcr.1011cr.1 skatt på inkomst, rcali
sation.1·1·inst och riirclsc med 150 milj. kr. Med hiinsyn till de nya antagan

dena om löncsummans utveckling för år 1986 räknar jag vidare upp in

komsttiteln Fo/kpensio11.1·m·giftcr med 40 milj. kr.. inkomsttiteln Si11kji'ir
.1iikring.1·m·g(ft, netto med 23 milj. kr .. inkomsttiteln /Jarnomsorg.rni·gifi 

med 9 milj. kr.. Vuxc11uthild11i11g.1·m·g(ft med I milj. kr .. inkomsttiteln 
Ö1·rigu socialai·g(fier. netto med 9 milj. kr .. samt inkomsttiteln Allmiin 

liincai·giji med 8 milj. kr. 
Med anledning av vad jag anfört om den privata konsumtionen i löpande 

priser under år I 987 tar jag upp statsinkomsterna på inkomsttiteln Mcn·är
deskatt med 500 milj. kr. mer än vad RR V gjort. 

Vidare har jag erfarit att statsinkomsterna på inkomsttiteln Utförsäljning 
a1· hcrcclskapslugcr kommer att uppgå till 846,9 milj. kr. Av den anledning

en ökar jag beräkningen av denna inkomsttitel med 61.2 milj. kr. 

Tabell I Ändringar i RRV:s beräkningar 3\' statsbudgetens inkomster budgetåret 
1986/87 

I 000-tal kr. 

1111 Fysiska personers skatt 
på inkomst. realisations
vinst och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
I 22 I Sjukförsiikringsavgift. netto 
1231 B<1rnomsurgsavgift 
1241 Yuxenutbildningsavgift 
1251 Ovriga socialavgifter. netto 
1281 Allmiin liincavgift 
1411 Mcrvärdeskatt 
2625 Utförsäljning av bcrcdskapslagcr 

Summa inkomster 

Summa förändringar 
enligt fötcdraganden 

RRV:s be
räkning 

49421000 
39140000 
-857 000 
9041000 
I 061000 

747 000 
R 522 000 

67 500000 
785 700 

304289982 

Förändring 
enligt före
draganden 

+ 150000 
+ 40000 
+ 23000 
+ 9000 
+ 1000 
+ 9000 
+ 8000 
+500000 
+ 61 :!()() 

+801200 

RRV:s heräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran från min sida. 
Sammantaget medför mina justeringar av RRV:s heräkningar för budget
året 19R6/87 en beräknad ökning av inkomsterna med 801,:! milj. kr. till 
305091 milj. kr. 

Ltgifter 

I statsbudgeten för innevarande år uppgår utgifterna till 336 392 milj. kr. 

Därutöver har RRV heaktat heslut om och förslag till anslag på tilläggsbud

get samt finansfullmakt om sammanlagt 2 961 milj. kr. RRV beräknar 
därmed utgiftsanslagen exkl. statsskuldsräntor till 267 353 milj. kr. och 

merbelastningen på förslagsanslag cxkl. statsskuldsräntor till 2017 milj. kr. 

Sammantaget innebär detta att RRV beräknar utgiftsanslagen cxkl. stats
skuldsräntor till 269 370 milj. kr. 
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Tabell 2 Statsutgifterna budgetåret 19116/87 
milj. kr. 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldränlor 
Finansfullmaktsutnyttjande 
Beräknad merbelastning på 

förslagsanslag exkl. stats
skuldräntor 

Statsskuldräntor 
Förändring i anslagsbehållningar 
Ändrad dispostion av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgifts-

behov. netto 

Sunima stal~utgifter 

Statsbudget 

264 392 

65000 
1500 

500 

5000 

336392 

RRV 

267 278 
75 

2017 
65600 

1645 
29() 

3000 

339905 

Ny beräkning 

föredraganden 

267 278 
75 

2017 
65 400 

1645 
290 

2000 

338705 

RRV har beriiknat utgifterna for statsskuldräntorna till 6.5,6 miljarder kr. 
för budgetåret 1986/87. Efter samråd med riksgäldskontoret beräknar jag 
utgifterna för statsskuld räntorna till 65 .4 miljarder kr. 

Tabell 3 Räntor på statsskulden budgetåret 1986/87 
Miljarder kr. 

Budgetår \986/87 
Budget-
proposition 

Räntor på inhemska lån m. m. 52.S 
Räntor på utländska lån 10,5 
Valutaförluster 2,0 

Sunima 65,0 

Nuv. be- Förändring 
räkning 

53, I +0,6 
10. -OJ 
2,1 +0.1 

65,4 +0,4 

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningarna på rescrvationsan
slag under innevarande budgetår att minska med I 64.5 milj. kr. för att 
uppgå till 22 344 milj. kr. Bedömningen är självfallet osäker. men jag kan 
tills vidare acceptera RRV:s beräkning som baseras på uppgifter från de 
ansvariga myndigheterna. I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslagsbe
hållningarna mellan budgetåren 198.5/86 och 1986/87. 

Tabell 4 Anslagsbehållningarna \•id utgången av budgetåren 1985/86 och 1986/87 

Miljarder kr. 

Huvudtitel 1985/86 198Mn 

Utrikesdepartementet 5,8 6.8 
Kommunikationsdepartementet 4,9 4,4 
Arbetsmarknadsdepartementet 3, I 1,7 
Industridepartementet 7,8 7,0 
Övriga huvudtitlar 2.4 2.4 

Summa 24,0 22,3 

Enligt RRV kommer utnyttjandet av rörliga krediter att öka med 290 

milj. kr. under budgetåret 1986/87. 
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Jag vill ocksft nämna att RRV för tillkommande 11tg!fis/Jclw1·. netto tar Prop. 1986/87: 150 
upp 3 miljarder kr. Jag beräknar hehovet till 2 miljarder kr. I övrigt har jag Bilaga I 

inga invändingar mot RRV:s heriikning. 

Sammantaget beräknar jag diirmed utgifterna under budf!etiiret 1986/87 

till 338 705 milj. kr. Jag tnerkommer till statsbudf!etens saldo för budgetåret 

1986/87 under avsnitt 1.4 i det följande. 

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1987/88 

Inkomster 

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 313842 milj. kr. för 

budf!ctiiret 1987/88. I förslaget till statsbudget för nästa hudgetår ing~ir ett 

antal förslag som påverkar statsbudgetens inkomster. I det följande re

dovisar jag de för~indringar av RRV:s beräkningar som jag funnit nödvän

diga. 

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

räknar jag upp inkomsttiteln Fvsiska personers skatt på inkomst. realisa

tio11.1Tinst och riirdse med 150 milj. kr. Med hänsyn till de nya antagande

na om lönesummans utveckling för år 1986 reviderar jag vidare upp beräk

ningen av inkomsttiteln Folkpen.1·ion.1·m·g(fier med 60 milj. kr.. inkomstti

teln .Sjuk.försiikrinp·m·gifi. netto med 25 milj. kr.. inkomsttiteln Barnom

.1·org.rn1·g(fi med 12 milj. kr.. Vuxenuthi/dning.1·<ll'g(fi med I milj. kr.. in

komsttiteln Öi·rir:a .1ocialavr:(fier, netto med 10 milj. kr .. samt inkomstti

teln Allmän /1J11Nl\'gift med 12 milj. kr. 

Med anledning av vad jag anfört om den privata konsumtionen i löpande 

priser under år 1987 räknar jag upp inkomsttiteln Afrffiird1·.1'katt med 500 

milj. kr. i förhållande till RRV:s beräkning. 

RRV har beräknat de totala utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen 

m. m. på inkomsttiteln Öi·riga socialm·gifier, netto till 10900 milj. kr. 

varav 65 '}( belastar inkomsttiteln. Detta är en ökning med 700 milj. kr. 

jämfört med verkets beriikning av dessa utgifter i december 1986. Eftersom 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet och jag inte bedömer arbets

marknadsläget som för~indrat sedan budgetpropositionen förelades riksda

gen, samt att arbetsmarknadsministern senare idag avser att föreslå ett 

antal aktiva I1tgiirder. tar jag upp verkets beräkning på inkomsttiteln med 

455 milj. kr. i förhållande till RR V: s beräkning. 

I enlighet med vad chefen för bostadsdcpartementet kommer att framfö

ra i det följande om f1tgärder i fastighetsskattesystemet med anledning av 

nya taxeringsvärden. räknar jag upp inkomsttiteln Fastighctsskatt med 500 

milj. kr. budgetåret 1987/88. 
Med anledning av det förslag som lagts fram i prop. 1986/87: 139 om 

höjningar av skatten pf1 bensin räknar jag upp inkomsterna pii inkomstti

teln Bensinskatt med I 386 milj. kr. Vidare riiknar jag mot bakgrund av 

övriga förslag i den nämnda propositionen upp inkomsterna pa inkomstti

teln EnergisJ.:mt med 427 milj. kr. 

I enlighet med de förslag som jag senare denna dag kommer att framföra 
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om försiiljningsskatten på motorfordon räknar jag upp inkomsttiteln Fiir

sii/jningsskatt på motorfordon med 400 milj. kr. Vidare räknar jag med 
anledning av nämnda förslag upp inkomsterna på inkomsttiteln Afrn·iirde

skatt med 100 milj. kr. 
I enlighet med vad jag kommer att föreslå senare denna dag om införan

de av en tullklareringsavgift riiknar jag upp inkomsttiteln A 1·gif(er 1•id 

t11/11·erkct med 50 milj. kr. 
Med anledning av de förslag som jag kommer att framföra senare idag 

om omsilttningsskatten på värdepapper räknar jag upp inkomsttiteln Skatt 

på värdepapper med :!00 milj. kr. 
Vissa bidrag från Sverige till stöd för internationell utveckling i Portugal 

kommer troligen att återbetalas under nästa budgetår. Av den anledningen 
tar jag, efter samråd med statsrådet Hjclm-Wallcn. upp en ny inkomsttitel, 
Åtcrhctolning från purtuga(fonden, med 18 milj. kr. RRV:s beräkningar i 
övrigt föranleder inte någon erinran från min eller andra berörda statsrf1ds 

sida. Sammanlagt innebär de förordade avvikelserna från verkets beräk
ningar en uppräkning av inkomsterna för budgetåret 1987/88 med 4 306 
milj. kr. Jag beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret 

1987/88 till 318 148 milj. kr. Förändringarna i förhållande till RRV:s beräk

ningar framgår av tabell 5. 

Tabell 5 Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 
1987/88 
I 000-tal kr. 

RRV:s beräk- Förändringar 
ningar cnl. föredra-

Inkomsttitel 
1111 Fysiska personers skatt pa inkomst. 

realisationsvinst o<.:h rörelse 5:!309000 + 150000 
1211 Folkpensionsavgift 40954000 + 60000 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 202000 + 25000 
1 :!31 Barnomsorgsavgift 9536000 + 12000 
1241 Vuxenutbildningsavgift I 124000 + 1000 
1251 Övriga socialavgifter, netto I 547000 + 465000 
1281 Allmän löneavgift 8680000 + 12000 
1312 Fastighetsskatt 4 500000 + 500000 
1342 Sk<1tt på värdepapper 3400000 + 200000 
141 I Mcrvärdeskatt 71 800000 + 600000 
1421 Bensinskatt 12 100000 + 1386000 
1423 Försäljningsskatt på motonordon 1482000 + 400000 
1428 Energiskatt 12700000 + 427000 
2541 Avgifter vid tullverket 33 500 + 50000 
4517 Återbetalning från portugalfonden + 18000 

Summa inkomster 313842000 

Summa förändringar enligt föredraganden +4306000 

Avslutningsvis vill jag redovisa förändringarna i indelningen av stats

budgetens inkomstsida i förslaget till statsbudget för budgetåret 1987/88 

(tabell 6). 
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Tabell 6 Förslag till förändringar i uppställningen a,· 

Inkomsttitel 

4517 Återhetalning från portugalfonden 
5300 Statliga avgifter ' 
5311 Avgifter för förctagshälsov~ir<l 

Utgifter 

Fiir~lag 

ny inkomsttitel 
ny inktimsthuvu<lgrupp 
ny inkomsllitel 

I det slutliga förslaget till statsbudget för budgetåret 1987 /88 uppgår utgif

terna till 348 638 milj. kr. 
I årets budgetproposition upptogs utgifterna för budgetåret 1987/88 till 

345 846 milj. kr. Av detta belopp svarade minskade anslagsbehållningar. 

ökad disposition av rörliga krediter och beräknat tillkommande utgiftsbe

hov, netto för 11 000 milj. kr. lJtgiftsanslagcn uppgick sålunda till 334 846 

milj. kr. 
Sedan riksdagen förelades budgetpropositionen har fram till den I april 

1987 dels ett antal propositioner innebärande anslagsförändringar förelagts 
riksdagen. dels riksdagen beslutat om ett antal anslag som föreslogs i 
budgetpropositionen. Om riksdagen bifaller förslagen i propositionerna 

ökar de samlade utgiftsanslagen med ca 5 800 milj. kr. Beloppet inkluderar 

även de anslagsförändringar i förhållande till budgetpropositionen som 
beslutats av riksdagen men inte de minskade utgifterna för statsskuldsrän
tor som jag strax återkommer till. I samband med min beräkning av 

anslagskonsekvenserna har jag låtit upprätta en specifikation över före
slagna och i förekommande fall beslutade anslagsförändringar på statsbud
geten i förhållande till budgetpropsitionen. Denna specifikation <bil. 1.5) 
täcker i princip perioden t. o. m. mars 1987. Härtill kommer att. mot 
bakgrund av vad jag tidigare anfört om lönesummans utveckling. den 
beräknade belastningen på några större förslagsanslag att väsentligen änd

ras. Detta gäller följande anslag: Bidrag till driften av grundskolor som i 
budgetpropositionen togs upp med 15017 milj. kr. bör räknas upp med 
I 000 milj. kr.. bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
som i budgetpropositionen togs upp med 3 632,8 milj. kr. bör räknas upp 
med 200 milj. kr, samt skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. som 
i budgetpropositionen togs upp med 12681 milj. kr. bör räknas upp med 
150milj. kr. 

Anslaget Räntor på statsskulden m.m. upptogs i budgetpropositionen 
för budgetåret 1987/88 med ett till 63000 milj. kr. beräknat belopp. Belast

ningen på detta anslag är beroende av den ackumulerade statsskulden 
under det budgetår för vilket anslaget anvisas och av räntenivån inom och 
utom landet samt av bokföringsmässiga valutaförluster på grund av ändra

de växelkurser vid omsättning eller återbetalning av utlandsliin. En beräk

ning av riksgäldskontoret ger vid handen att utgifterna för räntor på stats
skulden m. m. torde bli ca I 000 milj. kr. lägre än vad som antogs i 
budgetpropositionen. De inhemska räntorna beräknas nu bli ca I 000 milj. 

kr. högre främst till följd av ett allmänt högre ränteläge. medan räntorna 
och valutaförlusterna på de utländska lånen sammantaget beräknas bli ca 
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2000 milj. kr. liigre. Förslag till Inkomst- och utgiftsstat for anslaget Prop. 1986/87: 150 
Riintor på statsskulden m. m. framgår av bilaga 1.4. Anslaget bör i enlighet Bilaga I 
med förslaget föras upp på statsbudgeten för budgetåret 1987/88 med 

62 000 milj. kr. 

Tabell 7 Räntor på statsskulden budgetåret 1987/88 
Miljarder kr. 

Budgetår Budget-
prorosition 

Räntor pa inhemska lim m. m. 50.8 
Räntor p;J utländ>ka län 10.1 
Valutaförluster 2.1 

Summa 63,0 

Nuv. he- hiriindring 
räkning 

51.8 + 1.0 
9,9 -0.2 
0,3 -1.8 

62,0 -1.0 

Sammantaget innebiir detta att jag beriiknar statshudgetens utgiftsanslag 
för hudgetftret 1987 /88 till sammanlagt 339 638 milj. kr. 

I syfte att fä en så långt möjligt rättvisande bild av hela belastningen på 

statsbudgeten beräknas, utöver utgiftsanslagen. på statsbudgetens utgifts

sida även medel för förändringar i anslagsbehållningar. ändrad disposition 
av rörliga krediter och beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 

I budgetpropositionen beräknades förbrukningen av anslagsbehållningar 
komma att uppgå till 1500 milj. kr. netto, budgetåret 1987/88. De proposi
tioner innebärande anslagsförändringar som därefter förelagts riksdagen 
motiverar ingen ändring av den beräkning som gjordes i budgetproposi
tionen. Jag räknar således även nu med en minskning av anslagsbehållning
arna med I 500 milj. kr. under budgetåret 1987 /88. 

Budgetutfalkt. och därmed statens upplåningsbehov, påverkas även av 
förändringar i utnyttjandet av riirliga krediter hos riksgäldskontoret. Såda
na krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa 
affärsverk. myndigheter och bolag. Dessutom vill jag erinra om att vissa 
myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet disponerar en rörlig kredit 
i riksgäldskontoret. Riksdagen beslutade !AU 1985/86: 11) att AM U-styrel
sen får disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret om högst 160 milj. kr. 
Någon sådan kredit har under budgetåret 1986/87 ännu ej behövt utnyttjas. 
För nästa budgetår föreslår jag emellertid att den nuvarande ramc.:n för 

rörliga krediter för uppdragsmyndigheters behov ökas med 160 milj. kr. till 

360 milj. kr. Sammantaget räknar jag schablonmässigt med en ökning av 

utnyttjandet av rörliga krediter med 500 milj.kr. 
l syfte att förslaget till statsbudget så långt som möjligt skall visa en 

realistisk budgetbelastningen förs på budgetens utgiftssida upp posten 

Beräknat tillkommande utgiftshehov, netto. Vid beräkningen av denna 

post görs en uppskattning av sådana utgifts- och inkomstförändringar som 
inte förts upp på något annat ställe i budgeten. 

I hudgetpropositionen ingick i denna post bl. a. budgeteffekterna till 

följd av särpropositioner som senare under riksmötet skulle komma att 

föreläggas riksdagen. Då dessa förslag numera föreligger har medel istället 
beräknats under berörda anslag och inkomsttitlar. 40 



Tabcll 8 Statsutgifterna for budgetåret 1987/88 
miljoner kr. 

lltgifhanslag exkl. statsskuldritntor 
Statsskuld räntor 
Föriindring av anslagsbeht1llningar 
Andrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftshehov. netlll 

Summa statsutgifter 

1987/88 

Budget 
prop. 

'271847 
63000 

1500 
500 

9000 

345847 

Ny ht:riik
ning 

"!.77638 
6'2000 

1500 
500 

7000 

348638 

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

Med hiinvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfallet 

av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 

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

tabell 9. 
Beräkningen av budgetutfallet för innevarande budgetår ger vid handen 

att budgetunderskottet för budgetåret 1986/87 blir 6,9 miljarder lägre än 

vad som beräknades i budgetpropositionen. Nu föruscs ett underskott om 

ca 33.6 miljarder kr. 
Statsinkomsterna nästa budgetår uppskattas nu till J 18, I miljarder kr. 

Utgifterna exkl. statsskuldsräntor beräknades i budgetpropositionen till 
282,8 miljarder. Nu beräknar jag utgifterna till 286,6 miljarder kr. Samman
fattningsvis innebär beräkningarna att budgetunderskottet för budgetfaet 

1987/88 minskar med 6,4 miljarder kr. till 30.5 miljarder kr., jämfört med 

bcriikningarna i budgetpropositionen. 
Förändringarna av inkomsterna och utgifterna i förslaget till statsbudget 

för budgetåret 1987/88 sedan budgetpropositionen har jag iiven låtit sam

manstiilla i en specifikation som hör bifogas till regeringsprotokollet i detta 

ärende. (Bil 1.5). 

Tahell 9 Utvecklingen av statsbudgetens saldo budgetåren 1985/86-1987/88 
Miljarder kr. 

Inkomster 
Utgifter cxkl. 

statsskuldsriintor 
Statsskuldsriintor 

Saldo 

1985/86 
Utfall 

'275.1 

'255.4 
66.5 

-46,8 

1986/87 

Budget-
propo-
sitioncn 

"!.99,5 

275.0 
65.0 

-40,5 

RRV Ny be-
riikning 

304.3 305, I 

274.3 :nu 
65.6 65,4 

-35,6 -33,6 
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Tabell 9 Utvecklingen a\· statsbudgetens saldo budgetåren 1985/86-1987/81! forl~. 

Miljarder kr. 

1987/88 Procentuell förändring 

Budget- Nv be- Från utfall Från ny bt!-
propo- räkning 1985/86 till räkning 1986/87 
sitionen ny beräkning till ny ber. 

1986/87 1987/88 

Inkomster 308.9 318.1 +10,9'}( +4.3 lj(. 
Utgifter ex!. 

statsskuldsräntor 282.8 286,6 + 7,0% +4,9C.:'c 
Statsskuldsräntor 63,0 62.0 - 1,6<;(. -5~:!% 

Saldo -36,9 -30,5 

'J Extraordinära budgeteffekter 

Den underliggande utvecklingen av statshudgetens 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 statsbudgetens underliggande utveckling klar
görs. 

På inkomstsidan har exempelvis följande effekter betraktats som extra
ordinära vid framräkning av det underliggande budgetsaldot: 
- ändrade uppbördsperioder för 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 inleveranser 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 utlandslån 
- 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 anslaget på statsbudgeten. 
Som exempel på effekter som inte beaktas vid framräkning av den 

underliggande budgetutvecklingen kan nämnas delsratt ränteutgifter för 
statsskulden pcriodiseras på olika sätt för olika låneinstrument, dels de 
särskilda insatser inom arbetsmarknads- och industripolitik som gjorts 
med hänsyn till sysselsättningsläget. 
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Tahell 10 visar statsbudgetens underliggande utvecklingunder perioden 1985/86-
1987/88 
Miljarder kr.. löpande priser 

Budgetsaldo 
Andel av BNP (':i-! 

3 Statens lånebehov 

1985196 

--12,7 
5.1 %· 

1986/87 

-33,3 
3.4% 

1987/88 

-31,8 
3. I '/i 

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 statens lånebehov. som kan definieras som 

statsskuldens transaktionsförändring. Om man utgår ifran det av RRV 
redovisade budgetunderskottet kriivs en del justeringar för att erhålla 

statens nettolånebehov. I det följande redovisas kortfattat hur de två 
begreppen är relaterade till varandra. 

I. Det av RRV redovisade budgetunderskottet utgör utgångspunkt för 
kalkylen. 

2. Korrigeringar görs då det förekommer skillnader mellan när transak
tioner bokförs i myndigheternas redovisning och när de registreras på 
s1a1sverke1s checkräkning. Som exempel kan nämnas regeländringen den I 

juli 1987 beträffande statens förskottering av kommunernas kostnader för 
kommunalt bostadstillägg (KBTL Ändringen innebär bl. a. en engångs
effekt i form av ett minskat lånebehov för staten i storleksordningen 3,6 
miljarder kr. budgetåret 1987/88. Denna engångseffekt kommer dock inte 
till uttryck i ett minskat redovisat budgetunderskott. 

3. Valutaförluster/-vinster på statliga utlandslån förs enligt nuvarande 
praxis upp mot statsbudgeten då ett ut tandslån förfaller till betalning. Från 

uppliiningssynpunkt innebär dessa kursdifferenser inte någon nettoupplå
ning när samma belopp som förfaller i utlandslån lånas upp i utlandet. 
Vidare innebär kursdifferenserna inte niigot lik viditetsflöde till den in
hemska marknaden. Om däremot aterbetalningen av det utländska lånet 
finansieras inom landet kommer storleken på denna upplåning att bli 
beroende av eventuella kursdifferenser. Givet att upplfrningen sker i riks
banken medför kursdifferenserna inte heller denna gång något likviditcts
flöde till den inhemska marknaden. 

4. Under senare år har viss kreditgivning lyfts ut ur statsbudgeten och i 
stiillet ffttt formen av lån från riksgäldskontorct. Denna utlåning innebär ett 
likviditetsflöde till marknaden samtidigt som denna utlåning måste finansi
eras via statlig uppliining . 

.5. Den beslutade engfmgsskatten på försäkringsbolag kommer att. via en 
inkomsttitel på statsbudgeten, omedelbart överföras till riksgäldskontoret 
för avskrivning mot statsskulden. Detta innebär att skatten inte kommer 
att påverka budgetutfallet. men däremot medföra en indragning av likvidi
tet och en minskning av lånebehovet. 

6. Genom en saldering av posterna I - .5 erhålls statens lfmebehov. 
Det bör påpekas att statens lånebehov definierat på detta sätt innehtiller 
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transaktioner. som inte påverkar likviditetsläget. eftersom de sker mellan Prop. 1986/87: 150 
riksbanken och riksgiildskontord. Som exempel kan nämnas statens riinte- Bilaga I 
utgifter till riksbanken. Då dessa utgifter ökar statsskulden och kräver 
ökad statlig upplåning inkluderas de dock i statens l[rnebehov. 

Tabell Il Statens låncbchO\' I nettot budgetåren 1985/86-1987 /8 

198.'i/86 198ti/87 

I. Statens budgetunderskott enligt RRV 46,8 , Diverse korrigeringar för att uppn;'1 
kassamiis,i!!l1et -3.3 

3. Valutaförlustcr/-vinster på statliga 
utlamlslän -4.2 

4. RGK:s kreditgivning m. m. -2.3 
(varav kreditgivning till affärsverk) I+ 1,0) 
lövrigO <-3.3) 

5. Tillfällig förmögenhetsskatt för 
livförsäkringsbolag m. n. 

6. Staten> li1m:hchov 37.0 

4 Statens avkastningsränta och statens 
utlåningsränta 

33.h 

-2.I 
+1.4 

1+0.8) 
(+0.61 

-7.5 
25.4 

1987/88 

30.5 

-3.6 

-0.3 
+2.2 

( + (.7) 
(+0.5) 

-7.5 
2U 

Det ankommer på regeringen att fastställa statens avkastningsränta och 
statens utlåningsränta. För riksdagens information vill jag anmäla följande. 

Statens avkastningsränta och statens utlåningsränta fastställs av rege
ringen per den I juli varje år. Räntesatserna. som budgetåret 1986/87 
uppgår till 12 %. avses motsvara statens ränta på utnyttjat kapital och 
beräknas på tillgilngarnas nyanskaffningsvärde. Räntan skall således ge 
uttryck för statens avkastningskrav eller förräntningskrav. 

Statens avkastningsränta och statens utlåningsränta har hittills fastställts 
till ett genomsnitt av den långa obligationsriintan på prioriterade obliga
tioner under de tre närmast föregående kalenderåren. En vägning sker av 
de olika räntesatsernas inverkan med hänsyn till tiden. Dessutom görs ett 
tilliigg om en kvarts procentenhet för att täcka förvaltningskostnadcr m. m. 

Beräkningsförutsättningarna när det gäller att fastställa statens avkast
ningsränta och statens utlåningsränta har ändrats eftersom den prioritera
de upplåningen upphörde vid utgången av november månad 1986. 

Med anledning härav finns det anledning att göra en översyn över 
beräkningsprinciperna när det gäller att fastställa statens avkastningsränta 
och statens utlåningsränta. Jag avser att i samband med budgetproposi

tionen 1988 återkomma till riksdagen i denna fråga. 

5 Utnyttjande av finansfullmakten 

Regeringen har av riksdagen bemyndigats att. om arhetsmarknadsläget 
kräver det. för budgetåret 1985186 besluta om utgifter intill ett sammanlagt 
belopp av 2 500 milj. kr. (prop. 1985/86: 150 bil 1. Fi U 30. rskr. 409). I prop. 

1985/86: 150 redovisades att fullmakten utnyttjats med 187 milj. kr. för 
beredskapsarbeten och 173 milj. kr. för investeringar i statliga vägar och 

järnvägar. 
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Därutöver utnyttjades finansfullmakten för vissa syssclsättningsskapan

de åtgärder genom beslut den 15 maj 1986. Besluten avsåg byggande av 

statliga vägar (50 milj. kr.), investeringar i järnvägens system (80 milj. kr. I. 

och flygplatser m. m. !53 milj. kr.) samt byggnadsarbeten inom utbildnings

departementets verksamhetsområde (56.5 milj. kr.) Sammantaget dispone

rades således 599,5 milj. kr. av finansfullmakten under budgetåret 1985/86. 

Även för innevarande hudgetår har riksdagen bemyndigat regeringen 

att, om arbctsmarknadsläget kräver det. besluta om utgifter intill ett 

sammanlagt belopp av 2500 milj. kr. (prop. 1985/86: 150 bil I, FiU 30, rskr 

350). Finansfullmakten för användas för att tidigarelägga, utvidga eller 

påskynda statliga investeringar som normalt finansieras med anslag på 

statsbudgeten. Regeringen kan också använda den för bidrag till kommu

nala projekt för investering och sysselsättning. Bidragsprocenten fär där

vid fastställas med hänsyn till ändamålet men inte överstiga 75 c,;-(;. Vidare 

får finansfullmakten användas för bidrag till näringslivet och bostadssek

torn. I dessa sammanhang får gällande bidragssatser tillfälligt höjas till 

högst 75%;. 

Genom beslut den 19 februari 1987 utnyttjades finansfullmakten med 75 

milj. kr. för sysselsättningsskapande åtgärder inom arbetsmarknadsdepar

tementets område. Något ytterligare utnyttjande under innevarande bud

getår har ej ägt rum. 

Vid sidan om finansfullmakten finns ett antal bemyndiganden som rege

ringen kan använda om det behövs av konjuktur- eller syssclsättningsskäl. 

Villkoren för hur dessa bemyndiganden får utnyttjas varierar något. Riks

dagen har begärt att regeringen skall se över systemet med finansfullmak

ten och övriga snarlika bemyndiganden. Syftet är att dels begränsa antalet 

bemyndiganden. dels fastställa en för finansfullmakten och övriga konjuk

tur- och arbetsmarknadspolitiskt motiverade bemyndiganden gemensam 

beloppmässig ram !FiU 1985/86: 30, rskr 3581. En sådan översyn pågår. Jag 

vill vidare erinra om det förslag till nya riktlinjer för statens lokalförsörj

ning som regeringen har redovisat i årets budgetproposition (prop. 
1986/87: 100 bil. 2 s. 18-25). Förslaget innbär bl. a. att regeringen ges 

fullmakt att besluta om investeringar inom en ram som riksdagen bestäm

mer för ett år i taget. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i dessa 

frågor. 
Av sysselsättningsskäl kan även behov uppstå av att öka den utbild

ningsvolym som riksdagen anvisat för arbetsmarknadsutbildningen. Vid 

sådana tillfällen bör arbetsmarknadsmyndigheterna kunna ges möjlighet 

att med kort varsel planera och upphandla AMU-kurser för dem som 

drabbas av arbetslöshet. Jag förordar mot denna bakgrund att riksdagen 

bemyndigar regeringen att utnyttja finansfullmakten även för arbetsmark

nadsutbildningen. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare idag att anmä

la behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser föranledda av den i prop. 

1986/87: 110 föreslagna handelsblockaden mot Sydafrika och Namibia. Det 

är i dagsläget svårt att uppskatta både eventuella behov och storleken på 

sådana insatser varför denna bedömning måste anstå tills läget bättre kan 

överblickas. Jag föreslår därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyn-

5 Riksda{:t'n 1986187. I sam/. Nr 150 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I 
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<ligande att tillfälligtvis få utnyttja finansfullmakten för att täcka det resurs
tillskott som kan bli nödvändigt. 

Regeringen disponerar för beslut innevarande budgetår. som jag tidigare 

nämnt. en finansfullmakt om 2500 milj. kr. För budgetåret 1987188 föror
dar jag att en fullmakt begärs med samma belopp. 

6 Statliga garantier 

I 1987 års budgetproposition redovisade jag att statens garantiåtaganden 
per den I juli 1987 skulle komma att uppgå till drygt 145 .4 miljarder kr. 

Regeringen har därefter lagt fram förslag till riksdagen som berör omfatt
ningen av det statliga garantiåtagandet. Förslagen redovisas i tabell 12. 

Med dessa förändringar av garantiramarna kommer statens samlade 
garantiåtagande att uppgå till ca 147 .6 miljarder kr. den I juli 1987. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga l 

Tabell 12 Föreslagna förändringar a\' ramar för statligt garantiåtagande efter budgetpropositionen 1987 (milj. 
kr.) 

Proposition 

1986/87: 87 
om statens 
vattenfalls
verk. 

1986/87: 74 
om närings
politik inför 
1990-talet. 

1986/87: 98 
om investe
ringsgaran
tier. 

1986/87: 109 
med förslag 
till tilläggs
budget Il till 
statsbudgeten 
för budget
året 1986/87. 

1986/87: 145 
om ändringar 
i lagstift
ningen för 
stads- och 
landshypo
teksinstitu
tionerna. 

Garantins 
ändamål 

Täcka behov 
av borgens
teckning för 
lån på kapi
talmarknaden 
till bolag i 
vilka Vatten
fall förval
tar statens 
aktier. 

Industri 
garanti-
lan. 

Statsgaran
ti för inves
teringar i 
utlandet. 

Åtaganden 
i samband 
med Tele-X
projektct. 

Grundfond 
för Konunga
rikets Sve
riges slads
hypoteks
kassa. 

Nuvarande 
garantiram 

14034 

868 

400 

0 

Foreslagen 
garantiram 

14373 

O' 

1000 

40 

17 500 

Förändring 

+ 339 

868 

+ 600 

+ 40 

+2000 

Tidpunkt för 
förändring 

1987-07-01 

1987-07-01 

1987-07-01 

1987-07-01 

1987-07-01 

1 Stödformen industrigarantilån har i prop. 1986/87:74 om näringspolitik inför 1990-talet föreslagits upphöra 
vid ingången av budgetåret 1987/88. 

Förslaget innebär dock ingen förändring i fråga om åtaganden från statens sida som gjorts eller görs innan 
stödformen upphör. 
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7 Årsbokslut för stateri 1985/86 

Riksrcvisionsverket (RRV) har överlämnat Årshokslut för staten budget

[1ret 1985/86. Detta årsbokslut omfattar statliga myndigheter inklusive af

färsverken samt riskgäfdskrmtoret och övriga myndigheter under riksda

gen. Riksbanken som tillhör den senare kategorin ingår dock endast med 

riksbankens grundfond rå I miljard kr i årsbokslutet. Enligt ribdagens 

bdut upptogs riksbankens grundfond den I juli 1938 till redovisning bland 

statens kapitaltillgångar. I övrigt ligger riksbankens tillgångar helt vid 

sidan av den statliga redovisningen. Riksbankens eget kapital uppgick vid 

utgången av år 1985 till 24 miljarder kr. 

7. l Balansräkning med noter 

Balansräkningen i ärsbokslutet bygger på de tillgiingar och skulder som 

redovisas i ovannämnda myndigheters bokslut. I des~a bokslut tas i regel 

anläggningstillgångarna upp till anskaffningsvärden minskade med av

skrivningar. Balansräkningen återges i något förkortad form i tabell 13. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I 
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Tabell 13 Balansräkning för staten 
Miljarder kr. 

TILLGÅNGAR 

AJataie//a tillgångar 

Lager och förråd 
Skepp, maskiner och inventarier 
Byggnader och mark 
Statliga vägar" 

Finansiella 1illg1ln1?1ir 
Aktier m. m.-' 
Skattefordringar 
Övriga fordringar" 
Likvida tillgirngar 

Summa tillgångar 

SKULDER OCH KAPITAL 

Statssk11/derr' 

Lån i Sverige 
Lån utomlands 

Öl'riga skulder 

Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 

D111wti<111sk11pit11/ 

\"erkskapital 
Konsoliserande avsättningar i 
atfärsverken m. m. 0 

Fonder 

Statens nt'ltofiirrnögt'nhet 
Vid budgetårets början 
Förändringar undo:r budget~ll"ct 

- Statsbudgetens nettounderskott 7 

- Övriga kapitaländringar 

Vid budgetårets slut 

Summa skulder och kapital 

A11s1·11rsfiirhi11d1•/scr 
Gjorda garantiutfästelser 
Övriga statliga skuldförbindelser 
redovisade inom linjen hos 
riksgäldskontoret 

Bokförda värden 

1986-06-30 198.'i-06-30 

14.7 14.3 
26.3 25.1 
65.1 60.5 

106,I 99,9 

2f..5 25.0 
9.0 8.7 

157.f. 160,7 
27.5 28.8 

220,6 223.2 

326,7 323,1 

4f.9,5 414,5 
120,5 139.l 

590.0 553,6 

58.5 50.6 
9.3 5.5 
, , 

2.0 

47.X 46.1 
8.7 8, 

56,5 54,3 

-342,9 -286.6 

- 47,5 - 57.7 
-i- 0,6 + 1.4 

-389,8 -342,9 

326,7 323,1 

l."13.5 128.4 

3.5 2.6 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga t 

Beräknad nukostnad 1 

1986-06-30 1985-06-30 

21.1 19.7 
50,6 52.5 

179,5 170.6 
59.4 60.8 

310,6 303,7 

26,5 25,0 
6.2 6,5 

157.6 160.7 
27.5 28.8 

217,8 221,0 

528,4 524,7 

469.5 414,5 
122.6 157,5 

592,I 572,0 

58,5 50.6 
9,3 5,5 

2.2 2.0 

97.3 91.1 
8.7 8.2 

106,0 99,3 

-204.7 -169,9 
- 35.0 - 34.8 

-239,7 -204,7 

528,4 524,7 

1 Nukostnad definieras som en tillgång'< nyanskaffningsvärde minskat med avskrivningar grundade på detta 
värde. 
2 Viirdet på de statliga vägarna har beräknats med investeringarna i vägnätet under den senaste 40-årsperio
den som underlag. Som investering har räknats utfallet på anslagen for byggande av statliga vägar. Till detta 
viirdc har lagts 10(:(:. av anslagen till drift av statliga viigar. Erfarenhetsmässigt hcdöms nämligen en sii stor 
andel av anslaget utgöra värdehöjande forbltttringsarbeten. De sålunda beräknade investeringsbeloppen har 



I årsbokslutet redovisas också tillgångarna upptagna till beräknade nu- Prop. 1986/87: 150 
kostnader. I beloppen för nukostnad ingår såväl de bokförda tillgängarnas Bilaga I 
nukostnad som värdet av vissa icke redovisade tillgångar. Kravet på 
tillgångsredovisning inom staten är begränsat på så sätt att i princip endast 
sådana tillgångar som ger en finansiell avkastning behöver bokföras. En 
betydande del medel från statsbudgeten och från andra finansieringskällor 
har därutöver använts till uppbyggnad av tillgångar som nyttjas i myndig-
heternas verksamhet men som inte åsatts något redovisat värde. För att få 
uppgift dels om värdet av dessa oredovisade tillgångar och dels om redan 
bokförda tillgångars nukostnad, har förfrågningar sänts ut till ett stort antal 
myndigheter. Uppgifter som kommit in från myndigheterna har bearbetats 
och sammanställts i kolumnen för nukostnad i balansräkningen. Uppgifter 
från några större myndigheter saknas. Bl.a har underlag för beräkning av 
kapitalvärdet för tillgångar som används inom försvaret - flygplan, fordon 
och annan krigsmateriel - inte kunnat erhållas. Värdet av museisamlingar, 
bibliotek m. m. ligger också utanför redovisningen. Den största tillkom-
mande posten bland nukostnaderna är värdet av det statliga vägnätet, som 
här beräknats och tagits in i balansräkningen. 

Beräknad till nukostnad uppgår statens nettoförmögenhet till 
- 239,7 miljarder kr, medan den bokförda nettoförmögenheten är 
- 389,8 miljarder kr. 

7 .2 Kommentarer till balansräkningen 

7 .2.1 Statens nettoförmögenhet 

Enligt balansräkningen minskade statens bokförda nettoförmögenhet un
der budgetåret med 47 miljarder kr och uppgick vid årets slut till -398,8 

omräknats till nukostnad med ledning av vägverkets vägkostnadsindex. Det erhållna bruttobeloppet har sedan 
reducerats med avskrivningar (avskrivningstid 40 år). Anskaffningsvärdct för vagarna minskat med avskriv
ningar uppgår till 26, 1 miljarder kr. Vägarnas beräknade nukostnad är lägre än föregående år på grund av att 
vägkostnadsindex sjunkit med 0,5 % under 1985/86. 
' Aktierna är upptagna till sina anskaffningsvärden. 
4 Därav lånefordringar 121,8 miljarder kr. Lånefordringarna har tagits upp till sina nominella belopp. Hänsyn 
har alltså inte tagits till osäkra fordringar som ingår i summan. Lånefordran har minskat jämfört med 1984/85. 
Detta förklaras av att nya bostadslån fr. o. m. 1985/86 finansieras och redovisas av Statens Bostadsfinansie
ringsaktiebolag SBAB. Utestående bostadslån hos SBAB uppgår till 7 ,5 miljarder kr. 
' Från statsskulden enligt riksgäldskontorets redovisning avgår skulder inom staten. I nukostnadskolumnen 
har statsskulden omvärderats enligt balansdagens valutakurser. 
" Enligt de regler som tidigare gällde för flertalet affärsverk skulle återanskaffningen av anläggningstillgångar 
finansieras med avskrivningsmedel. Reglerna var så utformade att avskrivningsmedlen skulle Hicka även det 
ökande behov av kapital för återanskaffning som uppstod vid inflation. Om inga expansionsinvesteringar 
gjordes innebar detta i princip att det av staten tillskjutna kapitalets nominella värde förblev oförändrat med 
det successivt ökande värdet av anläggningstillgångarna finansierades med driftmedel. Under 1985/86 tilläm
pades denna princip endast för Vattenfall. De avsättningar som tidigare gjorts vid andra affärsverk kvarstår 
dock i redovisningen. Vid sammanställningen av balansräkningen för staten har det kapital som ti/lskjutits 
från staten förts till den i balansräkningen redovisade nettoförmögenheten under det att kapital som tillförts 
från st111e11s drif1intiikter redovisas som en särskild post i balansriikningen. Uppskrivningar av statskapitakts 
värde har h:införts till nettoförmögenheten. 

När tillgångarna och skulderna omvärderas till nukostnad !_vad avser skulder enbart statsskulden som 
omvärderats till balansdagens valutakurser) måste även kapitalkostnaderna omvärderas. 
7 Med statsbudgetens nettounderskott avses budgetunderskott (46,8 miljarder kr.) korrigerat för vissa finansi
ella transaktioner avseende främst den statliga utlåningen samt för investcringstransaktioner som påverkat 
balansräkningens tillgångsposter. 



miljarder kr. Minskningen har till övervägande del orsakats av statsbudge- Prop. 1986/87: 150 
tens nettounderskott 47,6 miljarer kr., dvs. budgetunderskottet 46.8 miljar- Bilaga I 
der kr korrigerat för sådana finansiella transaktioner och investeringstrans-
aktioner som piiverkat tillgångsposter i balansräkningen. 

Den negativa förmögenheten består i stort sett av ackumulerade netto
underskott i statsbudgeten. En betydande del av statsbudgctmcdlen har 

dock använts till investeringar ~om ej tillgångsredovisats. Så hart ex under 
den senaste 6-årsperioden 37,.'i miljarder kr., gått till investeringar i försva
rets kapitalobjekt och 13.6 miljarder kr. investerats i vägar. Medel som 
satsats på högre utbildning och forskning kan ses som en investering i 
immatriella tillgångar. Under tiden 1980/81-1985/86 har 40.5 miljarder kr. 

gått till detta ändamål. 
Det bokförda värdet av statens nettoförmögenhet kan följas bakåt i tiden 

eftersom det nuvarande redovisningssättet i detta avseende i stor ut~träck

ning överensstämmer med det tidigare. Se diagram I. Av diagrammet 
framgår att nettoförmögenheten var positiv fram till slutet av 1970-talet för 

att därefter bli negativ och snabbt fallande. 

Diagram I Utvecklingen av statens bokförda nettoförmögenhet under 15 år 

Miljarder kr. 

+50 

0 

"'" 
"i'-. 

-50 

-100 

' 'r\ -150 

-200 

\. 

" 
-250 

~ 
-300 

-350 

-400 I" 
År 1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

7 .2.2 Utveckling av grupper av balansposter under 6 år 

I diagram 2 har balansräkningens poster sammanförts i grupper. Diagram

met visar hur dessa grupper av balansposter har förändrats under det 

senaste sex åren. 
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l)iagram 2 Schematisk översikt iiver grupper a•· balansposter i balansräkningar för 
åren 1980/81-1985/86. Bokförda •·ärden. Miljarder kr. 

Indelning av staplarna: 

·~örel sekapi tal" Avsattningar 
658 

Anl aggn .t il lg. Ovr. 
-materiella Un 

Ungfr. 22 59 ,.__ 

615 98 
-q-Anlaggn.tillg. 

Statsskulden 31 56 
,...----

-finansiella 590 -Ackumulerat 92 i=5= 
underskott -530 148 

22 50 554 
r--- ,____ 

84 
453 

F 5=: 149 

20 49 ,___ ..-- 475 
81 F=3= 138 ,.__ 

364 
390 

--1.Q_ .---- 400 ........_ 
48 

72 128 343 ,___ 
290 317 ..---

21 f---- 287 .--- 41 
117 

66 r--- ,..---

r--- 248 224 
102 ,___ 

155 

r---

101 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

7.2.3 Statsskuldens relation till anläggningstillgångar, rörelsekapital och 
ackumulerade underskott 

I statlig verksamhet finns det i en helt annan utsträckning än i privat 
verksamhet samband mellan finansieringskällor och vissa grupper av ba
lansposter. I tabell 14 har en ungefärlig bedömning gjorts av hur statsskul
den fördelar sig på rörelsekapital 1 

), anläggningstillgångar och ackumulera
de underskott. 

Tabell 14 Andel av statsskulden 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/8.~ 1985/86 

Rörelsekapital 5 li(. 4'"' 3 r/-:;, 3 '/i 4';'{> 2l7f.1 /(. 

Anliiggni ngsti I lgånga r 55 ')( 48'i[. 42% 38% 35% 33% 
Ackumulerat underskott 40% 48% 5'\% 59 <;(, 61% 65 'ii. 

1 Med "riirelst:kapital" avses varulager och kortfristiga finansiella tillgångar mins
kat med kortfristiga skulder. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I 
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De finansiella och materiella anläggningstillgångarna som bokförs av Prop. 1986/87: 150 
myndigheterna utnyttjas till övervägande del i verksamheter som ger en Bilaga I 
finansiell avkastning. Statsskulden motsvarades budgetåret 1980/81 till 
55 % av sådana bokförda anläggningstillgångar. Över åren har statsskulden 
i allt större utsträckning tagits i anspråk för de ackumulerade underskotten 
och budgetåret 1985/86 hade andelen anläggningstillgångar sjunkit till 33 o/c. 

Beräkningen är baserad på antaganden att balansposterna Skulder för 
speciella ändamål och Övrigt under Verkskapital främst finansierar rörel
sekapital samt att långfristiga skulder i övrigt, donationskapital och affärs
verkens konsoliderade avsättningar främst finansierar anläggningstill
gångar. Sjukförsäkringsfonden slutligen har bidragit till att täcka de acku
mulerade underskotten. 

7 .3 Förmögenhetsredovisning i övriga delar av den offentliga 
sektorn. 

Vid bedömning av statens förmögenhet finns skäl att beakta att staten 
utgör endast en del av den offentliga sektorn. till vilken brukar räknas även 
kommunerna och socialförsäkringssektorn. 

Årsredovisningarna från kommunerna och olika delar inom socialförsäk
ringssektom avser kalenderår och är därför inte helt jämförbara med 
årsbokslutet för staten som avser det statliga budgetåret. De ger dock en 
viss uppfattning om utvecklingen. 

Inom socialförsäkringssektorn ökade under kalenderåret 1985 AP-fon
dens egna kapital med 21, 1 miljarder kr. till 266 ,4 miljarder kr. (därav 
löntagarfonderna 2,9 miljarder kr). Ca 29% av fondernas tillgångar utgörs 
av lån till staten och ca 5 % av lån till kommunerna. De erkända arbetslös
hetskassornas egna kapital ökade med 200 milj. kr. under 1985 och uppgick 
vid slutet av året till 1.9 miljarder kr. 

Under samma period ökade den kommunala sektorns egna kapital med 
6,7 miljarder kr. till 170.3 miljarder kr. samtidigt som de långfristiga skul
derna endast ökade med 1.6 miljarder kr. Investeringar, verksamhetskost
nader och transfereringar inom denna sektor har alltså - med bevarad hög 
likviditet - till övervägande del kunnat finansieras genom skatter, avgifter 
och statliga bidrag. 

En väsentlig kapitaluppbyggnad har således skett i andra delar av den 
offentliga sektorn genom skatte- och avgiftsuttag, medan staten till bety
dande del finansierat verksamheten genom upplåning. Detta återspeglas i 

den negativa statliga nettoförmögenheten. 
Nedanstående tabell ger en översikt över statens, kommunernas. AP

fondens och de erkända arbetslöshetskassornas ställning vid utgången av 

respektive räkenskapsår. 
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Tabell 15 Offentliga sektorns finansiella ställning vid utgången 3\' 1985 

Miljarder kr. 

Tillgångar Skulder Eget kapital 

Staten 
Kommunerna 
AP-foncn 
De erkända arbets

li\shetskassoma 

326.7 
250 . .'i 
2h6,7 

716,.'i 
80,2 
0.3 

0.3 

8 Kompensation för lönekostnader 

-389.8 
170,3 
266,4 

1.9 

Den begränsning för utgiftsökningarna till följd av statliga löneavtal som 
jag tidigare föreslagit (p. 5 Budgetpolitiken) får återverkan på grunderna 

för beräkningen av anslag och taxor. 
För förvaltning.rnnslag tas hänsyn till nya löneavtal dels vid heräkningen 

av anslagsmedel i budgetpropositionen, dels under löpande budgetår. 
Vid beräkningen av anslag i budgetpropositionen omräknas lönemedlen 

med de avtalsenliga löneökningar som inträffat sedan närmast föregående 
budgetarbete. Hittills har lönehöjningarna beakt<'.ts fullt ut vid löneomräk
ningen. Därefter prövas frågorna om tillämpning av huvudförslaget, refor
mer och särskilda besparingar. 

Under löpande budgetår medges myndigheter med högstsatta lönemedel 
att enligt en särskild förordning överskrida förvalningsanslag med faktiska 
lönemerutgifter till följd av avtal som inte beaktats vid anslagsberäkning
en. För myndigheter med reservationsanslag eller obetecknade anslag 
fattar regeringen beslut om kompensation i särskild ordning. 

Anslagen inom utgiftsramen for det militära forsmret omräknas inför 
budgctprogpositionen på motsvarande sätt som för förvaltningsanslag. 
Merkostnaden under löpande budgetår täcks från ett anslag för prissteg
ring under fjärde huvudtiteln. 

Gränsen för kompensation kan sättas inom ramen för nuvarande an
slagsteknik. BerLikningen av anslagsmedel och kompensation under löpan
de budgetår baseras som hittills på myndighetsvisa löneökningstal. Om 
den genomsnittliga löneökningen överstiger den fastställda ramen görs 
dock en reduktion i motsvarande mån. Reduktion kommer först att ske 
under löpande budgetår och därefter vid kommande beräkning av löneme
del i budgetpropositionen. 

Vissa hidragsanslag räknas på motsvarande sätt upp med hänsyn till 
löneavtalen. Det gäller i första hand statsbidragen till den kommunala 
undervisningen i grundskola och gymnasium. Löneökningar utöver den av 
regeringen angivna ramen bör inte kompenseras. Detta bör beaktas vid 
beräkningen av statsbidragen. Även för övriga statsbidrag bör en motsva
rande begränsning av uppräkningar ske. 

Som framgått av vad jag tidigare idag har anfört har de statliga löneavta
len stor betydelse för utvecklingen av taxor uch Gl'R((ter inom betydande 
områden. Taxorna och avgifterna fastställs av regeringen. av myndigheten 
i samråd med riksrevisionsverket (RRV) eller helt av myndigheten själv. 
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En begränsning av i vilken utsträckning löneavtal fftr ligga till grund för 
höjningar av taxor och avgifter förutsätter antingen att de fastställs av 
regeringen eller efter ett obligatoriskt samrad med riksrevisionsverkct. 
Taxor som inte rör affärsverken fastställs i samråd med RRV. En begrän
sad uppräkning av dessa taxor kan därför ske genom direktiv till de statliga 
myndigheterna och RRV. 

Statliga och offentligrättsliga avgifter. t. ex. olika stämpelavgifter. in
levereras i regel till inkomsttitel på statsbudgeten. A vgiftcrnas storlek 
påverkar inte omfattningen av verksamheten i de myndigheter som admi
nistrerar avgifterna. På samma sätt som för andra myndigheter bör därför 
en begränsning av genomslaget för löneökningar föranleda en begränsad 
kompensation av förvaltningsanslagen för dessa myndigheter. 

En begränsad kompensation för lönehöjningar kan leda till övertalig 
personal som föranleder en tillämpning av trygghetsavtalen. Eftersom 
avtalen ålägger arbetsgivaren att vidta åtgärder under en 9 månadersperiod 
utöver uppsägningstiden linns det risk för anslagsöverskridanden. Rege
ringen bör på sedvanligt sätt kunna täcka sådana merkostnader. 

9 Sjuk och föräldrapenning vid arbetsgivarinträde 

För arbetstagare med statligt reglerade tjänster gäller s. k. arbetsgivarinträ
de. Det innebär att den anställde i stället för sjukpenning och föräldrapen
ning uppbär lön från arbetsgivaren. Arbetsgivarinträdet är reglerat i kollek
tivavtal. 

I förordningen (1984: 1014, ändrad senast 1985: 958) om myndigheternas 
uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna. m. m. regleras 
ersättningen från försäkringskassorna vid arbetsgivarinträde. För affärs
verk, exportkreditnämnden och stiftsnämnderna utbetalas ersättningen till 
resp. myndighet. För övriga myndigheter tillgodoförs statsverket ersätt
ning via riksförsäkringsverket. Med hänsyn till detta betalar dessa myndig
heter en lägre ersättning för arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna 
motsvaras av ett s. k. lönekostnadspålägg som f. n. uppgår till 39 % av 
utbetalad lön. 

År 1985 genomfördes en förenklad administration vid korta sjukfall för 

de arbetstagare som omfattas av arbetsgivarinträde. Denna ordning med
för betydande administrativa fördelar. Systemet med arbetsgivarinträde 
innebär emellertid också vissa nackdelar. eftersom förvaltningsmyndighe
terna genom det lägre lönekostnadspåläggct endast kompenseras för en 
genomsnittlig frånvaro. Problem har uppstått vid myndigheter med tempo

rärt hög frånvaro, t. ex. i samband med barnledighet. Det har främst gällt 
små myndigheter och forskningsprojekt. Problem kan också uppstå om 
frånvarofrekvensen för vissa personalkategorier. t. ex. lokalvårdare, är 
hög. Eftersom privata städföretag inte helastas med de faktiska kostnader
na för frånvaron utan med socialförsäkringsavgifterna försvåras statens 
möjligheter att bedriva lokalvård i konkurrens med de privata företagen. 

Ett sätt att undvika dessa olägenheter kan vara att vid arbetsgivarinträde 
återföra ersättningen från försäkringskassorna till förvaltningsmyndighe-
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tema, på motsvarande sätt som för affärsverken m. tl. Det skulle underlät
ta myndigheternas planering eftersom verksamheten blir mindre känslig 
för förändringar i frånvaron. Dessutom undviks riskerna för att kvinnor i 

fertil ålder diskrimineras på grund av att frfmvaron kan hli hög i samhand 

med barns födelse. Förändringen skulle innebära att förvaltningsmyndig
heterna kan utnyttja fördelarna av det allmänna försäkringssystemet på 

samma sätt som andra arbetsgivare. Därigenom förbättras möjligheterna 
att bedriva bl. a. statlig lokalvård i konkurrens med privata företag på lika 
villkor. Det ankommer sedan på myndigheterna och de avtalsslutande 

parterna att vidta de ytterligare åtgärder som bedöms erforderliga för att 

skapa konkurrensneutralitet mellan lokalvård i statlig resp. privat regi. En 
ordning där förvaltningsmyndigheterna uppbär ersättning från försäkrings

kassorna förutsätter en höjning av lönekostnadspålägget. inom ramen för 
oförLindrade anslag. Om utbetalning av sjuk- och föräldrapenningen till 
myndigheterna motsvaras av ett ökat lönekostnadspålägg är förändringen 
neutral i förhållande till statsbudgeten. 

Möjligheterna att vidta en sådan förändring behöver emellertid beredas 
ytterligare. Bl. a. måste de närmare ekonomiska konsekvenserna av en 
sådan förändring klarläggas. Med hänsyn till problemen med främst lo
kalvården hör dock en ev. ändring genomföras så snabht som möjligt. Det 
ankommer på regeringen att besluta om förändringar i förordningarna som 
reglerar lönekostnadspåläggets storlek, utbetalningen av sjuk- och för

äldrapenning vid arbetsgivarinträde m. m. Jag har för avsikt att återkomma 
till regeringen i denna fråga. Riksdagen hör dock få tillfälle att ta del av det 
jag nu har anfört. 

JO Finansieringen av ökade lönekostnader i 
samband med mindre omorganisationer av statliga 
myndigheter 

För organisationsförändringar inom en myndighet kan statens arbetsgivar
verk, utan förbehåll om regeringens godkännande. träffa avtal med huvud
organisationerna om en kostnadsram för lokala lönehöjningar. Detta regle
ras f. n. i 17 § 2 st. i det allmänna tjänsteförteckningsavtalet (ATF). Sådana 
avtal föregås regelmässigt av en framställning från myndigheten till arbets
givarverket. Enligt hittillsvarande praxis har dessa avtal legat till grund för 
mcdelstilldelningen till myndigheterna. 

Utgångspunkten för sådana organisationsförändringar bör vara att effek
tiviteten ökar. Enligt min mening iir det därför nödvändigt att myndigheter
na vid egna omNganisationer gör en avvägning mellan befintliga resurser 
och eventuella löncnivåförändringar. En budgetmässig kompensation för 
nämnda avtal kan leda till att denna avviigning inte kommer till stånd. 

Avtal om ramar för lokala förhandlingar i samband med organisations
förändringar bör enligt min mening inte ligga till grund för medelstilldel
ningen till myndigheterna. Denna ordning bör gälla för avtal som träffas 
fr. o. m. den I januari 1988. Det bör ankomma på regeringen att för budget-
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året 1987/88 besluta att inte lägga dessa avtal till grund för medelstilldel- Prop. 1986/87: 150 

ningen. Bilaga I 

Hemställan 

Föredragandena hemställer. mot bakgrund av vad som anförts. att rege
ringen 

dels föreslår riksdagen att 

1. godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politi

ken som har förordats i det foregående. 

2. godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen som 
har förordats i det föregående. 

3. godkänna beräkningen av statsbudgetens inkomster för budget
året 1987 /88, 

4. godkänna beräkningen av förändringar i anslagsbehållningar 

för budgetåret 1987 /88. 
5. bemyndiga regeringen att disponera en rörlig kredit i riksgälds

kontoret för myndigheternas uppdragsverksamhet, uppgående till 

360000000 kr., 

6. godkänna beräkningen av förändringar i dispositionen av rörli

ga krediter för budgetåret 1987/88, 

7. godkänna beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbe
hm', netto för budgetåret 1987/88, 

8. anta förslaget till Räntor på statsskulden. m.m för budgetåret 

1987/88, 

9. till Räntor pä statsskulden m.m för budgetåret 1987/88 anvisa 
ett förslagsanslag av 62000000000 kr., 

LO. med ändring av tidigare förslag till Bidrag till kommunerna 
med anledning av a1·skajfandet av kommunala företagsbeskattning
en för budgetåret 1987/88 under sjunde huvudtiteln anvisa ett för
slagsanslag av I 391000000 kr., 

11. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1987/88. om arbets

marknadsläget kräver det. utnyttja finansfullmakten även för arbets

marknadsutbildning samt för arbetsmarknadsåtgärder som kan bli 

nödvändiga med anledning av handelsblockaden mot Sydafrika och 

Namibia, 
12. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1987/88. om arbets

marknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad 

som förordats intill ett sammanlagt belopp av 2 500 000 000 kr.. 

13. till Bidrag till driften av grundskolor för budgetåret 1987/88 

under åttonde huvudtiteln utöver i prop. 1986/87: 100 bil. 10 föresla

get förslagsanslag anvisat ytterligare I 000 000 000 kr., 

14. till Bidrag till arbetsliishetsersättningen och wbildningsbid

rag för budgetåret 1987/88 under tionde huvudtiteln utöver i prop. 

1986/87: 100 bil. 12 föreslaget förslagsanslag anvisa ytterligare 

200000000 kr.. 
15. till Skatteu(iämningshidrag till kommunerna m. ni. för budget- 56 



året 1987/88 under sjunde huvudtiteln utöver i prop. 1986/87: 100 Prop. 1986/87: 150 

hil. 9 föreslaget förs lagsanslag anvisa ytterligare 150 000 000 kr. Bilaga I 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad föredragandena har 

anfört om 
16. statens avkastningsränta och statens utelåneränta. 

17. utnyttjandet av finansfullmakten, 

18. statliga kreditgarantier. 

19. sjuk- och föräldrapenning vid arhetsgivarinträde, 

20. finansieringen av ökade lönekostnader i samband med mindre 

omorganisationer av statliga myndigheter. 
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Reviderad nationalbudget 
för 1987 
Förord 

Den reviderade nationalbudget för 1987 <RNB87), som härmed läggs fram. 

beskriver den internationella och svenska ekonomins utveckling och inne

håller en prognos för 1987. 

Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartement och olika 

verk och institutioner. För bedömning av den internationella utvecklingen 
har material erhållits från bl. a. OECD. I mars redovisade statistiska cen
tralbyrån nationalräkenskaper för åren fram t. o. m. 1986. och konjunktur

institutet offentliggjorde samma månad en prognos för innevarande år. 

Detta material utgör det huvudsakliga underlaget för den reviderade natio
nalbudgeten. Utredningsrådet har hörts. men dess ledamöter bär inte 
något ansvar för de bedömningar. som görs i nationalbudgeten. 

Arbetet med den reviderade nationalbudgeten har letts av statssekrete
raren Erik Åsbrink och departementsrådet Svante Öberg. Kalkylerna av

slutades den 22 april 1987. 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150 
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1 Sammanfattning 
Ut1·ecklingen 1986 

Tillväxten i den svenska ekonomin blev enligt de preliminära nationalrä

kenskaperna för 1986 svag. BNP ökade med endast 1.3%. trots att den 

privata konsumtionen steg kraftigt. och även den offentliga konsumtionen 
ökade relativt starkt. BNP-tillväxten drogs ned av en sannolikt tillfällig 
försvagning av investeringsaktiviteten. av en svag nettoexport och av en 
betydande lageravveckling. 

I flera andra avseenden utvecklades dock den svenska ekonomin gynn
samt 1986. Läget på arbetsmarknaden fortsatte att förbättras. Sysselsätt
ningen ökade med ca 30 000 personer. och arbetslösheten minskade något. 

Trots att timlönerna steg med hela 8 1/2 % 1986. dämpades inflationen 
påtagligt till följd av fallande oljepriser och räntor. Konsumentpriserna 

steg med bara drygt 3 % under loppet av 1986. Bytesbalansen förbättrades 

kraftigt. främst till följd av fallande oljepriser. och uppvisade ett överskott 
på ca 7 miljarder kr. 1986. 

De preliminära nationalräkenskaperna uppvisar en i några avseenden 
mindre fördelaktig bild av den svenska ekonomin 1986 än de uppskattning

ar, som redovisades i den preliminära nationalbudgeten. BNP-tillväxten 

blev svagare. konsumtionen (både den privata och den offentliga) ökade 
mer, och kapitalbildningen (såväl bruttoinvesteringarna och lagerinveste
ringarna som nettoexporten) blev mindre än beräknat. Skillnaderna skall 

emellertid inte överdrivas. De är i allmänhet små och delvis beroende på 
statistiska redovisningsprinciper och tillfälligheter. De nationalräken

skaper. som redovisats, är dessutom preliminära och kommer att revideras 
till hösten, när informationsunderlaget är bättre. När det gäller industrins 
produktivitet och sysselsättning, har redan ett fel upptäckts och rättats till. 
Produktiviteten i industrin steg med 1.5 % 1986. istället för att den. enligt 
vad som först redovisades, skulle ha fallit med:! <:L 

Nya förutsättninRar.för 1987 

Den internationella tillväxten blev betydligt svagare 1986. än vad som 
förväntades efter oljeprisernas fall för ett år sedan. BN P-tillväxten i 

OECD-området stannade vid 2,5';(, 1986. Även för 1987 revideras nu prog

noserna ned jämfört med förväntningarna i den preliminära nationalbud

geten. Särskilt gäller det Förbundsrepubliken Tyskland och Japan. där 

tillväxten dämpas av den appreciering, som skett av dessa länders valutor. 

BNP i OECD-l)mrådet väntas öka med bara 21/4% 1987. Arbetslösheten 

vii.ntas ligga kvar på en hög nivå, och inflationen på en låg nivå. se tabell 

I: I. 
Oljepriserna steg omkring årsskiftet från ca 15 till ca 18 dollar per fat. De 

förutsätts ligga kvar på den nivån under återstoden av året. Höjningen av 
oljepriset innebär i sig en försvagning av bytesbalansen med ca 3 miljarder 

kr. Försvagningen motverkas emellertid dels av att dollarn sjunkit från 
6,97 kr. i mitten av december till 6,32 kr. i mitten av april (och antas ligga 

kvar på den nivån året ut). dels av att försvarsuppgörclsen i riksdagen 
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Tahell 1:1 Internationella förutsäUnini:ar för RNB-prognoscn 

BNP i OECD, C/(. 

Konsumenp1iser i OECD (KPI 
årsgenomsnitt). <;(. 

Arbetslöshet i OECD, % 
R<loljepris, dollar per fat 
Dollarkurs i kr. 

1985 1986 

3,0 

4,5 
8,0 

27,2 
8.61 

2.5 

2.8 
7,9 

14,3 
7.12 

1987 

2 1/4 

ca 3 
ca 8 
18.0 
f>.37 

minskat kraven på hcredskapslagring. vilket kommer att leda till lagerav

veckling och minskad oljeimport. Nettoimporten av råolja och petrolc

umprodukter 1987 beräknas nu bli ca 1 miljard kr. mindre än enligt bedöm

ningen i den preliminära nationalbudgeten. 

De åtgärder. som föreslås i komplctteringspropositionen. påverkar inte i 

någon större utsträckning prognoserna för 1987. Orsaken är. att atgärderna 

avser budgetåret 1987/88 och får effekter huvudsakligen på utvecklingen 

1988. De arbetsmarknadspolitiska insatserna torde dock ha en dämpande 

effekt på arbetslösheten även under senare delen av 1987. Finanspolitiken 

beräknas sammantaget ha en återhållande inverkan på samhällsekonomin 

1987. 
Statistiken över lönerna 1986 påvisar en betydligt större löneökning än 

tidigare beräknat. Löneglidningen översteg de nivåer. som förutsattes i 

löneavtalen för 1986 och 1987, vilket medför en viss avräkning från den 

avtalsmässiga löneökningen 1987. Å andra sidan finns det anledning alt 

räkna upp löneglidningen något även 1987. Sammantaget medför det att 

förutsättningarna. när det gäller löneutvecklingen 1987. nu är desamma 

som i den preliminära nationalbudgeten. Timlönerna beräknas i genomsnitt 

öka med 5 ,3 o/r 1987. 
I den preliminära nationalbudgeten beräknades konsumentpriserna stiga 

med 4,0 % under 1987. Sedan dess har förutsättningarna för prisutveckling
en ändrats i flera avseenden. Oljepriserna har stigit. Det nya jordbruksav

talet innebär något större prisgcnomslag den J juli än tidigare beräknat. I 

försvarsuppgörelsen och kompletteringspropositionen ingår vissa skatte· 

höjningar den I juli. Dessa prisuppdrivande faktorer motverkas dock av, 

att regeringen har beslutat om allmänt prisstopp med verkan från slutet av 

januari. Prisstoppet förutsätts efter hand ersättas med någon form av 

prisövervakning. T.o.m. mars i år har prisökningarna varit lägre än enligt 

vad som beräknades i den preliminära nationalbudgeten. Prognosen för 

prisökningen under loppet av 1987 är mot denna bakgrund alltjämt 4 %. 
Under slutet av 1986 och fram t. o. m. mitten av mars i år steg den 

svenska räntenivån. Räntan på 3-månaders statsskuldväxlar steg från 

8,5 % i oktober 1986 till 11 % i mitten av mars 1987. Den långa räntan steg 

dock mindre, och diskontot har inte ändrats sedan i september 1986. Efter 

ett stabilt valutainflöde sedan slutet av januari och en förstärkning av den 

svenska kronan gick räntan på statsskuld växlar ned till 9,5 % i mitten av 

april. I föreliggande prognos antas räntan ligga kvar på den nivån resten av 

året. vilket innebär dels en lägre genomsnittlig räntenivå 1987 än under 
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Tabell 1:2 Försörjningsbalans 

Miljarder Procentuell volymför<indring 
kr. 1986 

1985 1986 \987 

BNP 936.1 ~.:! u 2, I 
Import av varor och tjänster 271,5 7.7 3,6 3.2 
Tillgång 1207,6 3.5 1,9 2,4 

Privat konsumtion 478.1 2,7 4,1 3.0 
Offentlig konsumtion 258.4 1.9 1.7 0.8 

Stat 70,4 0,4 1,7 -0,5 
Kommuner 188.0 2.5 1.7 1.3 

Brut toinvesteringar 171.3 6,3 -0.8 4.0 
[ .agerinvesteringar 1 -7.3 0.6 -0.6 -0.3 
Export av varor och tjiinster 307.1 2,3 :u 2.6 
An,·ändning 1207.6 3,5 1,9 2,4 

Inhemsk efterfragan 900.) 3.9 u 2.3 
Nettoexport 1 35,6 -1.S -0,4 -0.1 

I Förändring i procent av föregående ars BNP 

1986. dels en marginell upprevidering av ränteantagandet för 1987 i förhål
lande till vad som förutsattes i den preliminära nationalbudgeten. 

Försörj ni nr:s hal uns 

Den privata konsumtionen har ökat starkt de två senaste åren, och expan
sionen förutses fortsätta I 987, se tabell I: 2. Konsumtionsökningen har 
flera orsaker. Den viktigaste är realinkomsternas utveckling. Efter en 
negativ inkomstutveckling i början av 1980-talet har hushållens realt dispo

nibla inkomster stigit kraftigt sedan 1983. 
Den privata konsumtionen har emellertid sedan 1980 ökat i genomsnitt 

ca I procentenhet mer per år än hushållens disponibla inkomster. Trots att 
hushållens spark vot därigenom har fallit från + 5 % I 980 till - I % 1986. har 
hushållens finansiella tillgångar som andel av den disponibla inkomsten 
stigit under samma period. En viktig förklaring till detta är värdestegringen 
på hushållens aktieinnehav och de under 1986 ökade lånemöjligheterna. 
Även hushållens reala tillgångar i form av lägenheter och fastigheter har de 
senaste åren stigit i värde. Denna förmögenhetsuppbyggnad torde ha bi

dragit till den kraftiga konsumtionsökningen. 
För 1987 förutses en fortsatt ökning av disponibelinkomsterna med drygt 

2 % . Statistiken över detalj handelns försäljning och antalet nyregistrerade 

bilar visar en fortsatt relativt stark konsumtionsökning under årets första 
månader. Den privata konsumtionen beräknas öka med ca 3 ?r 1987. Hus

hållens sparkvot väntas därmed fortsätta minska något. 
Tillväxttakten i den offentliga konsumtionen har minskat de senaste åren. 

En försvagning av kommunernas finansiella sparande samt fortsatta ratio
nafoerings- och besparingskrav på de statliga myndigheterna medförde att 
antalet offentligt sysselsatta minskade J 986. Till följd av en relativt kraftig 
höjning av medelarbetstiden för kommunalt anställda och osedvanligt sto
ra statliga materielinköp steg emellertid den offentliga konsumtionen med 
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1,7% 1986. För 1987 förutses en fortsatt återhållsamhet när det gäller Prop. 1986/87: 150 

sysselsättningsutvecklingen och en fortsatt uppbromsning av den offentli- Bilaga 1.1 

ga konsumtionstillväxten till knappt I %. 
Bruttoinvestcringarna utvecklades svagt 1986, främst beroende på en 

sannolikt tillfällig minskning av industri- och bostadsinvesteringarna. I 

storstadsområdena har emellertid investeringsaktiviteten varit så stark. att 

det lett till överhettning, och föranlett regeringen att vidta åtgärder för att 

begränsa byggnadsinvestcringarna. 

Statistiska centralbyråns investeringsenkät från februari 1987 tyder på 

en påtaglig ökning av näringslivets investeringar 1987. För industrins del 

skulle ökningen bli hela 13 % .. Kapacitetsutnyttjandet i industrin är högt 

och lönsamheten god, vilket också talar för ökade in<lustriinvesteringar. 

Även hostadsinvesteringarna beräknas öka 1987. Under året väntas ca 

33000 nya lägenheter påbörjas, vilket är en ökning med ca 10% och 

innefattar ett ökat bostadsbyggande särskilt i storstadsområdena. De of

fentliga myndigheternas investeringar väntas däremot fortsätta att minska. 

Sammantaget beräknas bruttoinvesteringarna öka med ca 4 % 1987. 

Den lageravveckling som pågått sedan 1980 fortsatte 1986. Bakom denna 

långsiktiga minskning av lagren ligger nya och mer effektiva rutiner för 

lagerhållning främst i industrin och partihandeln. Därtill skedde under I 986 

en minskning av bilhandelns lager till följd av den ökade bilförsäljningen. 

Det låga oljepriset bidrog dock till en uppbyggnad av bränslelagren under 

hösten 1986. För 1987 förutses en fortsatt neddragning av industrins lager 

och en kraftig minskning av oljelagren. Lageravvecklingen beräknas bli 

något större 1987 än 1986 och ge ett negativt bidrag till efterfrågeutveck

lingen motsvarande 0,3 % av BNP. 

Den inhemska efterfrågan beräknas i enlighet med prognoserna ovan öka 

något mer 1987 än 1986, eller med drygt 2%. Till följd av ett litet negativt 

bidrag från nettoexporten beräknas BNP-tillväxtcn bli 2. 1 % 1987. 

Mellan 1982 och 1987 beräknas BNP-tillväxten bli i genomsnitt 2,4 % per 

år. Tillväxten var starkare i början av perioden och bars då i hög grad upp 
av kapitalbildning, se tabell 1: 3. Konsumtionens bidrag till BNP-tillväxten 
har ökat med åren och var särskilt stort 1986. För 1987 förutses ett 

måttligare bidrag från konsumtionen och ett positivt bidrag från brutto-

investeringarna. 

Tahell 1:3 Bidrag till BNP-tilh·äxten 
Arlig procentuell volymförändring och bidrag därtill 

1983 1984 1985 1986 1987 

Privat konsumtion -0.9 0.7 1,3 ~.o u 
Statlig konsumtion -0,3 0.1 0,0 0,1 0,0 
Kommunal konsumtion 0,5 0.6 0,5 0.3 0,3 
Konsumtion -0,7 1,4 1,9 2,5 1,7 

Bruttoinvesteringar 0.3 0,9 1,2 -0.1 0.8 
Lagerinvcstcringar -0,4 0,7 0,(1 -0.6 -0.3 
Nel!oexport 3,2 0.9 -1,5 -0.4 -0.1 
Kapitalbildning 3,1 2,6 0.3 -1,I 0,4 

BNP 2,4 4,0 2.2 1,3 2,1 5 



Bytesbalans 

Trots att lönekostnaderna de senaste åren har stigit betydligt snabbare i 
Sverige än i våra konkurrentländer. är konkurrenskraften hos den svenska 
exportindustrin god. Lönekostnadsstegringen har sedan 1983 motverkats 
först av en snabb produktivitetsökning, sedan av en effektiv depreciering 
av den svenska kronan och fallande oljepriser. Lönsamheten har i stort 
sett bibehållits på den högre nivå. som nåddes 1983. Relativprishöjning
arna på den svenska exporten torde ha varit begränsade de senaste två 
åren. 

Statistiska centralbyråns export- och investeringsenkäter från februari 
1987 och konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från mars 1987 tyder 
på relativt optimistiska förväntningar hos industrin. Nedrevideringen av 
prognoserna för den internationella tillväxten och den svaga utvecklingen 
av varuexporten och industriproduktionen under det senaste <iret motive
rar dock en försiktig exportprognos. 

Exportmarknadstillväxten inom OECD-området för svensk industri be
räknas uppgå till 4 % 1987. vilket är en halvering jämfört med under 1986. 
Framför allt är det utvecklingen i Danmark och Norge som drar ned 
tillväxten. Exportmarknaden utanför OECD-området väntas fortsätta att 
minska 1987. Svensk industri bedöms dock, till skillnad från under 1985 
och 1986. kunna behålla sina marknadsandelar 1987. Exporten av bearbeta
de varor beräknas därmed öka med 3 % 1987. Råvaru- och tjänsteexporten 
väntas utvecklas något svagare än exporten av bearbetade varor. och den 
totala exporten beräknas därmed öka med drygt 2 1/2 % 1987. 

Importen av bearbetade varor beräknas öka med hela 8o/c 1987. Den 
starka expansionen av privat konsumtion väntas fortsätta att dra upp 
importen, och 1987 tillkommer en kraftig ökning av maskininvestering
arna. Den lageravveckling inom industri och partihandel, som drog ned 
importen i fjol, väntas inte få samma omfattning i år. De svenska företagen 
väntas fortsätta att förlora andelar på hemmamarknaden 1987. till följd av 
att man tidigare år höjt priserna, mer än vad importpriserna stigit. Denna 
tendens till stigande relativpriser tycks dock ha brutits i mitten av 1986 
som en konsekvens av apprecieringen av ett flertal västeuropeiska valutor 
och den japanska yenen. Turistutgifterna till utlandet väntas fortsätta att 
öka relativt kraftigt. Den totala importökningen dras dock. som redan 
nämnts, ned av en reducering av oljelagren. Importen av varor och tjänster 
beräknas öka med drygt 3 % 1987. 

Bytesbalansen väntas försvagas i år. Överskottet beräknas minska från 
ca 7 miljarder kr. 1986 till ca I miljard kr. 1987, se tabell I: 4. Bakom 
försvagningen ligger dels en betydligt svagare marknadstillväxt för svensk 

exportindustri, dels en stark ökning av den inhemska efterfrågan. Försvag
ningen motverkas av, att nettoimporten av råolja och pctroleumproduktcr 

beräknas minska med ca 3 miljarder kr. 

Sysselsättning och arbetslöshet 

Den utveckling. som redovisats ovan. innebär i flera avseenden nya ten
denser i efterfrågeutvecklingen de senaste I a 2 åren jämfört med under 
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Tabell I :4 lhtcsbalans 
Miljarder kr.:löpande priser 

1984 1985 1986 1987 

Export av varor 242,8 260,5 . 265.0 279.9 
Import av varor 218.4 244.6 231.5 249,8 
Korrigerings post - I.I - 1.3 -· 1.5 - 1.7 
H:.mdelsbalans 23,2 14,5 32,0 28.4 

"Ijänstebalans 7.0 5.5 3,7 2.2 
Transfereringsnctto -27.4 -30,7 ·-29.0 -29,6 
Bytesbalans 2,8 -10,6 6,7 1.0 

tidigare år. Efterfrågan inriktas sedan 1985 i större utsträckning mot nä
ringslivet och i mindre utsträckning mot den offentliga sektorn. Inom 
näringslivet inriktas efterfrågan sedan 1986 mer mot byggnadssektorn och 
den privata tjänstesektorn än mot industrin. Inom industrin torde leveran
serna till hemmamarknaden i år för första gången på länge öka mer än 
exporten. 

Dessa tendenser återspeglas i sysselsättningen. Sysselsättningen inom 
den offentliga sektorn minskade enligt arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) i fjol för första gången på decennier. I år förutses bara en mindre 
ökning. I den privata tjänstesektorn ökade sysselsättningen mycket kraf
tigt i fjol och förutses fortsätta att öka påtagligt i år. Även i byggnadssek
torn förutses en viss ökning av antalet sysselsatta i år. Inom industrin 
väntas bara en mindre ökning i år. Sysselsättningen i jord- och skogsbruket 
väntas fortsätta att minska. 

Sammanlagt förutses sysselsättningen öka med 25- 30 000 personer 
1987. Arbetskraftsutbudet väntas öka i nästan samma utsträckning, vilket 
skulle innebära en ungefär oförändrad arbetslöshet på drygt 2 %. Det bör 
observeras, att statistiska centralbyrån har ändrat mätmetoderna i AKU, 
vilket har medfört, att den redovisade arbetslösheten nu är ca 1/2 procent
enhet lägre än enligt tidigare mätmetoder. 

Arbetsmarknadspolitiken har sedan 1984 förskjutits från sysselsättnings
skapande åtgärder mot arbetsförmedling och arbetsmarknadsutbildning. 
Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten. ungdomslag och rekryteringsstöd 
har minskat från dryge 90000 personer 1984 till drygt 50000 personer 1986. 
En viss minskning förutses även 1987. De åtgärder, som föreslås i komplet
teringspropositionen. är främst inriktade på arbetsmarknadsutbildning och 
väntas ha en vis~ dämpande effekt på arbetslösheten under senare delen av 
1987. 

Finansiell ha/ans 

En väsentlig förbättring har skett de senaste åren. när det gäller den 
finansiella balansen i den svenska ekonomin. Den offentliga sektorns fi

nansiella sparande har förbättrats kraftigt sedan 1982. se diagram I: I. År 
1987 beräknas ett överskott uppstå för första gången sedan mitten av 
1970-talet. Förbättringen mellan 1986 och 1987 beror emellertid främst på 
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den tillfiilliga förmögenhetsskatten på livförsäkringsbolag m.tl .. som vän- Prop. 1986/87: 150 
tas inbringa ca 15 miljarder kr. 1987. motsvarande ca 1.5 S·;. av BNP. Bilaga I. I 
Bakom förbättringen av den offentliga sektorns finanser sedan 1982 ligger 
främst reduceringen av statens budgetunderskott. 

Förbättringen av den offentliga sektorns finansiella sparande från ett 
underskott på 6,3 % av BNP 1982 till ett beräknat överskott på 1,5 %. av 

BNP 1987 har sin motsvarighet i dels en förbättring av bytesbalansen. dels 
en nedgång av den privata sektorns finansiella sparande. Bytesbalansen 
har förbättrats från ett underskott på ca 3 I /2 % av BNP i början av 
1980-talet till i stort sett balans i mitten av 1980-talct. Den privata sektorns 
finansiella sparande har reducerats frfrn toppnivån 41'.}{ av BNP 1983 till ett 
beräknat underskott 1987. Bakom det minskade finansiella sparandet i den 

privata sektorn ligger bl. a. ökade investeringar i byggnader och maskiner. 
Som framgår av diagram I: I kan utvecklingen under det senare året ses 
som en återgfrng till en situation som var den normala före 1970-talets mitt. 

Orsakerna till den redovisade utvecklingen är i första hand dels devalve

ringarna 1981 och 1982, dels den restriktiva finanspolitik, som förts däref
ter. Devalveringarna innebar en kraftig förstärkning av de svenska företa

gens konkurrenskraft, vilket medförde en ökad tillväxt och bidrog till en 

förbättring av bytesbalansen och till ökade investeringar. Tillväxten gav 
också ökade skatteinkomster. Den restriktiva finanspolitiken har resul
terat i en minskning av de offentliga utgifterna som andel av BNP. 

Diagram l: l Finansiellt sparande i offentlig och privat sektor samt bytesbalans 
Procent av BNP 
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2 Den internationella utvecklingen 

2.1 Allmän översikt 

Tillväxten i världsekonomin mattades av under 1986. För OECD-området 
hedöms BNP ha ökat med knappt :!,5 %. se tabell :!: I. Denna utveckling 

ägde rum trots ett kraftigt fall i priserna på flera råvaror. i synnerhet olja. 
och allmänt lägre nominella räntor. Till de faktorer som väsentligt påverka

de utvecklingen under 1986 hör också det fortsatta fallet i dollarns kurs 
mot andra viktigare valutor. Trots valutakursanpassningen blev under 

1986 bristen på jämvikt mellan de största industriländernas bytesbalanser 

mer markerad. 
En viktig orsak till att tillväxten i världsekonomin blev lägre än väntat, 

var att de negativa återverkningarna på tillväxten av fjolarets förändringar 

i de ekonomiska förutsättningarna slog igenom påtagligt snabbare än de 
positiva. Råvaruexporterande länder tvingades radikalt lägga om den eko
nomiska politiken och i många fall har läget för redan svårt skuldsatta 
u-länder förvärrats ytterligare. Samtidigt dämpades investeringsaktiviteten 

i industriländerna mer och snabbare än förutsett. Detta beror bl. a. på 
neddragna investeringar i energisektorn, till följd av det lägre oljepriset. 

Vidare medförde valutakursförändringarna mellan dollarn å ena sidan och 
framför allt yen och D-mark å den andra, att aktiviteten i Japan och 
Förbundsrepubliken Tyskland drogs ned åtskilligt snabbare än den ökade i 

Förenta staterna. Till sist kan också framhållas att den i teorin starkt 

Tabell 2: 1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 

Årlig procentuell förändring 

Andel av 1985 1986 \987 
OECD-
områdets 
totala 
BNPi%1 

De ~ju stora länderna 
Förenta staterna 45.4 2.7 2,5 2 1/2 
Japan 15.4 4,7 2.5 2 1/4 
Förbundsrepubliken Tyskland 7,2 2.5 2,4 I 1/2 
Frankrike 5,9 1.4 2,0 I 3/4 
Storbritannien 5,1 3.5 2,7 23/4 
Italien 4,2 2.3 2,7 3 
Kanada 4.0 4,0 3,1 2 3/4 

Nord<•n 
Danmark 0.7 3.9 3,3 112 
Finland 0,6 2.9 2.0 21/2 
Norge 0.7 4.2 3.8 I 3/4 
Sverige 1.2 2.2 1.3 2 

Vissa andra OECD-länder 

Belgien 0,9 1,5 2,4 I 1/4 
Nederländerna 1,4 1.7 1,9 11/2 
Schweiz I.I 4.0 2,7 1112 
Österrike 0,8 3,0 1,7 3/4 

OECD-Europa 33.2 2,5 2.5 2 

OECD-totalt 100,0 3.0 2,5 21/4 

l 1985 års BNP. löpande priser och växelkurser 
Källor: OECD och finansdepartementet 
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tillväxtbefrämjande effekten av oljcprissänkningarna i praktiken inte fullt 

ut slagit igenom under 1986. Detta beror på att prissänkningarna delvis 
absorberats i form av ökade vinstmarginaler för företagen och/eller ökade 

skatteintäkter. 

De obalanser som kännetecknat utvecklingen i världsekonomin under 

senare år består. Under 1986 har underskotten i Förenta staternas federala 

budget och bytesbalans vidgats ytterligare. Även överskotten i såväl den 

japanska som den västtyska bytesbalansen har fortsatt att öka starkt. Som 

andelar av respektive lands BNP har det amerikanska bytesbalansunder

skottet nått nivån 3.3 % medan de japanska och viisttyska överskotten ökat 
till 4.41/'(· resp. 3.9%. 

Den växelkursanpassning som inleddes i mars 1985 har fortsatt under 

1986. Dollarns fall sedan toppnoteringen under första kvartalet 1985 inne

bär att mellan 80 och 90 % av kursstegringen mellan I 980 och 1985 har 

eliminerats. Samtidigt har yenen och, i något mindre grad. D-marken 

apprecierats. Kursjusteringar har också gjorts, såväl under 1986 som i 

början av 1987, inom ramen för det europeiska monetära samarbetet 

(EMS). De har i första hand syftat till att korrigera obalanser mellan D

rnarken och den franska francen. Flera försök att genom samordnade 

aktioner mellan de största industriländerna styra och stabilisera utveck

lingen har gjorts, bl. a. i samband med ett möte mellan de sex största 

industriländerna i Paris i slutet av februari 1987. 

Vad gäller tillväxten i OECD-området under 1987 har den försämring av 

utsikterna som gjort sig gällande under framför allt senare delen av 1986 

inneburit att prognosen i den preliminära nationalbudgeten reviderats ned 

till ca 2 1/4%. För Västeuropas del är nedrevideringen än mer markerad, 

från 2 1/2 % till 2 %. Dels förefaller tillväxten i Förenta staterna bli något 
lägre. dels har antagandena om industriinvestcringarnas utveckling i fram
för allt Västeuropa fått sänkas i ljuset av en förväntad fortsatt svag cxport
utveckling och en världshandelstillväxt om endast drygt 3 %. De viktigaste 

Tabell 2: 2 Arbetslöshet i några OECD-länder 
Procent av arbetskraften. årsgenomsnitt. standardiserade definitioner 

1985 1986 1987 

Förenta staterna 7.1 7,0 6 314 
J;ipan 2.6 2.8 3 1/4 
Förbundsrepubliken Tyskland 8.6 7.9 7 3/4 
Frankrike JO.I 10.5 111/4 
Storbritannien 13.0 13.2 13 
Danmark 1 8,9 7.7 81/2 
Finland 6.1 7,0 7 
Norge 2.5 1.9 2 1/4 
Sverige2 2.8 2.7 2-21/4 

OECD-Europa 11,1 ll,O Il 

OECD·totalt 8,0 7,9 8 

1 Nationell definition 
2 Ny mätmetod har införts fr. o. m. 1987. Enligt denna uppgick arbetslösheten till 
"2.3% 1985 och 2,2% 1986 (se kapitel 5). 
Källor: OECD och finansdepartementet 
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Tabell 2: 3 Konsumentprisernas utveckling i vissa OECD-länder 

Procentuell förändring mellan årsgenomsnill 

1985 1986 1987 

De sju srora länderna 
Förenta staterna 3,5 2.1 3 1/4 
Japan 2.1 I. I 0 
Förbundsrepubliken Tyskland 2,2 -0,2 1/2 
Frankrike 5.8 2,1 3 
Storbritannien 6.1 4.1 41/2 
Italien 9.2 5.7 43/4 
Kanada 4,0 4,1 3 314 

Norden 
Danmark 4,7 3.4 4 
Finland 6.0 3.6 31/2 
Norge 5.7 7,2 81/2 
Sverige 7.4 4,2 3314 

Vissa andra OECD-liinder 
Belgien 4.9 1.4 I 1/2 
Nederländerna 2.3 0.0 -1/2 
Schweiz 3,6 0,7 I 1/2 
Österrike 3.2 1,5 2 

OECD-Europa 6,6 3,7 3 3/4 

OECD-totalt 4,5 2,8 3 

Källor: OECD och finansdepartementet 

positiva bidragen till tillväxten bedöms fortfarande komma från den priva
ta konsumtionen och från byggnadsinvesteringarna. 

Därmed kvarstår bilden från den preliminära nationalbudgeten att utsik
terna för någon märkbar sänkning av arbetslösheten är dåliga. såväl vad 
avser OECD-området i dess helhet som Västeuropa. se tabell 2: 2. Den 
låga inflationen under 1986 kan förväntas bestå under 1987. Visserligen 

torde effekterna av fallande oljepriser. sänkt räntenivå och växelkursjuste
ringar gradvis ebba ut och innebära att något fortsatt fall i inflationstakten 
inte sker. Även för 1987 torde dock inflationen i OECD-området kunna 
ligga kring eller strax under 3 o/C mätt som årsgenomsnitt. se tabell 2: 3. 

En viss tendens till utjämning av de internationella obalanserna kan 
förväntas under 1987 i takt med att effekterna av växelkursjusteringarna 
successivt slår igenom. I dollartermer torde emellertid externbalanserna i 
Förenta staterna, Japan och Förbundsrepubliken Tyskland förbli stora och 
i stort sett oförändrade, se tabell 2: 4. Som andelar av BNP kan emellertid 

en sänkning av det amerikanska underskottet med uppemot en halv pro
centenhet förväntas samtidigt som de japanska och västtyska överskotten 
bedöms minska med omkring en procentenhet vardera. 

Som tidigare konstaterats skedde under 1986 en påtvingad. utomordent
ligt snabb anpassning i flertalet u-ländcr. För 1987 krävs fortsatta anpass
ningsåtgärdcr i dessa länder samtidigt som den lägre tillväxten i industri
länderna och en sannolikt mer stabil dollarkurs gör exportutsikterna mind
re gynnsamma. En genomsnittlig BNP-tillväxt strax under 3 % förefaller 
därmed trolig, men förutsättningarna skiljer sig väsentligt åt mellan olika 
länder och ländergrupper. 
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Trots att anpassningen åtföljts av en betydande neddragning av utlåning
en till dessa länder kvarstår skuldkrisen som ett potentiellt hot mot stabili
teten i det internationella kreditsystemet. Skuld- och skuldtjänstkvoter 

ökade i u-ländcrna under 1986 och någon snar förbättring av läget förefaller 

inte vara i sikte. Även om u-ländernas samlade skuldkvot kan förväntas 

öka långsammare eller t.o.m sjunka till följd av en låg räntenivå och den 

låga eller i vissa fall obefintliga nyutlåningen, förblir situationen i flera 
länder mycket besvärlig. 

Ett annat problem är den långsammare utvecklingen av världshandeln 
under 1987. Den allmänt låga tillväxten i industriländerna och i synnerhet 

den svaga efterfrågeutvecklingen i Förenta staterna och Japan tyder på en 

långsam ökning av utrikeshandeln. Även en fortsatt neddragning av de 

oljeexporterande ländernas import talar för detta. Samtidigt utgör det 
protektionistiska trycket i såväl Förenta staterna som andra länder ett 
fortsatt starkt hot. även om förhercdelserna för en ny GATT-runda är 

igång. Det kan i detta sammanhang vara värt att notera de kraftiga export

och marknadsandelsframgångar som flera länder i t.ex. Sydostasien kun
nat nå. bland annat till följd av att deras valutor deprecierats tillsammans 
med och i vissa fall också gentemot dollarn. 

Vidare gäller även för 1987 att oljeprisets utveckling starkt påverkar 
prognosbilden. OPEC-ländernas senaste överenskommmelse har ännu inte 

utsatts för något avgörande prov men mycket talar för att oljepriset under 

1987 etableras på en högre nivå än under 1986. I föreliggande prognoser för 
den svenska ekonomin antas oljepriset vara i genomsnitt 18 dollar per fat 

1987. Om priset blir högre och inte kompenseras av ett motsvarande 

dollarfall kan självfallet tillväxtutsikterna i flertalet länder påverkas nega

tivt. 

Trots ett antal överenskommelser och överläggningar mellan de stora 
industriländerna. återstår det att se om en rimligt stabil situation på valuta
kursområdet kan etableras under 1987. Om en stabilisering av växelkurser
na skall kunna komma till stånd beror till avgörande del på hur finans
politiken kommer att utformas i de större länderna under 1987. I Förenta 
staterna kan en åtstramning förutsättas, även om målen för budgetnedskär
ningarna i den s. k. Gramm-Rudman-Hollings-lagen inte kommer att nås. I 

Japan förväntas finanspolitiken, trots flera stimulanspaket under senare år, 

Tabell 2: 4 Bytesbalanssaldo i några OECD-länder 

Miljarder dollar 

Förenta staterna 
Japan 
Förbundsrepubliken Tyskland 
Frankrike 
Storbritannien 

OECD-Europa 

OECD-totalt 

1985 

-118 
48 
13 
0 
5 

21 

-59 

Källor: OECD. IMF och finansdepartementet 

1986 1987 

-141 -135 
86 80 
36 35 
4 0 

-2 -5 

50 35 

-20 -30 
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även under 1987 ha en viss åtstramande inriktning. Även Förbundsrepubli

ken Tyskland håller för innevarande fir fast vid den långsiktiga konsolidc

ringspolitiken och finanspolitiken kan förväntas bli neutral. Den mest 

påtagliga risken i den finanspolitiska bilden torde vara att den amerikanska 

budgetpolitiken inte framstår som tillräckligt kraftfull och därmed utlöser 

en förtroendekris för dollarn som måste mötas med räntehöjningar med 

genomslag p<1 de internationella räntenivåerna. 

Sammantaget framstår bilden av 1987 som något mer oroande än när den 

preliminära nationalbudgeten presenterades. Tillväxtutsikterna för världs

ekonomin har måst revideras ner något, samtidigt som osäkerhetsfakto

rerna fortfarande huvudsakligen riskerar att verka i negativ riktning. 

2.2 Regionala översikter 

Fiircnta staterna och Japan 

Det är av stor betydelse för utvecklingen i OECD-området hur de två 

största ekonomierna. Förenta staternas och Japans. lyckas hantera de 

omställningssvårigheter de nu står inför. I Förenta staterna krävs en mer 

restriktiv finanspolitik om ekonomin skall kunna få en stabil tillväxt och 

bytebalansunderskottet skall kunna reduceras utan en ytterligare deprecie

ring av dollarn. Till följd av yenens kraftiga appreciering måste Japan ställa 

om från en utpräglat exportinriktad tillväxt till en utveckling där den 

inhemska efterfrågetillväxten spelar en större roll. 

BNP-tillväxten i Förenta staterna beräknas under 1986 ha uppgått till 

2.5 %. Den privata konsumtionen. som ökade med 4 %. stod för en bety

dande del av efterfrågetillväxten under året. Till ökningen av den privata 

konsumtionen bidrog växande realinkomster och ett minskat sparande. 

Industrins investeringar utvecklades svagt till följd av ett lågt kapacitetsut

nyttjande och en kraftig nedgång inom olje- och gassektorerna. 

Den depreciering av dollarn gentemot andra valutor som inleddes under 

1985 fortsatte under 1986. Sedan början av 1985 har dollarns effektiva kurs 

sjunkit med drygt 30 %. Växelkursanpassningen har ännu inte lett till 

någon förbättring av bytesbalansen. Medan exporten i värde ökade med 

2,5 '7(, ökade importvärdet under 1986 med drygt 10 %. Det bör dock 

observeras att exporten i volym ökade med ca 15 % i årstakt under årets 

två sista kvartal. Bytesbalansunderskottet uppgick under 1986 till rekord

siffran 141 miljarder dollar. 

Till följd av den utpriiglat expansiva finanspolitik som under en följd av 

år bedrivits av Reagan-administrationen har underskottet i den amerikans

ka budgeten ökat från ca 60 miljarder dollar år 1980 till 221 miljarder 1986. 

Den expansiva finanspolitiken har varit en viktig drivkraft bakom den 

uppgång i den amerikanska ekonomin som nu pågått i mer än fyra år och 

bakom det ökande bytesbalansunderskottet. Penningpolitiken har varit 

förh<lllandevis expansiv under 1986. Penningmängden har ökat snabbt och 

riintorna har sjunkit. 

En omläggning av finanspolitiken i restriktiv riktning tycks nu ha inletts. 

Det lir rimligt att utgå från att budgetunderskottet kommer att minska och 
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att finanspolitiken kommer att ha en kontraktiv effekt på ekonomin under 
1987. 

Den privata konsumtionen kan inte förväntas växa lika snabbt som 
under 1986. Begränsade nominella löneökningar i kombination med tillta
gande inflation talar för en sämre reallöneutveckling under 1987. Hushål
lens sparkvot torde knappast sjunka ytterligare från dagens exceptionellt 
låga nivå. Snarare kan en viss ökning anses vara trolig. En ökning av 
exporten och en avtagande importtillväxt är att vänta som en följd av den 
kraftiga deprecieringen av dollarn. Under 1987 kan därför utrikeshandeln 
förväntas ge ett relativt betydande bidrag till BNP-tillväxten. Detta 
sammantaget talar för att en BNP-tillväxt om 2 1/2 % skall kunna uppnås 

under 1987. 

Dollarns depreciering och därmed sammanhängande ökande importpri
ser i kombination med en relativt expansiv penningpolitik talar för en 

högre inflation under 1987 jämfört med 1986. Det finns anledning att räkna 
med att inflationen kommer att uppgå till drygt 3 %, i genomsnitt. 

Osäkerhet omger emellertid bedömningen av budgetutvecklingen, dol
larkursen och räntan. En minskning av budgetunderskottet torde vara 
nödvändig om bytesbalansen skall kunna förbättras samtidigt som dollar
kursen förblir stabil. Om administrationen inte vidtar övertygande åtgärder 
för att få ned budgetunderskottet kan därför dollarkursen k9mma att falla 
ytterligare. Utvecklingen under årets första månader med en ytterligare 
depreciering av dollarn inger härvid farhågor. En fortsatt depreciering av 

den amerikanska valutan kan tvinga fram en mer restriktiv penningpolitik 
med högre ränteläge och uppbromsad ekonomisk tillväxt som följd. 

Den ekonomiska aktiviteten i Japan mattades av under loppet av 1986. 

Den ekonomiska utvecklingen präglades av stagnerande export och en 

endast måttligt expanderande inhemsk efterfrågan. I genomsnitt för året 
stannade tillväxten på 2,5 %. vilket är den lägsta noteringen sedan den 
första oljekrisen. 

Trots den sjunkande exportefterfrågan nåddes ett bytesbalansöverskott 
på 86 miljarder dollar under 1986. vilket är en fördubbling jämfört med året 
innan. Att överskottet fortsatt att öka i denna omfattning beror främst på 
det förbättrade bytesförhållandet som blivit resultatet av yenens apprecie
ring och oljeprisfallel. Mot dollarn steg yenen med 25 % under året och 

oijeprisfallet uppskattas ha minskat importkostnaden för råolja med drygt 
30 miljarder dollar. Till följd av Japans roll som kapitalexportör ökade 

också bytesbalansöverskottet genom ränteinkomster. 
Sammanlagt sjönk exportvolymen med nästan 5 % medan importvoly

men ökade med drygt 3 %. Detta gjorde att utrikeshandeln kom att lämna 

ett negativt nettobidrag på 1,5 I)(:, till BNP-tillväxten. Stora delar av den 

japanska industrin har fått ökade svårigheter till följd av yenens apprecie
ring. Hårdast har de branscher drabbats som redan tidigare haft problem 
med lönsamheten, nämligen stål. skeppsvarv och kolgruvor. Som en effekt 

av dessa svårigheter har arbetslösheten ökat och uppgick i bö1:jan av 1987 

till 3 %. 
Penningpolitiken gavs under 1986 en relativt expansiv utformning, vilket 

bl. a. resluterat i dagens rekordlåga diskonto på 2,5 %. Finanspolitikens 
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inriktning är däremot fortsatt restriktiv. En viss ökning av de offentliga Prop. 1986/87: 150 

utgifterna under 1986 finansierades genom en tidigareläggning av 1987 års Bilaga I. I 

offentliga konsumtion snarare än genom en nettoutgiftsökning. Privatkon-

sumtionen kom att stiga med ca 2.7.%:. Tillsammans med en bruttoinveste-
ringsökning pil 6,5 <;·( ökade den totala inhemska efterfrägan med 4 <;;. 

För 1987 synes en tillviixt på drygt 2 S{ realistisk. Med hänsyn till den 

avsevärda apprecieringen av yenen väntas utrikeshandeln ge ett negativt 

bidrag till tillväxten pä I /2 %. Istället är det den inhemska efterfrågan som 

torde komma att spela den avgörande rollen för den ekonomiska utveck

lingen framöver. En fortsatt låg inflationstakt, i förening med de stimulans

åtgärder regeringen ställt i utsikt under våren kan förväntas bidra till en 

ökad efterfrågan. Å andra sidan förväntas begränsade löneökningar och en 

ökad arbetslöshet. vilket sannolikt dämpar hushållens efterfrågan. Totalt 

kan den inhemska efterfrågan förväntas stiga med 2 1/2 %. Den privata 

konsumtionsökningen förutses uppgå till ca 3 W %., Bruttoinvesteringar

nas ökning förväntas stanna vid drygt 2 ('(, främst som en följd av en 

nedgång i aktiviteten inom tillverkningsindustrin. 

För 1987 förväntas ett bytesbalansöverskott om ca 80 miljarder dollar. 
En dominerande osäkerhetsfaktor för den framtida ekonomiska bedöm

ningen utgörs av den handelspolitiska utvecklingen gentemot USA och 

EG. 
Utvecklingen under sista kvartalet 1986. med bl. a. svag tillväxt och 

minskad privatkonsumtion. har bidragit till fortsatta internationella på

tryckningar på Japan att stimulera den inhemska ekonomin för att på så 

sätt bidra till en reduktion av de stora externa obalanserna mellan de 

största industriländerna. 

försörjningshalans för Förenta staterna och Japan 
Förändring i volym. procent 

Förenta staterna 

1986 1987 

Privat konsumtion 4 2 
Offentlig konsumtion 3 112 2 
Bruttoinvesteringar 13/4 2 
Lagerinvesteringar -1/4 0 
Utrikesbalans -I 112 

BNP 21/2 21/2 

Japan 

1986 1987 

2 3/4 3 J/2 
6 1/2 -1/4 
61/2 21/4 
-1/4 0 

-11/2 -112 

21/2 21/4 

Anm.: Förändring av lagerinvesteringar och utrikesbalans mäts i procent av föregå
ende ars BNP. 
Källor: OECD och finansdepartementet 

Västeuropa 

Förhoppningarna om en förstärkning av tillväxten i de västeuropeiska 

ekonomierna har inte infriats. Trots att den inhemska efterfrågan under 

1986 generellt sett utvecklades starkare än tidigare förutsett. ledde en svag 

exportutveckling till att BNP i Västeuropa sammantaget endast ökade med 

ungefär 2.5 %. För 1987 förefaller en avmattning av tillväxten till ca 2 % 15 



sannolik. Därmed torde utsikterna vara små för en minskning av arbetslös
heten. Inflationstakten i de västeuropeiska ekonomierna f'Orutses för 1987 
förbli låg. i genomsnitt på nivån 3 1/2-4%. 

I Förbundsrepubliken Tyskland ökade BNP under 1986 med 2.4%. Detta 
innebar ett klart sämre utfall än vad som allmänt hade förväntats. Huvud
orsaken till denna lägre tillväxt var den oväntat starka avmattningen av 
exporten. Den inhemska efterfrågan utvecklades inte heller så kraftigt som 
hade förutsetts mot bakgrund av sjunkande oljepriser, relativt kraftiga 
bruttolöneökningar samt skattesänkningar. Den privata konsumtionen ut
vecklades i och för sig kraftigt med en ökning på mer än 4 % under 1986, 
men samtidigt mattades orderingången till industrin av successivt under 
loppet av året. Denna utveckling var särskilt markerad under det andra 
halvåret. 

Framför allt till följd av det radikalt förbättrade bytesförhållandet beräk
nas den västtyska bytesbalansens överskott i stort sett ha fördubblats 
1986. till omkring 75 miljarder D-mark. vilket motsvarar nära 4 % av BNP. 
Konsumentpriserna beräknas under helåret 1986 ha sjunkit med några 
tiondels procentenheter. Sysselsättningen har ökat under året och arbets
lösheten beräknas ha minskat något till ca 8 9(, 1986. Den ekonomiska 
politiken verkade tillväxtstödjande under 1986, bl. a. genom åtgärder på 
skatteområdet. Penningpolitiken karakteriserades av en penningmängds
tillväxt klart över det av Bundesbank fastställda målintervallet, med åt
följande nedgång i ränteläget. 

Bedömningen av den västtyska ekonomiska utvecklingen under 1987 
påverkas starkt av den konkurrenskraftsförsämring som blivit följden av 
D-markens appreciering. Den sedan någon tid minskande orderingången 
till industrin. från såväl utlandet som den inhemska marknaden. har av allt 
att döma medfört en kraftig nedjustering av industrins investeringsplaner. 
Även om byggnadsinvesteringarna i år förväntas lämna ett icke obetydligt 
bidrag till tillväxten i ekonomin och den privata konsumtionen samtidigt 
fortsätter att utvecklas relativt expansivt, torde detta inte räcka för alt 
hålla tillväxten uppe på samma nivå som 1986. En BNP-tillväxt under 1987 
om ca 1 1/2 % bedöms som trolig. 

En fortsatt gynnsam löneutveckling i kombination med obetydlig infla
tion medför att den privata konsumtionen förutsätts fortsätta att utvecklas 
starkt under 1987, om än något svagare än under 1986. En ökning med 

3-3 l/2%iårärsannolik. 
Den viktigaste osäkerhetsfaktorn när det gäller den västtyska ekonomin 

under 1987 torde vara växelkursutvecklingen och dess inverkan på expor
ten och investeringarna. En fortsatt svag utveckling för exporten eller 

t. o. m. en volymmässig tillbakagång kan inte uteslutas. Samtidigt kan en 
fortsatt expansiv importutveckling förutses. En förutsättning för att en 
ytterligare försvagning av tillväxten i den västtyska ekonomin skall kunna 
undvikas torde vara att de internationella överenskommelser som träffats 
på valutaområdet får avsedd effekt och leder till att relationen mellan 

dollarn och D-markt:n stabilist:ras. Om inte. kan fortsatt osäkerhet om 
valutakursutvecklingen och en därav följande försiktighet hos företagen 
vad gäller t.ex. investeringar snabbt få ytterligare negativ inverkan på den 
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ekonomiska utvecklingen. En sänkning av det v~isttyska bytesbalansöver

skottet från knappt 4 <;'{av B NP 1986 till ca 3 S·t 1987. motsvarande 75 resp. 

60 miljarder DM. bedöms som trolig. 

Ett annat osiikerhetselcment är det slutliga utfallet av de avtalsförhand

lingar som inletts och som ävb1 ·omfattar överläggningar· om fortsatt ar

betstidsförkortning. Vad arbetslösheten beträffar kan en marginell minsk

ning från ca 8 % till 7 3/4 % förväntas mellan I 986 och I 987. 

Förbundsregeringen har beslutat att med verkan från den I januari I 988 

tidigareliigga vissa skattesänkningar som ursprungligen planerats ske sena

re under mandatperioden. Därmed kompletteras det andra steget i den 

skattereform som började implementeras 1986. vilket får ses som ett tec

ken på att regeringen vill stärka den inhemska efterfrågan. Det är dock 

tveksamt om 1988 ärs skattesänkningar kan få någon effekt redan i är (t.ex. 

genom stimulans av konsumtions- och investeringsbenägenhet). Vad gäller 

penningpolitiken kan en fortsatt pragmatisk inriktning förutses. 

I Frankrike beräknas tillv~ixtcn ha uppgått till 2 % 1986. Under den 

första delen av året steg hushållens köpkraft och varukonsumtion kraftigt 

samtidigt som priserna föll. Denna utveckling bromsades dock av regering

en genom en höjning av socialförsäkringsavgifterna och genom allmänna 

utgiftsbesparingar. Också en stramare offentlig lönepolitik liksom en vän

dande energipristrend bidrog till att dämpa konsumtionen. Sammanlagt 

steg privatkonsumtionen med drygt 3 % medan den offentliga konsum

tionen begränsades till 1.5 l}( för helåret 1986. Även bruttoinvesteringarna, 

som för året i sin helhet ökade med drygt 4 % . stagnerade under andra 

halvåret. Den totala interna efterfrågan kom därmed att stiga med 3 %. 

Finanspolitiken har haft en restriktiv inriktning medan penningpolitiken 

dominerats av avregleringar och en ökad marknadsanpassning. Penningpo

litikens manöverutrymme har begränsats av upprepade spekulationer mot 

den franska francen. Betydande valutautflöden har tvingat upp räntenivån. 

Dominerande problem i den franska ekonomin har varit den höga arbets

lösheten. som redan passerat 11 '/t., liksom utrikeshandeln. Samtidigt som 
antalet sysselsatta hölls oförändrat under 1986 ökade antalet arbetssökan

de med 140.000 personer. vilket resulterade i en stigande arbetslöshet. När 

det gäller utrikeshandeln ökade exporten endast med 0.3 % i volym under 

1986, medan importen ökade med 8.5%. Den franska industrin förlorade 

2.5 procent av sina exportmarknadsandelar trots att lönsamheten stigit 
under fyra år i rad. 

Tillväxten 1987 antas uppgå till endast drygt I 1/2 %. Den genomsnittliga 

totala löneökningen bedöms hamna pä en nivå kring 3 ~'c för 1987. Priserna 

förväntas öka i samma takt. vilket skall jämföras med en underliggande 

inflation förra året på drygt 4 % .. Den privata konsumtione:n förväntas 

därigenom kunna öka med närmare 2 r;;-; .. Den offentliga konsumtionsök

ningen väntas stanna på knappt I % om regeringen håller fast vid sin 

restriktiva finanspolitik. Regeringen har uttryckt en målsättning om att 

minska budgetunderskottet från 2.9% av BNP till 2.5 %. Med hänsyn till 

bl. a. den ökande arbetslösheten kan regeringen emellertid komma att 

vidta vissa stimulansåtgärder. för vilka utrymme skapas genom privatise

ring av ett antal statliga verk och företag. Tillsammans med en förväntad 
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ökning av bruttoinvcsteringarna rå 3 <;;, kan den totala inhemska efterfrå
gan komma att stiga med drygt 2 {/(. under 1987. 

Den försvagade franska konkurrenskraften väntas leda till ett negativt 
nettobidrag till BNP-tillväxten från utrikeshandeln med omkring en halv 
procentenhet. Detta torde resultera i jämvikt i bytesbalansen under 1987. 

I Storbritannien beräknas BNP under 1986 ha ökat med ca 2.7%. vilket 

var en svagare utveckling ;in under 1985. Framförallt första halvåret 1986 
rräglades av stagnerande export och investeringar efter det kraftiga olje
prisfallet. Under andra halvåret synes emellertid exporten ha ökat nt1got 
som en följd av den depreciering av rundkursen som ägt rum sedan 
årsskiftet 1985/86 och som sammanhiingcr med oljeprisfallet. Höga nomi
nella löneökningar och en sjunkande inflation ledde till en mycket kraftig 
tillväxt i den privata konsumtionen. Ökningen under 1986 beräknas ha 
uppgått till 4. 7 %. Det minskade värdet av oljeexporten och en under andra 
halvåret kraftigt ökande import ledde till ett underskott i bytesbalansen om 
ca 1 miljard pund för helåret 1986. 

Hösten 1986 skedde en omläggning av finanspolitiken i svagt expansiv 

riktning. vilket följdes upp i den budget för 1987/88 som lades fram i mars i 

år. Extra skatteintäkter. som uppstått friimst till följd av den kraftigt 
ökande privata konsumtionen, hade skapat utrymme för skattesänkningar 
och ett minskat statligt upplåningsbehov. Det senare har banat väg för 

smärre sänkningar av räntan, vilken har hållits på en relativt hög nivå för 
att försvara pundkursen. 

BNP-tillväxten kan för 1987 förväntas bli cirka 2 3/4c.>C·. Den privata 
konsumtionen bedöms fortsätta att öka starkt, bl. a. som en följd av skatte
lättnaderna och en fortsatt stark reallöneutveckling. Ökningen i den priva
ta konsumtionen väntas bli drygt 4 C:'c•. Investeringarna torde stimuleras av 
det sjunkande ränteläget och bedöms kunna öka med 3 %. Exporten häm
mas fortfarande av höga lönekostnadsökningar medan importvolymen för
utses fortsätta att öka kraftigt. Utrikesbalansen förväntas däri"ör liimna ett 
negativt bidrag till BNP-tillväxten även under 1987. Underskottet i bytes
balansen ökar sannolikt till ca 2.5 miljarder pund i år. 

Inflationen förväntas öka något under 1987 och bedöms bli 4 1/2 % i 
genomsnitt under året. Arbetslösheten torde kunna sjunka något och för
väntas under 1987 komma strax under 13-procentsnivån i genomsnitt. 

Försörjningsbalans för Förbundsrepubliken T)·skland, Frankrike och Storbritannien 
Förändring i volym. procent 

Förbundsreput>- Frankrike Storbritannien 
liken Tyskland 

198(1 1987 1986 1987 1986 1987 

Privat konsumtion 4 Ji4 3 1/4 3 I 3/4 43i4 4 
Offentlig konsumtion 2 J/4 11/~ I 1/2 I I 1/4 I 1/2 
13ruttoinvesteringar 3 I li4 4 li4 3 J!"'> 3 
Lagerinvesteringar 1/4 () 314 0 1/4 1/4 
Utrikesbalans -11/4 -I -13/4 -1!2 -3/4 -3/4 

BNP 21/2 11/2 2 13/4 23/4 23i4 

Anm.: Förändring av lagerinvesteringar och utrikcshalans mäh i procent av förega
ende års BNP. 
Kiillor: OECD och finansdepartementet 
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Norden 

Den ekonomiska tillväxten för de nordiska länderna sammantagna torde 

mattas av under 1987. I Danmark och Norge förutses en Higre BNP-ökning 

för 1987 än för 1986 bl. a. som en följd av de finanspolitiska åtgärder som 

vidtagits för att diimpa den inhemska efterfrågan. Atgärderna föranleddes 

bl. a. av en kraftig ökning av den privata konsumtionen. vilken under 1986 

bidrog till en drastiskt försiimrad hytesbalanssituation i båda dessa länder. 

För Norges del spelar naturligtvis oljeprisfallet en stor roll både för för

sämringen av bytesbalansen och för politikens inriktning. I Finland torde 

emellertid BNP öka något snahhare i år än under 1986 bl. a. som ett 

resultat av en fortsatt hög tillväxt av den privata konsumtionen. 

I Danmark saktade elen ekonomiska aktiviteten av mot slutet av 1986. 

men trots detta heriiknas BNP i genomsnitt för året ha ökat med 3.3 1X. 

Ökningen av den inhemska efterfragan dämpades mot slutet av året sedan 

regeringen vidtagit ~itgärder för att komma tillrätta med det snabbt viixande 

bytesbalansunderskottet. Detta uppgick likväl till nära 35 miljarder danska 

kronor under 1986, vilket motsvarar ca 5 C:'i· av BNP. 

Regeringens åtstramningsåtgärder väntas fft större genomslagskraft i ftr. 

Begriinsad avdragsrätt för skuldräntor och en särskild avgift på nettorän

tan på konsumtionslån kan förväntas verka dämpande på den privata 

konsumtionen under 1987. Å andra sidan torde den privata konsumtionen 

stimuleras av de fyraåriga löneavtal som träffades i början av året och som 

väntas ge löneökningar om 4-6% under 1987. Bedömningen av den privata 

konsumtionens utveckling blir därför osäker. men en ökning om drygt I%· 

under 1987 synes trolig medan BNP förutses öka med 112 %. 
De relativt kraftiga lönekostnadsökningarna torde också försämra indu

strins internationella konkurrenskraft. varför exporten förutses öka med 

endast I !/i- innevarande år. Som en följd av sjunkande importvolymer kan 

emellertid utrikesbalansens bidrag till BNP-tillväxten trots detta väntas bli 

I % under 1987. Även de privata investeringarna och bostaclsbyggandet 

minskar sannolikt i år efter att ha ökat kraftigt under 1986. 
En viss minskning i bytesbalansunderskottet till ca 28 miljarder danska 

kronor är att vänta under 1987. Trots detta kommer pressen mot den 

danska kronan förmodligen att besta. varför penningpolitiken även fram

gent torde behöva inriktas på att försvara kronkursen. 

Inflationen förväntas öka något under 1987; prisstegringarna förutses 

uppgft till i genomsnitt närmare 41/i. Arbetslösheten torde komma att öka 

till 8 1/2 % som en följd av den dämpade ekonomiska aktiviteten. 

I Finland uppgick HNP-tillväxten under 1986 till 2 %. En nedgång i 

östexporten kompenserades av en stark tillväxt av den privata konsum

tionen, som beräknas ha ökat med 3.5 Si:. Till detta bidrog förbättrade 

reallöner. lnvesteringsökningen blev emellertid blygsam. endast l C/f·. vil

ket delvis kan förklaras av det höga ränteläge som tidvis vidmakthållits för 

att hindra valutautflöde. Även konflikter på arbetsmarknaden hämmade 

investeringarna. Industrins svaga investeringsvilja bidrog till en fortsatt 

stigande arbetslöshet. vilken i genomsnitt uppgick till 71)7<,, under 1986. 

För 1987 kan BNP-tillviixten förväntas bli ca 2 112 %. Även i år förutses 

den privata konsumtionen växa starkt: ökningen väntas bli 3 1/4 ';'?(. Brutto-
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investeringarna förutses öka med 3 IC ':>i: under 1987. Västexporten torde 

kunna öka n~lgot i år hl. a. som en följd av en viss förbättring i industrins 

internationella konkurrenskraft. En omläggning av energibeskattningen till 

företagens förmftn bidrar exempelvi~ till lilgre kostnadsökningar för indu

strin. Exporten till Sovjetunionen förväntas däremot minska något inom 

samtliga branscher. varför den totala exportökningen torde uppgå till en

dast 2 l/L Detta i kombination med en tämligen starkt växande importvo

lym väntas leda till att utrikeshalansens bidrag till BNP-tillväxten blir 

negativt, ca -3/4'iL 

Externhalansen förutses ytterligare försämras och bytesbalansunder

skottet v~intas i år öka till närmare 6 miljarder finska mark motsvarande ca 

0,5 'X av BNP. En försämring av den statliga budgetbalansen iir också att 

vänta ptt grund av den relativt expansiva inriktning som finanspolitiken 

givits. 

Arbetslösheten bedöms komma att ligga kvar pfi ungefär 1986 års ge

nomsnittliga nivå. dvs. 7 'i'i:. Konsumentpriserna torde komma att öka i 

oförändrad takt. dvs. med ca 3 1/2 q, i genomsnitt under 1987. 

I Norge heräknas tillväxten under 1986 ha uppgått till drygt 3,8 %. 
Liksom under 1985 växte den privata konsumtionen kraftigt. Även brutto

investeringarna ökade mycket starkt under 1986. De på grund av oljepris

fallet kraftigt reducerade oljeintäkterna ledde till en drastiskt försämrad 

bytesbalans. Underskottet i bytesbalansen under 1986 uppgick till 33 mil

jarder norska kronor (ca 6,5 % av BNP), vilket är att jämföra med ett 

överskott om 25 miljarder norska kronor under 1985. 

I syfte att komma till rätta med obalanserna i den norska ekonomin, 

genomförde regeringen en viss åtstramning av både finans- och penningpo

litiken under loppet av 1986. Penningpolitiken inriktades på att försvara 

kronkursen vilket under slutet av 1986 medförde ett mycket högt räntelä
ge. I syfte att så småningom åstadkomma en ökad räntekänslighet, och 
därmed skapa förutsättningar för en lägre räntenivå, har regeringen före

slagit ett reformerat inkomstskattesystem, som bl. a. skulle innebära en 

viss begränsning av avdragsrätten för skuldräntor. 

Under 1987 iir det troligt att aktiviteten i den norska ekonomin dämpas 

bl. a. som en följd av oljeprisfallet. Tillväxten väntas uppgil till ca I 3/4 %. 
Industrins investeringar torde t. o. m. minska efter den kraftiga ökningen 

under 1986. Även tillväxten av den privata konsumtionen synes nu avta 

och kan förviintas uppgå till endast 1/4!/f: under 1987. 

Från oljesektorn frigjord kapacitet torde kunna bidra till att industripro

duktionen i den konkurrensutsatta industrin ökar. På grund av de i förhål

lande till omvärlden höga lönckostnadsök.ningarna är det emellertid föga 

troligt att detta kan bidra till viixande världsmarknadsandelar för den 

norska industrin under 1987. Eventuellt kan konkurrenskraften förbättras 

framöver om regeringen lyckas med sin millsättning att under innevarande 

år fä till stånd mer återhållsamma löncavtal. 

Bytesbalansunderskottet förväntas öka ytterligare något under 1987. 

Arbetslösheten tLirde också öka något från i genomsnitt 1.9% under 1986. 

Konsumentpriserna förutses öka med 8 1/2 %. i genomsnitt under 1987, 

bl. a. som en följd av fortsatt höga lönekostnad sökningar. 
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Försiirjningsbalans för Danmark, Finland och Norge 
Föriindring i volym. procent 

Danmark Finland Norge 

1986 i987 1986 IY87 1986 1987 

Privat konsumtinn 4314 I 1/4 3 1/2 3 J/4 5 1/2 1/4 
Offentlig konsumtion 0 I 3 3 2 I 1/4 
l:lruttoinvestcringar 12112 -6 I 3 1/2 ,, -6 
Lagerinvesteringar 0 -1/2 0 0 -I 1n ,_ 
Utrikesbalans -11/4 I -I -314 -3 314 -2 1/2 

BNP 3114 l/2 2 21/2 33/4 13/4 

Anm.: Förändring av lagerinvesteringar och utrikesbalans miits i procent av föregå
ende års BNP. 
Källor: OECD och linansdcpartemcntl!t 
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3 Utrikeshandeln 
3.1 Exporten 

Viirldshandeln 

Handeln med hearhetade varor mellan OECD-länderna ökade med ca 8 r:;; 
1986. Det var ungefär samma ökningstakt som under 1985. Tillväxten för 

de svenska exportmarknaderna inom OECD-området blev ni'tgot högre. 

eller drygt 8.5 r;.; såväl 198.'i som 1986. Den ur svensk synpunkt gynnsamma 

marknadstillviixten under dessa år kan framför allt hiinföras till den krafti

ga importökningen i Danmark och Norge. Dessa länder tar emot drygt 

20%· av den svenska exporten av bearhetade varor. medan deras andel av 

världshandeln endast uppgår till någon procent. 

Oljeprisfallct har medfört. att de oljeproducerande ländernas exportin

kt1mster minskat påtagligt. och att dessa länder diirför varit tvungna att dra 

ned importen för att inte försämra bytesbalansen ytterligare. OPEC-län

dernas import minskade kraftigt 1986 för femte året i rad. samtidigt som 

statshandelsländernas import reducerades avsevärt. Även de råvaruprodu

cerande ländernas import minskade påtagligt till följd av fallande råvaru

priser och därmed minskade exportinkomster. Totalt minskade importen i 

länderna utanför OECD-området med ca 7 .5 %. Det medförde att den 

totala exportmarknadstillväxten för svensk industri stannade vid drygt 

5 ,5 %. vilket är ca 2 procentenheter lägre tillväxt än under 1985. 
Under 1987 förväntas handeln inom OECD-området öka med knappt 

6 %. Den lägre marknadstillväxten 1987 torde främst kunna förklaras av. 

att det kraftiga dollarkursfallet påtagligt kommer att förstärka den ameri

kanska konkurrenskraften. och därmed reducera importökningen i Fören

ta staterna. Betydande bytesbalansproblem i såväl Norge som Danmark 
har framtvingat stramare finanspolitik i dessa länder. vilket heräknas med

föra, att dessa länders import minskar något 1987. Detta kan jämföras med 

att Norges import ökade med 15% 1986 och Danmarks med 11 %. Det 

starka nordiska beroendet, som under de senaste tre åren gynnat svensk 

industri, kommer således att få motsatt effekt under I 987. Exportmark

nadstillväxten inom OECD-området för svensk industri beräknas uppgå till 

knappt 4 %. vilket är en halvering jämfört med 1986. Utanför OECD-områ

det förväntas marknaden fortsätta att minska något som följd av fortsatta 

importneddragningar i OPEC-länderna och statshandelsländerna. Den to

tala marknadstillväxten för svensk exportindustri skulle därmed endast 

uppgå till ca 3 o/c 1987. 

Konkurrenskraft 

Sedan första kvartalet 1985 har den amerikanska dollarn fallit med ca 35 % 
gentemot den svenska kronan. Det har. p.g.a. den svenska valutakorgens 

konstruktion, medfört att kronan deprecierats avsevärt gentemot de llesta 

västeuropeiska valutorna och den japanska yenen. Deprecieringen av kro

nan har medfört. att den svenska industrins konkurrenskraft inte försäm

rats gentemot OECD-länderna, trots att arbetskraftskostnaden per produ-
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ccrad enhet ökade betydligt mer i Sverige än i konkurrentländerna under 

1986. 
Vid bedömningar av den framtida marknadsandelsutvecklingen för 

svensk industri inom OECD-området jiimförs i finansdepartementets ana

lyser de svenska exportpriserna p~i bearbetade varor normalt med import
priserna i dessa länder. Det genomsnittliga importpriser i OECD-länderna 
sjönk med 112 ~::;'.'., 1986 i nationella valutor. se tahell 3: I. Med hänsyn till 

valutakursforiindringarna blev importpriset i OECD-länderna i stort sett 
oförändrat i svenska kronor. Genom att de svenska exportpriserna på 
bearbetade varor steg med ca 2 11217'( ökade också relativpriset på den 
svenska exporten så mycket. Vid denna beriikning tillämpas s. k. han

delsvikter. dvs. vikter som motsvarar ländernas andelar av svensk export 

av bearbetade varor. 
Vissa [ir spelar det dock stor roll hur dessa jämförelser av rclativprisut

vccklingen görs. S[i var det 1986. när valutakursforändringar och priser i 

världshandeln iindrades kraftigt. Exempelvis sjönk exportpriserna från 
OECD-länderna med 2 c;;c, 1986 i nationella valutor. vilket kanjiimföras med 

att importpriserna i dessa länder endast sjönk med 112 %. Skillnaden torde 

kunna förklaras. av att exportörerna kunnat ta ut högre priser på OECD
marknaderna än på marknader utanför OECD-omrädet, där efterfråge

utvecklingen varit ytterligt svag. Med hänsyn till valutakursförändringarna 
och att exportpriserna är sammanvägda med s. k. konkurrensvikter. dvs. 
vikter som återspeglar varje lands betydelse som konkurrent till svensk 

exportindustri. steg OECD-liindernas exportprist:r i svenska kronor med 

Tabell 3: l Exportmarknadstilh·äxt, relatirn priser. marknadsandelar och export a\· 
bearbetade varor 
Procentuell förändring 

Erpt>rtmarknadsti//1'uxt 

14 OECD-länder 
Totalt 

Priser 

14 OECD-ländcrs impor1priser. 
nationella valutor 
14 OECD-ländcrs importpriser. SEK 
Svenskt exportpris, SEK 
Relativpris 

1'vfarknad.rnndelar. 1·0/ym 

14 OECD-länder 
Totalt 

t'xportv1•/vm 

14 OECD-länder 
Totalt 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

3.1 
1.7 

6,4 
18,5 
12,3 

-5.2 

5.5 13.5 
3.0 11,3 

3.9 
16,2 
11,9 

-3.7 

5.2 
3.2 
6,0 
2.8 

8.7 
7.6 

4,0 
5.0 
6.0 
1.0 

8,6 
5,7 

-0.4 
-0.1 

2.6 
2,7 

2.2 
1.9 

7,7 
."i.I 

0,3 -1,5 -2.3 
0.6 - 2.4 - 2,6 

5.3 13/i D.9 
3,6 8.1 12.0 

7.1 
5.0 

6.1 
3,0 

3.9 
3.0 

2.8 
3.5 
3.5 
0 

() 

() 

3.9 
3.0 

Anm.: Exportmarknadstillväxl avser importökningen av hearbetade varor till olika 
länder sammanvägt med ländernas andelar som mottagare av svensk export av 
bearbetade varor. OECD-ländernas impor1priser vägs samman på motsvarande sätt. 
Källor: OECD, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I. I 

23 



Tabell 3:2 Alternativ redovisning a\· relath·priset 

1982 198J 1984 1985 1986 1987 

Svenskt exportpris 12.3 11,9 6.0 6,0 2,6 3,5 
14 OECD-liin<lers exportpriser 

i nationell valuta 9.0 3.2 4.6 4,0 -2.0 2.5 
i svenska kronor 11.4 18,2 2.9 5.1 2,3 4.8 

Relativpris -7.5 -5.3 3,0 0,9 0,2 -1,3 

Anm.: Ländernas exportpriser och valutakursändringar är ihopväg<la så att varje 
lands vikt återspeglar <less betydelse som konkurrent till svensk exponindustri. 

ca 2 112 %. se tabell 3: 2. Mätt på detta sätt var det wenska relativa 
exportpriset gentemot OECD-länderna i stort sett oförändrat 1986. 

När man analyserar hur konkurn:nskraften för svensk industri utveck
las, jämför man i allmänhet. hur kostnadsläge och priser utvecklas i Sveri
ge relativt våra viktigaste konkurrentländer. Det bör dock betonas, att det 
finns många andra faktorer. som bör beaktas vid en mer allsidig belysning 
av konkurrenskraften. En viktig förutsättning för att förbättra och bibehål
la konkurrenskraften är exempelvis, att flexibiliteten inom industrin är 
hög. Med detta menas förmågan till förändring av produktions- och mark
nadsinriktning, bort från områden och varor med svag internationell pris
och efterfrågeutveckling. Studier gjorda bl. a. för 1987 års långtidsutred
ning visar, att flexibiliteten ökat inom svensk industri de senaste åren 
jämfört med under 1970-talet. Vidare torde den svenska industrins höga 
internationaliseringsgrad utgöra en relativ fördel gentemot många konkur

renter. 
För 1987 bedöms den svenska industrins arbetskraftskostnader per pro

ducerad enhet öka med 2,5-3% per timme, vilket är något mer än den 
förväntade ökningen inom OECD-området. Eftersom den svenska kronan 
även under 1987 deprecieras med drygt 2 % gentemot våra viktigaste 
konkurrentländers valutor, givet att valutakurserna från mitten av april är 
oförändrade året ut, så stiger dock arbetskraftskostnaderna per produ
cerad enhet i gemensam valuta något mer i OECD-länderna än i Sverige. 
De svenska exportpriserna beräknas öka med 3 ,5 % och det genomsnittliga 
exportpriset på bearbetade varor från OECD-länderna med 2,5 %. Med 
hänsyn till deprecieringen av kronan innebär det en sänkning av de sven
ska relativpriserna gentemot OECD-ländernas exportpriser med drygt I % 
1987. Även under 1987 beräknas importpriserna i OECD-länderna stiga 
något mer än exportpriserna från samma länder, eller med knappt 3 %. 
Eftersom deprecieringen av den svenska kronan uppskattas till drygt 

t/2 %, skulle det svenska relativpriset på export av bearbetade varor 

gentemot OECD:s import bli oförändrat 1987. 

Marknadsandelar och export 

Att relativprisct på svenska exportvaror stigit under de senaste åren. torde 
ha bidragit till volymmässiga marknadsandelsförluster för svensk industri 
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både 1985 och 1986. I löpande priser ökade dock den svenska industrins 

marknadsandelar, eftersom relativpriset steg mer. än marknadsandelarna 

minskade i fasta priser. Förutom det högre relativpriset har det faktum. att 

delar av den svenska industrin nätt kapacitetstaket, och därmed inte kun

nat leverer;1 i önskad omfattning, bidragit till andclsförluster. Trots andels

förlusterna iikade den svenska exporten till OECD-länderna med drygt 6 % 
1986. Till ILinderna utanför OECD-området minskade exporten med drygt 

10 % 1986. Totalt sett ökade den svenska exporten av bearbetade varor 

med 31/f· 1986. 

Under 1987 förväntas de senaste två årens förluster av marknadsandelar 

för den svenska industrin upphöra. Relativpriset på den svenska exporten 

har upphört att stiga, exportindustrins lönsamhet är god. och företagens 

egna förväntningar. såsom de kommer till uttryck i exportenkät och 

konjunkturbarometer. är optimistiska. Den betydligt lägre marknads

tillväxten för svensk export. knappt hälften av de n~irmast föregående 

årens tillväxt, torde också bidra till. att de problem som orsakats av 

bristande kapacitet och därmed minskade leveransmöjligheter minskar. 

Vid oförändrade marknadsandelar för svensk export av bearbetade varor 

till såväl OECD- länderna som världen i övrigt kommer exporten att öka 

med ca 3%. 

Råvaruexporten (exkl. petrolcumprodukter) minskade med 1 % under 

1986. se tabell 3: 3. Den svaga efterfrågeutvecklingen på dessa marknader 

bidrog dessutom till. att priserna sjönk med 8 %, vilket innebär att råvaru

exportens värde sjönk med hela 9 %. Såväl volym- som prisutveckling var 

negativ för så gott som samtliga råvaruprodukter. Exporten av petroleum

produkter ökade med ca 10 '/i .. men eftersom priserna nästan halverades. 

innebär det en värdemiskning på drygt 40 t:;f. Även under 1987 förväntas en 

relativt svag utveckling för såväl exportvolym som priser för flertalet 

råvaror. En relativt kraftig ökning av massaexporten på ca 7 % medför 

dock, att den totala råvaruexporten förväntas öka med ca 2 %. Även de 

genomsnittliga råvarupriserna förväntas stiga något. främst på grund av att 

den förbättrade massakonjunkturen medför att massapriserna stiger kraf-

Tahell 3:3 Export 3\" varor och tjänster 

Miljarder kr. Volymutveckling, 
procent per år 

1985 1986 1987 19K6 1987 

Bearbetade varor 206.0 21\1.0 232.3 3.0 3,0 
Fartyg 4.:i 5,3 3.5 16.4 -36,0 
Petroleumprodukter 11,8 6.8 7,4 IO. I 15.0 
Övriga råvaror 38,4 35,0 36.6 -0,9 l.7 
Summa varor 260,5 265.0 279,9 3,2 2,6 

Enlii:r narion11lriikcnskapcrna 

Varor 258.7 262.7 277,6 2,7 2.6 
1)änster 44,9 4-U 46,6 -0,9 2.9 

V aror och tjänster 303,6 307,I 324,1 2,1 2,6 

Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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Diagram 3: I Marknadsandel och relati,·pris för S\'eriges export a,· bearbetade \'aror 
till 14 OECD-länder 
Index 1980= 100 
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Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

tigt. För flertalet andra råvaror väntas priserna fortsätta falla även under 
1987. Propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling (1986/87: 95) 
väntas bland annat medföra en neddragning av oljelagren. I denna prognos 
har kalkylerats med att lageravvecklingen, förutom kraftigt minskad im
port, kommer att medföra. att exporten av petroleumproduktcr ökar med 
ca 15%. 

Exporten av tjänster fortsatte att sjunka under 1986. Mellan 1985 och 
1986 sjönk tjänsteexporten med knappt I %. Nedgängen är helt hänförlig 
till minskade inkomster från entreprenadverksamhet och industrins export 
av tekniska tjänster, dvs. montering och uppförande av nya anläggningar 
samt underhåll och reparation av tidigare exporterade anläggningar. För 
1987 beräknas tjänsteexporten öka med ca 3 %. Ökningen kan främst 

hänföras till en viss volymökning av sjöfartens inkomster, samt att rcseva

lutainkomsterna förväntas öka något efter den dåliga utvecklingen under 

1986. 

3.2 Importen 

Importen av bearbetade varor ökade med knappt 3 % 1986, vilket var 

betydligt mindre än de två föregående åren, då ökningen översteg 10 % per 
år. se tabell 3: 4. Den låga importökningen förklaras främst av att den 

import vägda efterfrågan på bearbetade varor ökade med endast I%· 1986. 

Den svaga efterfrågeutvccklingen förklaras av att maskininvesteringarna 

minskade med ett par procent samt att lagren inom industri och partihandel 
drogs ned oväntat mycket. Båda dessa poster har ett högt importinnehåll. 
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Tabell 3:4 Import m· bearhetade varor 
Procentuell for;indring 

1982 IWO 1984 1985 1986 1987 

lmportvagd efterfrågan 4.7 1,9 9.2 h.5 1.0 h.2 
Marknadsandelar -2,5 o.n -0,9 -3.4 -1.7 -2.0 

Import av bearbetade varor 7,4 1,9 IO,I I0.2 2.8 8,2 

Relativpris -2.5 -2.9 2.6 2.9 2.6 -0.5 

Anm: Relativpris enligt producentprisindcxsystemet. Dessa priser avviker nagot 
från priserna enligt utrikeshandt::lsstatistikcn. 
Källor: Statistiska ccntralhyrån. konjunkturinstitutet och finansdepanemcntct. 

Tillfälliga förändringar i dessa poster slår därför kraftigt på importen. Den 

betydligt lägre ökningstakten för exporten än under de närmast föregående 

firen dämpade även importökningen. Diiremot ökade den privata konstim
tionen av hearherade varor med ca 7 r;r mellan 1985 och 1986. vilket 

medförde att importen av konsumtionsvaror steg kraftigt. 

Marknadsandelsförlusrerna på hemmamarknaden tycks ha begränsat sig 

till knappt 2 % 1986. vilket kan synas lågt när de svenska producenternas 
relativpriser på hemmamarknaden stigit med 2,5-3'1f. per år under de 

senaste åren. Den trendmässiga marknadsandclsförlust, dvs. den andels

förlust som inte förklaras av pris- och inkomstelasticiteter. som de svenska 

producenterna haft på hemmamarknaden under 1970-talet och början av 

1980-talet. tycks helt ha upphört de senaste åren. Den svarade tidigare för 
en årlig marknadsandelsförlust med 1.5-2 </i:. Det är möjligt. att den för

stiirkning av konkurrenskraften som den svenska hemmamarknadsindu

strin fått genom devalveringarna av den svenska kronan 1981 och 1982 

samt genom den snabba omstruktureringen av svensk industri under sena

re far har medfört, att dessa långsiktiga andelsförluster upphört. 

År 1987 beräknas den importvägda efterfrågan på bearbetade varor öka 
med drygt 6 '/(., Den betydligt högre ökningen än i Gol förklaras av en 

kraftig ökning av maskininvesteringarna samt ett lageromslag inom indu
stri och partihandel (exkl. bränslen). En fortsatt stark expansion av den 
privata varukonsumtionen bidrar även under 1987, till att importen ökar. 
även om bidraget till importökningen blir nägot lägre än under 1986. Sedan 
sommaren 1986 har importpriserna på bearbetade varor ökat mer än hem
mamarknadspriserna. vilket förklaras av den kraftiga apprecieringen av ett 

flertal västeuropeiska valutor. Mellan 1986 och 1987 beräknas det svenska 

rclativpriset sjunka något och andelsförlusterna stanna vid ca 2 l/i:. Om 

man enbart beaktar de senaste kvartalens utveckling av relativpriset. så 

kan en marknadsandelsförlust på 2 </i: synas stor. Man bör dock även 

beakta. att det tar viss tid. innan relativprisförändringar slår igenom i 

marknadsandelsutvecklingen. Därutöver finns det en risk. att det margi

nella importinnehållet i privat konsumtion och maskininvestcringar är 

större. än vad som framgår av beräkningarna. Importen av bearbetade 
varor beräknas således öka med drygt 8 c;;. 1987. 
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Tabell 3:5 Import a,· \'aror och tjänster 

Miljarder kr. Volymutvcclding, 
procent per år 

198~ 1986 1987 1986 1987 

Hearbctadc varor 167.3 174.6 195.h 2,8 8.2 
Fartyg 2.3 2.3 1,5 -4,0 -35,0 
Petrolcumpro<lukter 18.9 10.9 7.5 8.8 -:!8.0 
Raolja 24.4 12.4 13.1 14.7 - 6,0 
Övriga rävaror 31.6 31.3 32.2 1.9 4,0 

Surnma \'aror 244,6 231.5 249,8 4,1 3,1 

En/if:l narim111/riikenskapernt1 

Varor 246.3 233.1 251.5 4,0 3.1 
Tjänster 36,6 38.4 41,6 0.6 4.1 

Varor och tjänster 282,9 271,5 293,2 3,6 3,2 

l\ii//or: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Importen av råvaror (exkl. bränslen) ökade med knappt 2 % 1986, se 
tabell 3: 5. Ökningen beror främst på en tämligen kraftig importökning av 
jordbruksprodukter och livsmedel. Eftersom importpriserna sjönk med 
4%, innebär det, att värdet av råvaruimporten blev lägre 1986 än 1985. År 
1987 förutses en ökning av råvaruimporten (exkl. bränslen) på ca 4 %. 
Dollarkursens fall kommer att medföra, att importpriserna sjunker något 

även under 1987. 
Importvolymen av råolja och petroleumprodukter drogs upp kraftigt under 
1986, eller med ca 12 %, som en följd av de låga priserna. Eftersom 
priserna halverades. minskade värdet av oljeimporten med ca 20 miljarder 
kr. Försvarsuppgörelsen innebär bl. a. att kraven på beredskapslagring av 
olja mildras. Det medför, att importen av råolja och pctroleumprodukter 
minskar kraftigt 1987. Eftersom råoljepriserna antas öka från knappt 15 
dollar per fat 1986 till 18 dollar per fat 1987, beräknas de svenska import
priserna på råolja öka med ca 12 %·, trots att dollarkursen förutsätts sjunka 
mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987. 

Importen av tjänster ökade svagt eller med ca 1/2% 1986. Förutom en 
kraftig volymökning av resevalutautgifter på ca 12 % minskade övriga 

tjänsteutgifter i fasta priser. För 1987 förväntas tjänsteimporten öka med 
ca 3 ,5 %. Även under 1987 förväntas utgifterna för resevaluta öka påtag

ligt. dock i något långsammare takt än under 1986. 

3.3 Bytesbalansen 

Bytesbalansen gav preliminärt ett överskott på 6,7 miljarder kr. 1986, se 
ta hell 3: 6. Det är en förbättring med drygt 17 miljarder kr. jämfört med 
1985. Överskottet i handelsbalansen steg från 14.5 till 32 miljarder kr.. 
samtidigt som räntebetalningarna minskade med 4 miljarder kr. Nettot av 

övriga tjänster och transfereringar fortsatte dock att försämras. 
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Tabell 3:6 H)·tesbalans 
Miljarder kr. 

1982 19l{1 1984 198' 19!1(> 1987 

L\port av varor 168.1 210 . .'i 242.8 260 . .'i 26.'.0 279.9 
Import av varor 173.'J 200.4 21K.4 244.6 231._'i 249.8 
Korrigering av handels-
statistiken - 1.3 - 0.5 - I. I - I.~ - 1,5 - 1.7 
Handelshalans 7,1 9,7 23,3 14,S 32,0 2!1,4 

Sjiifartsnctto 4,6 6.2 5.4 7.4 7.3 7.) 
Rese valuta - 5.5 - 4.3 - 4.8 - 6.7 - 'J.O -10.K 
Övriga tjänster 4.1 4.8 6.3 4.X -".4 :'i.5 
Tjänstehalans 3,2 6,7 7,0 S.5 3,7 2,2 

Avkastning pi1 kapital -D.4 -16.5 -19.2 -21.1 -18.0 -17.9 
tdiirav riintenettol (-1.'.8) (·-18.7) (-21.8) (-23.7) t-20.0) (-19.9) 
Övriga transfereringar - 4.'J - 7.2 - X, I - 9.5 -11.0 -11.7 
Transfereringshalans -18.3 -23.6 -27,4 -30,7 29,0 -29,6 

Bytesbalans -22,I - 7.2 2.8 -I0.6 6,7 1,0 

l\iil/1>r: Statistiska centralhyrån, riksbanken. konjunkturinstitutet nch finandsdepar-
tcmentet. 

Handelsbalanscn gav 1986 ett överskott pä 32 miljarder kr. Förbättring
en av handelsbalansen kan i huvudsak förklaras av att oljenotan blev ca 15 

miljarder kr. lägre. se tabell 3: 7. Oljepris fall och dollarkursfall medförde. 

att oljenotan minskade med 17 miljarder kr.. medan den ökade nettoimpor
ten medförde en ökad kostnad på 2 miljarder kr. I övrigt har handeln med 
bearbetade varor medfört en förbättring av handclsbalanscn med ca 5,5 
miljarder kr. Handeln med råvaror har dock dragit ned överskottet med 3 

miljarder kr. Förändringar i bytesförhållandet. se diagram 3: 2. hade såle
des stor betydelse för bytesbalansens utveckling ifjol. 

År 1987 beräknas överskottet i handelsbalansen minska med 3,5 miljar
der kr. till ca 28.5 miljarder kr.. trots att neddragningar av oljelagren 
medför. att oljenotan blir drygt 3 miljarder kr. lägre 1987 än 1986. Även 
överskottet i handeln med rävaror förbiittras nflgot. Denna förbättring 

Tabell 3:7 Alternativ redovisning av bytesbalans 
Miljarder kr. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Bearbetade varor 22.3 33,9 40.9 39.2 44.8 r"' - I•'-

R<1olja och petroleum-
produkter -31.9 -31.3 -27.3 -31.5 -16.5 -13,2 
Övriga råvaror 2.5 7,2 9.8 6.8 3,7 4.4 
H:mdelsbalans - 7.1 9,7 23.3 14,S 32,0 28,4 

Riintcnctto -15,8 -18.7 -21.8 ,, ~ 
- ..... "l,/ -20.0 -19.9 

Övriga tjänster och trans-
fereringar 0.8 1.8 1,3 -1.4 -5.3 -7,5 
Bytesbalans -22,1 7,2 2,8 -I0,6 6,7 1,0 

Anm.: Bearbetade varor inkluderar fartyg samt korrigering av handelsstatistiken. 
l\illlor: Riksbanken. statistiska centralbyrån. klinjunkturinstitutet och finansdepar
tementet. 
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förklaras till fullo av. att de svenska exportpriserna för råvaror ökar något Prop. 1986/87: 150 
genom de stigande priserna för skogsprodukkr. emedan importpriserna Bilaga I. I 

fortsiitter att sjunka. Försiimringen av handelsbalansen är hänförlig till 

handeln med bearbetade varor. diir överskottet minskar från knappt 45 

miljader kr. till drygt 37 miljarder kr. Importen ökar betydligt mer än 

exporten, vilket i sin tur beror pii. att marknadstillviixten i Sverige blir 

dubbelt så stor som ökningen av de svenska exportmarknaderna. samt att 

den svenska industrin förväntas förlora marknadsandelar pii hemmamark-

naden. 

Tjänstebalansen försämrades med knappt '.! miljarder kr. 1986 och fort

sätter att försiimras med ca 1.5 miljarder kr. 1987. Försämringen beror pf1 

de kraftigt stigande utgifterna för resevaluta. 

Transfereringsbalansen visade ett underskott på ca '.!9 miljarder kr. 1986. 

vilket var en förbiittring med knappt '.! miljarder kr. fr~in 1985. Fallande 

dollarkurs. lägre räntor samt en minskad utlandsskuld medförde. att un

derskottet i räntebetalningarna minskade med niistan 4 miljard:.:r kr. 1986. 

Transfereringsbalansen i övrigt försämrades med '.! miljarder kr. 1986. 

Under 1987 förutses en fortsatt försämring av transfereringsbalansen med 

drygt 0,5 miljarder kr. 

Bytesbalansen beräknas visa ett överskott på ca I miljard kr. 1987. Det 

är ett betydligt mindre överskott än i fjol. Medan nettoimporten av råolja 

och petrolcumprodukter och övriga råvaror bidrar med en förbättring av 

bytesbalansen på sammanlagt ca 4 miljarder kr., svarar handeln med 

bearbetade varor och tjänster för en försämring på knappt 10 miljarder kr. 

Diagram 3:2 Sveriges bytesfiirhällande 
Index 1980= 100 
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4 Industrin 

4.1 Produktion och produktivitet 

Industriproduktionen ökade enligt rreliminär statistik endast med 0,4 i;.;-. 
mellan 1985 och 1986. Efter den kraftiga urpgängen av industriproduk
tionen mellan hösten 1982 och slutet av 1984 - drygt 15'.:j - l[ig industripro
duktionen kvar pil ungefär oförändrad nivii fram till hösten 1986. En 

markant uppgfog av produktionen skedde dock under fjiirdc kvartalet 
1986. dii produktionen ökade med drygt 3 r;.; Mm föregiiende kvartal. 

U ppgilngen under fjärde kvartalet kan främst hänföras till en kraftigt ökad 

produktion inom sl;.ogsindustrin. men iiven verkstadsindustrins rroduktion 

ökade pt1tagligt. 
Flertalet branscher visade svag tillviixt 1986 jiimfort med iiret innan. 

Kraftiga produktionsneddragningar kunde noteras för varven och gruvin
dustrin. men även livsmedelsindustrin och textilindustrin minskade sin 
produktion. Den enda hransch som utvecklades bättre iin förväntat var 
massa- och paprersindustrin. där den kraftiga produktionsuppdragningen 
under hösten medförde att ökningen mellan 1985 och 1986 uppgick till 
drygt 4 ','·i·. Produktionen inom verkstadsindustrin ökade med endast drygt 

I%. vilket var klart mindre än väntat. Inom verkstadsindustrin var det 
endast bilindustrin som höjde produktionsnivån under 1986. 

Kapacitetsutnyttjandet i industrin låg på en hög nivi't under hela året 
1986. Det faktiska kapacitetsutnyttjandet enligt statistiska centralbyråns 
statistik har ökat friln knappt 80 ~:C hösten 1982 till drygt 88 o/c fjärde 
kvartalet 1986. Det höga kapacitetsutnyttjandet inom stora delar av indu
strin har begränsat möjligheterna att öka produktionen och medfört att 
lagren dragits ned 1;.raftigt för att kunna möta den tämligen goda marknads
tillväxten för svenska industrivaror. Speciellt för bilindustrin har den bris
tande produktionskapaciteten begränsat leveranserna. Svårigheterna att 
rekrytera yrkesarbetare till industrin har dessutom ökat något under året. 

Produktiviteten i industrin ökade enligt de preliminära nationalräkenska
perna med 1.5 % 1986. Mot bakgrund av det höga kapacitetsutnyttjandet 

Tabell 4: 1 Industriproduktionens utveckling 
Procentuell volymförändring från föregående år 

1983 1984 198.'i 1986 1987 

Gruvor och mineralbrott 2.2 13,2 17.8 - 5,9 - 2.0 

Tillverkningsindustri 5,1 6,0 2,0 0.5 3,0 
Liv>medelsindustri - 0.8 1.4 - 0.1 - 1.5 2.0 
Sagvcrk 9.6 0,3 - 5.7 l.ll 2.0 
Ma,sa- och pappersindustri 9,7 4.2 0.1 4.1 5.0 
Kemisk industri 7.6 2.8 3.1 1.0 3.5 
Jiirn-. stål- och metallverk 4.4 S. I - 1.7 1,4 - 1.0 
Verkstadsindustri exkl. varv 7.6 !U .'i.2 I. I 3.5 
Varv -14.1 22.1 - 26.8 -18.2 -10.0 
Övrig tillverkningsindustri 1 2.1 4.3 1.4 () 2,5 

Industri 5,1 6,1 2,3 0.4 2.9 

1 Textilindustri. grafisk industri. jord- och stenvaruindustri. övrig triivaruindustri 
m.m. 
Källor: Statistiska centralbyran. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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och att industriinvesteringarna ökade med över 40 % mellan 1982 och 1985. Prop. 1986/87: 150 

är de låga ökningstakterna för industrins produktion och produktivitet 1986 Bilaga I. I 

svåri'örklarade. Det kan inte uteslutas. att dessa siffror senare kommer att 

revideras uppåt. 

För 1987 beräknas efterfrågan på svenska industrivaror öka med ca 4?·(. 

Fortsatt hög tillväxt av den privata varukonsumtionen, kraftigt ökade 

industriinvesteringar samt en något förstärkt konkurrenskraft på hemma

marknaden beräknas medföra att efterfrågan från hemmamarknaden viixer 

mer än från exportmarknaderna. Importens andel av den totala tillförseln 

av industrivaror väntas dock fortsätta öka något. I kombination med en 

fortsatt lageravveckling. dock i betydligt långsammare takt iin under 1986. 

och det höga kapacitetsutnyttjandet inom delar av industrin torde det leda 

till. att produktionsökningen begränsas till knappt 3 r.:·( .. Det kan påpekas, 

att i SCB:s exportenkät samt i konjunkturinstitutets marsbarometer räknar 

företagen med en tämligen god tillväxt av siiväl orderingång som produk

tion under 1987. 

Även under 1987 förväntas massa- och pappersindustrin vara den 

bransch som uppvisar den högsta produktionsökningen. Den sjunkande 

dollarkursen har medfört, att konkurrenskraften för den svenska massa

och pappersindustrin försämrats kraftigt, gentemot de nordamerikanska 

producenterna. Den höga efterfrågan på den nordamerikanska hemma

marknaden har dock medfört. att konkurrensen på den expanderande 

europeiska marknaden ännu inte ökat. Produktionsökningen inom massa

och pappersindustrin beräknas uppgå till 5 % under 1987. 

Även inom verkstadsindustrin förväntas produktionsökningen tillta efter 

Dial(ram 4: I Industriproduktion 
Index 19~0= 100 

--- TILLVERKNINGSINDUS'l'RDI. TOTALT 
····················· VERKln'ADSINDtmRIN Jl!XKL V/JN 

140~~~~-'========================---~~~--r-140 

120 120 

100 100 

BO ...... ··········-.... · BO 
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70 72 74 76 7B BO 82 84 86 
Källor: Stati>tiska centraltiyrån och finansdepartcmcnlcl. 32 



Diagram 4:2 Exportandel av industriproduktionen 
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Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

den svaga utvecklingen 1986. De stora växelkursförskjutningar som inträf
fat de senaste 2 åren har trots en snabbare kostnadsökning medfört, att 

konkurrenskraften för den svenska verkstadsindustrin förbättrats gent
emot dess viktigaste konkurrenter. Produktionen inom verkstadsindustrin 
beräknas öka med ca 3,5'/(, 1987, vilket skulle innebära, att produktionen 
har ökat med nästan 30 % sedan 1982. Det är lika mycket som ökningen 
under hela 1970-talet, se diagram 4: I. Tillväxten inom övriga delar av 
industrin har de senaste åren varit betydligt lägre än inom verkstadsindu
strin. Produktionen i dessa övriga delar beräknas endast ha ökat med 
ca 10% mellan 1982 och 1987. Liksom under 1986 förväntas produktionen 
minska inom gruvindustrin samt varvsindustrin. 

Diagram 4: 2 återspeglar den svenska industrins ökade internationalise
ring under perioden 1975-1985. Den andel av industriproduktion som 
exporteras har under denna period ökat från 33 till 45 % . Inom verkstadsin
dustrin har exportandelen ökat ännu mer, eller från 44 till 60 %. Det bör 
dock påpekas att den lageravveckling som genomförts inom industrin 
under denna period kan ha påverkat siffrorna något. 

4.2 Lönsamhetsutvecklingen 

Industrins lönsamhet förblev god under 1986. Driftsöverskottets andel av 
förädlingsvärdet låg kvar på nivån 32 % för industrin i genomsnitt, se tabell 

3 Riksdagen 1986187. l sam/. Nr 150 
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Tabell 4: 2 Bruttoö\·erskuttsandel i industrin 
Pnicent 

1981 1982 198~ 1984 1985 1986 1987 

Verkstadsindustri 19.4 18.7 25.8 27, l 27.3 27.5 
Basindustri 13.3 25,0 35.7 41.5 33.5 28.8 
Övrig industri 28,6 32.3 35,9 35.9 35,9 38. l 

Totalt 22,1 25,3 31,S 33,2 31,7 31,9 32,0 

Anm.: Brul!oöverskottsandelen är driftsöverskol! brutto som andel av förädlings
värdet. Uppgifterna avser industri exkl. pctroleumraffinadericr och varv. 
Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

4: 2. Trots att lönekostnaderna steg med ca 5 112 % per producerad enhet 
begränsades prisökningen på industrivaror till ca 3 %, se tabell 4: 3. Till 
följd av att priserna på insatsvaror ökade med i genomsnitt bara ca I 1/2 %· 
steg nämligen de sammanlagda rörliga kostnaderna med bara 2 112 lj(.. Orsa
ken till den långsamma prisökningen på insatsvaror är främst de under 
1986 fallande oljepriserna. Utvecklingen innebar att marginalen mellan 
kostnader och priser vidgades något. 

Lönsamheten förbättrades inom verkstadsindustri och övrig industri 
1986. Förbättringen är i stort sett hänförbar till den nämnda dämpningen i 
kostnadsstegringarna för insatsvaror. Inom basindustrin försvagades lön
samheten till följd av den dämpade prisutvecklingen för basindustrins 
produkter, vilket speglar det pressade läget på utlandsmarknaderna 1986. 
Basindustrin gynnades av både den dämpade prisutvecklingen på insatsva
ror och av att produktivitetsökningarna var större i basindustrin än i 
industrin som helhet. 

Under 1987 väntas en förbättring i det utländska konjunkturläget för 
särskilt skogsindustrin samt en fortsatt dämpning i lönekostnadernas ök
ningstakt, som mer än kompenserar oljeprisernas höjande effekt på insats
varurkostnaderna. Sammantaget implicerar denna utveckling en lika stor 

Tabell 4: 3 Rörliga produktionskustnader, produktpriser och marginaler per produ-
cerild enhet i industrin exkl. \'an och petroleumraffinaderier 

Procentuell förändring 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Insatskostnad 9.3 JU 10.6 8,6 5,7 1.6 :u 
Lönekostnad 1 10.0 4,3 0.8 5,1 7.6 5.5 2,5 

Lönekostnad per timme 10.5 7,2 8.4 9,9 10.3 7,2 5,5 
Produktivitet 0,5 2.8 7.6 4.5 2.6 1.6 2,9 

Summa rörlig kostnad" 9,6 9.4 7.7 7,8 6.2 2.5 2.4 
Produktpris 8.8 10.6 10,3 8.4 5.6 2,9 2.5 
Marginal -0.7 I.I 2,4 O.n -0.6 0.4 0.1 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuan
knutna indirekra skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion 
('er timme. 
• Med avdrag för subventioner. 
Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finan:;dcpartementet. 
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ökning i produktpriser och rörliga kostnader per producerad enhet, vilket 

innebär oförändrad lönsamhet 1986-1987. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.1 

Tabell 4: 4 innehåller olika lönsamhet smått för industrin baserade på 
finansstatistiken t. o. m. 1985 och framskrivna till 1986 och 1987 i enlighet 
med preliminär finansstatistik för i 986 samt prognoserna i de övriga tabel

lerna. Enligt beräkningarna har lönsamheten 1986-1987 minskat jämfört 
med rekordnivån 1983, medan <len överstiger nivån vid början av 1980-
talel. Den inneh{Lller ett mindre inslag av värdestegringsvinster på tillgång

arna vid den nu lägre inflationstakten resp. ett större inslag av vinster på 

finansiella placeringar. Det senare speglar den ökande andelen finansiellt 

kapital, som har vuxit på grund av den långsamma nedgången i räntorna 

och finansiell avkastning jämfört med avkastningen på materiellt kapital. 

försvagningen av den relativa avkastningen på materiellt kapital impli
cerar en dämpande effekt på investeringsaktivitetcn, medan företagens 

goda likviditet 1987 bereder goda interna finansieringsmöjligheter för inve

steringar i fast kapital. 

Tahell 4: 4 Resultat och räntabilitet m. m. för industrin 

1981 1982 1983 1984 1985 

Resultat. miljarder kr. 
Rörelseresultat cxkl. värdesteg-
rings vinster 13,6 18,5 39.9 46,5 45,0 

Resultat efter kalkylmässig av-
skrivning - 5,4 - 2,8 14.3 21,8 19,I 

Finansiellt netto - 8,0 - 8,8 -5,1 -1,5 3,8 
därav: intäkter 12.4 15,6 16,5 20,I 25,3 

kostnader 20.4 24.4 21,6 21.6 21,5 

Resultat efter finansnetto -13,4 -11,6 9,2 20.3 22,9 

Resultat inkl. värdestegrings-
vinster' 13,5 27.4 41.4 35,5 36,7 

A 1·kastninl(. prucent 
på materiellt kapital~ 7.2 11.2 13,5 10,2 8.6 
på finansiellt kapital 6,0 6,5 5.9 5,9 6,7 

Riintahilitt•t, procent 
på totalt kapital 6.7 9.2 10.0 8,1 7.6 
på eget kapital 5.3 9.4 12.3 9,6 9,2 
"'Real" rantahilitet på eget 
kapital' - 3.7 - 0,5 2,8 1.4 3,2 

Minnespostcr, procent 
Andel finansiellt kapital 41.1 42.5 44.8 48.1 49.4 
Soliditet 50.4 51.5 53.4 52,8 52.4 
Genomsnittlig skuldrLinta 8,1 8.9 7.4 6,5 5,9 
Riskfri ränta4 13.4 13.7 12.~ 12.6 J:!. l 

1 Resultat efter finansnetto plus värdestegringsvinster på lager och fast kapital. 

1986 1987 

44,2 46.1 

17,I 19,5 

5,2 5,2 
26, l 26,0 
20,9 20,7 

22,3 24,8 

39,4 39,9 

8.4 8.0 
6,2 6,2 

7,3 6.8 
9,1 8,4 

6,1 4.2 

50.8 51,3 
52.6 53,0 

5,3 5.3 
10,3 11,2 

~ Resultat efter avskrivning plus värdestegringsvinster i procent av lager- och fasta kapitalets återanskaff-
ningsvärdc. 
'Räntabiliteten detlaterad med KPJ:s förändring dec.-dec. 
4 Genomsnittlig ränta på långa statsohligationer. åren 1981-1986 resp. första kvartalet 1987. 
Källor: Statistiska centralhyrån och finansdepartementet. 35 



5 Arbetsmarknaden 

5.1 Sysselsättning 

Uti·ecklin/,:Cll 1986 och 1987 

Under 1986 växte ~ysselsiittningen i en långsammare takt än under de tvt1 
föregående t1ren. Mellan 1985 och 1986 ökade antalet sysselsatta med 

knappt 30000 personer, medan antalet sysselsatta mellan 1984 och 1985 
ökade med närmare 50 000 personer. Sysselsättningsökningen under 1986 

inträffade enligt arbetskraftsundersökningarna (AKLJ) i bör:ian av året. 

Mellan andra och ljärde kvartalet låg sysselsättningen säsongrensat p~t en i 

stort sett oförändrad nivå. Osäkerheten i de kvartalsvisa uppgifterna från 

AKU är dock betydande. varför denna profil över året är långt ifrån 
säkerställd. 

I januari 1987 genomfördes en metodförändring i AKLJ. vilken bl. a. 

innebär en mer noggrann mätning äV sysselsättningen. Antalet sysselsatta 
uppskattas nu vara 0, 7 '71 fler än enligt den tidigare mätmetoden. 

Säsongrensat ökade sysselsättningen med 15 000 personer mellan fjärde 

kvartalet 1986 och första kvartalet 1987. bortsett fr<l.n den ökning som 

följer av omläggningen av AKLJ. Prognosen för resten av året innebär, att 

sysselsättningen fortsätter stiga. s~·sselsättningsökningen mellan årsge
nomsnitten uppskattas till 25-30 000 personer, se tabell 5: I. Antalet arbeta

de timmar beräknas öka med 0.8 %. och medelarbetstiden förväntas öka i 

ungefär samma omfattning som 1986. eller med 0.2 %. Antalet löntagar

timmar, vilket har betydelse för hushållens löneinkomster. beräknas öka 

med 1.0 %. Det är något snabbare än ökningstakten i det totala antalet 

arbetade timmar. vilket beror på att andelen löntagare i sysselsättningen i 

likhet med tidigare år förväntas stiga. medan andelen företagare minskar. 

Tabell 5: 1 Arbetsmarknad 
Tusental personer li åldrarna 16-64 år) 

Niva Förimdring fran föregaendc är 

1986 1983 1984 1985 1986 1987 

Sysselsättning: 
Jord- och skogsbruk 
Industri 
Byggnadsverksamhet 
Privata tj~lnstcr 
Kommunal verksamhet 
Statlig verksamhet 

Totalt1 

Arbetskraften 

Arbetslöshet 
<;;,.av arbetskraften 

Arbetslöshet. rev. 
AKU-nivå 

% av arbetskraften 
Sysselsalla 1 arbetsmark
nadspolitiska åtgärder 

179 
I 030 

258 
1476 
I 121 

205 

4272 

4388 

116 
2.7 

98 
2.2 

69 

- 4 
- 4 
-10 

15 
19 

- 6 

11 

24 

14 
3.5 

14 

-JO 
13 

- 7 
15 
33 

- 4 

41 

27 

-15 
3.1 

34 

- 7 
19 

-I 
13 
23 
0 

47 

35 
-12 

2.8 

-24 

1 Inkl. sysselsatta där uppgift om sektortillhörighet saknas. 
~ Beredskapsarbete, ungdomslag och rekryteringsstöd. 

-10 
Il 
I 

29 
() 

- 4 

29 

21 

- 8 
2,7 

-16 

Källor: Statistiska centralbyrån IAKU) och finansdepartementet. 

-10- -5 
0-5 
0-5 

15-20 
5-10 

- 5-0 

25-30 

20-25 

-10-0 
2.0-2.2 

-5 
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Jänif"iire/sc med tidigare perioder 

Mätt i antal personer har sysselsättningstillväxten varit långsammare un

der 1980-talet än under 1970-talet. Om sysselsiittningen istiillet mäts med 

antalet arbetade timmar. s{1 har emellertid förhilllandet varit det motsatta. 

De tre senaste årens sysselsättningstillväxt i timmar har varit påtagligt 

starkare än under konjunktuppgångarna p{i. 1970- talet. Bakom denna skill

nad mellan sysselsättning i personer och timmar ligger. att medelarbetsti

den. som sjönk under hela 1970-talet. har stigit sedan 1981. 

En förutsättning för de senaste årens sysselsättningscxpansion har varit 

en högre tillväxttakt i ekonomin. Som framgår av tabell 5: 2. återspeglar 

skillnader i sysselsättningsutveckling mellan olika tidsperioder tydligt 

skillnader i BNP:s reala tillväxt. I jämförelse med under högkonjunkturer

na på 1970-talet har emellertid den senaste treårsperiodens sysselsättnings

tillväxt, räknad i timmar. varit kraftig i förhållande till BNP:s tillväxt. 

BNP-produktiviteten !BNP per arbetad timme) har utvecklats svagare nu 

än under 1970-talet. 
Eftersom produktivitetsförändringen inom den offentliga sektorn defini

tionsmässigt sätts till noll, bestäms BNP-produktivitetens utveckling 

främst av produktivitetsförändringen inom näringslivet. De tre senaste 

åren har näringslivet haft en påtagligt lägre produktivitetsökning än under 

de expansiva perioderna på 1970-talet. Detta förklarar att sysselsättningen 

i relation till BNP:s tillväxt ökat relativt kraftigt under de senaste åren. En 

viktig faktor bakom näringslivets långsammare produktivitetsutveckling 

är, att tjänstesektorerna inom näringslivet. som har en lägre produktivi

tetstillväxt än de varuproducerande, har varit särskilt expansiva under de 

senaste åren. Även inom industrin har dock produktivitetsutvecklingen 

varit osedvanligt svag de senaste åren. 

Under de perioder på 1970-talet sysselsättningen växte snabbt, var det 

framför allt den offentliga sektorn. som expanderade. Under senare år har 

emellertid industri och privata tjänster svarat för huvuddelen av sysselsätt

ningsökningen. Även uttryckt i antal arbetade timmar kontrasterar de 

Tabell 5: 2 Produktion och sysselsättning 
Genomsnittlig årlig procentuell förändring 

1972-75 1975-78 1978-80 1980-83 1983-86 

Hela ekonomin 
BNP 3,3 0.4 2.7 1.0 2.5 
Arbetade timmar 0,2 -0.9 0,5 0,4 0,9 
BNP-produktivitet 3,0 1.3 

, , 
0.6 1.6 

Antal sysselsatta 1.4 0.3 1.3 0.1 0.8 
Arbetstidisyssclsat t -1.2 -1.2 -0.8 OJ 0.1 

Niirings/il•ct 
Produktion 3,2 -0.6 3,0 0.9 2.9 
Arbetade timmar -0,6 -2.1 -0.5 -0.2 0.8 
Produktivitet 3.9 1,5 3.5 I. I 2, I 

Antal sysselsatta 0.4 -1.3 0.1 -0.6 0,7 
Arbet·s t i dis y s se Isat t -1.0 -0,8 -0.6 0.4 0.1 

Källa: Statistiska centralbyrån. 
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senaste årem sysselsättningsutveckling mot 1970-talets. Under hela peri
oden mellan 1970 och 1982 minskade timvolymen i näringslivet varje år. 
Den har nu ökat fyra år i rad. 

Sysselsättning per bransch 

Industriproduktionen utvecklades relativt svagt 1985 och 1986. Trots detta 
fortsatte enligt AK U antalet sysselsatta inom industrin att öka både 1985 
och 1986 med 19000 resp. 11 000 personer. Räknat i timmar visar AKU en 
mer påtaglig uppbromsning. Det var särskilt en svag utveckling inom 
verkstadsindustrin, där antalet sysselsatta förblev i stort sett oförändrat. 
som bidrog till den lägre sysselsättningsökningen inom industrin 1986. 
Annars har verkstadsindustrin varit mer expansiv än industrin i övrigt 
under de senaste tre åren. 

Ett påtagligt problem för industriföretagen vid de senaste årens produk
tionsuppgång har varit bristen på utbildad arbetskraft. särskilt på tekniska 
tjänstemän. Under andra kvartalet 1985, då problemet var som störst. 
uppgav 40 % av industriföretagen i konjunkturinstitutets konjunkturbaro
meter brist på tekniska tjänstemän. Under 1986 sjönk denna andel markant 
och var i senaste mätningen i februari 1987 22 %. Bristtalet ligger trots 
nedgången på samma nivå som under högkonjunkturerna på 1960-talet. 
Bristen på yrkesarbetare har stigit under de senaste åren, men inte varit 
lika uttalad som under tidigare konjunkturuppgångar. Den är nu mer påtag
lig än bristen på tekniska tjänstemän. I den senaste mätningen uppgav 32 % 
av industriföretagen brist på yrkesarbetare. 

År 1987 förväntas industriproduktionen växa snabbare än 1986. Med 
hänsyn till att bristen på arbetskraft har minskat något. och till att produk
tiviteten inom industrin utvecklades svagt förra året, kan troligen en snab
bare produktionsökning komma till stånd, utan att detta ger upphov till en 
sysselsättningsökning av samma omfattning som förra året. Detta stämmer 
också enligt konjunkturinstitutets barometer med företagens bedömningar 
av det framtida sysselsättningsläget. Prognosen för 1987 är en ökning av 
antalet sysselsatta inom industrin med 0- 5 000 personer jämfört med 1986. 

De senaste två åren har byggnadsverksamheten expanderat. Sysselsätt
ningen inom byggnadssektorn, som reducerades med 27 000 personer de 
tre första åren på 1980-talet, har hållits på en oförändrad nivå två år i rad. 
Byggarbetsmarknaden präglas av regionala och yrkesmässiga obalanser till 
följd av att expansionen varit koncentrerad till storstadsområdena och till 
reparationer och ombyggnad. En viss minskning av dessa obalanser har 
dock kunnat noteras det senaste året. År 1987 väntas sysselsättningen 
inom byggnadssektorn fortsätta att utvecklas positivt, prognosen är en 
sysselsättningsökning mellan årsgenomsnitten 1986 och 1987 på 0-5000 
personer. 

Den sysselsättningsmässigt mest expansiva delen av ekonomin under de 
senaste åren har varit den privata tjänstesektorn. Mellan 1984 och 1986 
ökade sektorns sysselsättning med över 40000 personer, medan hela eko
nomin ökade sysselsättningen med 76 000 personer under samma period. 
Sektorns sysselsättning tenderar att öka särskilt kraftigt vid en konjunktur-
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uppgång i näringslivet, dock senare än de varuproducerande sektorernas 
sysselsättning. Sysselsättningsuppgången under de senaste åren framstår i 
jämförelse med tidigare konjunkturförlopp som mycket kraftig. i synnerhet 

som medelarbetstiden samtidigt har stigit. 

Prop. 1986/87: 150 
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Av den privata tjänstesektorns olika delbranscher har de branscher 
expanderat, som i huvudsak är inriktade mot företagen. t.ex. maskinut
hyrning och uppdragsverksamhet. De hushållsinriktade branscherna. t.ex. 
personliga tjänster och varuhandel. har haft en svagare utveckling. Detta 
mönster gällde även mellan 1984 och 1986. då sysselsättningen inom upp

dragsverksamhet och försäkringsverksamhet ökade med 17 000 personer. 
Den relativt sett kraftigaste sysselsättningsökningen mellan dessa år upp

nåddes emellertid inom hotell- och restaurangnäringen, som är inriktad 

mot håde företag och hushåll. Vidare ökade sysselsättningen inom handeln 

med nära 10000 personer. 
Även 1987 förväntas bli ett sysselsättningsmässigt expansivt år för den 

privata tjänstesektorn. Prognosen är dock, att förändringen mellan 1986 
och 1987 inte blir lika stor som mellan 1985 och 1986. utan stannar vid 

15-20000 personer. 
Antalet sysselsatta inom kommunal verksamhet ökade under 1970-talet 

med i genomsnitt drygt 40000 personer per år. Kommunerna svarade för 
mer än hela sysselsättningsökningen, eftersom antalet sysselsatta i nä
ringslivet samtidigt minskade med 10 000 personer per år. En stor del av 
det ökade antalet kommunalt sysselsatta under 1970-talet var deltidsan
ställda. Under 1980-talet har kommunernas sysselsättningsexpansion hal
verats räknat i antal sysselsatta. I timmar är dock inte uppbromsningen 
lika markant eftersom medelarbetstidcn för kommunalt anställda har stigit 

sedan 1982. 
De senaste årens svagare utveckling blev särskilt markant under 1986, 

då antalet anställda i kommunal verksamhet enligt AKU inte förändrades 
allsjämfört med under 1985. En bidragande orsak till den svaga sysselsätt
ningsutvecklingen sedan 1984 har varit neddragningen av antalet platser i 

Tabell 5: 3 Produktion, produktivitet och s)·sselsättning 
Arlig procentuell förändring 

Produktion Produktivitet Sysselsättning 
(timmar) 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 

Jord- och skogsbruk -\9 -1,6 0,5 1.2 4,9 2,6 -5,0 -6.2 
Industri 1 2.3 0.4 2,9 3.1 1.5 2.9 -0,8 -I.I 
Byggnads verksamhet 0,5 1,7 1.5 1.9 1.5 0,5 -1.4 0.2 
Privata tjänster 1,9 2.7 2,3 0.3 1,5 1.2 1,6 1,2 

Summa näringslh·et2 2,8 1,0 2,3 1,4 0,5 1,6 1,4 0,5 

Offentliga tjänster 0,7 1,0 1,2 0,3 0,5 0,1 1,0 0,5 

Totalt 2,3 1,0 1,5 1,0 0,5 0,8 1,3 0,5 

I SNI 2 + 3. 
2 Inklusive produktionsrestpost resp. sysselsättningsdiskrepans. 
Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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beredskapsarbeten, som i huvudsak är kommunala. och antalet kommuna
la ungdomslagsplatser. 

1987 väntas antalet kommunalt sysselsatta öka med 5-10000 personer. 
Även antalet arbetade timmar. som förra året drogs ned av en arbetsmark
nadskonflikt, förväntas öka snabbare än 1986. Medelarbetstiden beräknas 
inte öka lika mycket som i fjol. 

5.2 Utbudet av arbetskraft 

Mellan 1985 och 1986 ökade antalet personer i arbetskraften i åldrarna 16-
64 år med drygt 20000. Befolkningen i dessa åldrar förblev i stort sett 
oförändrad, varför hela ökningen i arbetskraftsutbudet förklaras av ett 
ökat arbetskraftsdeltagande. Andelen av befolkningen i åldrarna 16-64 år 
som ingår i arbetskraften ökade från 82,6% 1985 till 83,0% 1986. 

Mer än hälften av förändringen i arbetskraftdeltagadet kan tillskrivas de 
förskjutningar i befolkningens åldersmässiga sammansättning, som följer 
av att årskullarna minskar i såväl de äldsta som de yngsta åldersgrupperna, 
där arbetskraftsdeltagandet är lågt. I de yngre åldrarna beror minskningen 
på att den s. k. ungdomspuckeln, dvs. de stora årskullarna födda i mitten 
av 1960-talet, nu kommer in i åldrar över 20 år. Den åldersmässiga sam
mansättningen av befolkningen i åldrarna 16- 64 år kommer att ha en 
positiv effekt på arbetskraftsutbudet även 1987, men inte i samma omfatt
ning som under 1985 och 1986. I gengäld väntas befolkningen öka, varför 
den sammantagna effekten på arbetskraftsutbudet blir ungefär densamma 
som 1986, ca 13 000 personer, se tabell 5: 4. 

Ungdomarnas arbetskraftsdeltagande minskade under början av 1980-ta
let bl. a. som en följd av. att en allt större andel av ungdomarna går i 
gymnasieskolan. Efter en ökning 1984 och 1985, sannolikt som en följd av 
införandet av ungdomslag. fortsatte nedgången 1986, speciellt för de unga 
flickorna. Prognosen för 1987 är, att andelen av ungdomarna, som ingår i 
arbetskraften, fortsätter att sjunka dock i en något långsammare takt än 
1986. 

De vuxna kvinnornas förvärvsfrekvens har ökat stadigt under en lång 
tid. Till stor del är det en konsekvens av, att yngre generationer av kvinnor 

Tabell 5: 4 Förändring i arbetskraften 
Tusental personer i åldrarna 16-64 år 

1981 1982 1983 1984 

Arbetskraftens förändring 33 17 24 27 
därav: 
- effekt av förändring i befolkningens 
storlek 17 14 16 15 
- effekt av förskjutningar i befolkningens fördel-
ning på åldersgrupper med olika arbetskraftsdclta-
gande 
- effekt av förändring i det åldersgruppsrelaterade 

-5 -3 -2 3 

arbetskraftsdeltagandet 21 6 IO 9 

Källor: Statistiska centralbyrån (AK U l och finansdepartementet. 
• 
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har haft ett högre arbetskraftsdeltagande än äldre. Ökningstakten i kvin

nornas arbetskraftstal har dock avtagit på senare år. I prognosen för 1987 

beräknas kvinnornas arbetskraftsdeltagande öka i ungefär samma omfatt

ning som mellan 1985 och 1986. De vuxna männens arbetskraftstal. som 

allmänt uppvisar små variationer. minskade något under de första åren på 

1980-talet. Speciellt gällde detta äldre män bl. a. till följd av en ökad 

förtidspensionering. De senaste årens relativt goda sysselsättningsutveck

ling har dock inneburit. att männens arbetskraftsdeltagande upphört att 

minska. I arbetskraftsprognosen för 1987 förutsätts männens arbetskrafts

tal vara i stort sett oförändrade jämfört med 1986. 

Sammantaget beräknas befolkningsförändringar och ökat arbetskrafts

deltagande öka arbetskraftsutbudet med 20- 25 000 personer 1987. 

5.3 Arbetslöshet 

Omläggningen av AK U i januari 1987 medför att den redovisade arbetslös

heten är mindre än enligt tidigare mätmetoder. Omläggningen innebär 

bl. a .. att mer stringenta frågor ställs till intervjupersoner. som saknar och 

aktivt söker arbete, om huruvida de också kan och vill arbeta under 

mätveckan, vilket är ett krav för att räknas som arbetslös. Vidare ställs nu 

krav på någon sökaktivitet från intervjupersonen under den senaste måna

den mot tidigare under de senaste två månaderna. Dessa metodförändring

ar medför, att arbetslösheten 1986, som enligt AKU uppgick till 2,7 % eller 

116000 personer, med den nya mätmetoden skulle ha uppgått till 2,2 % 
eller 98 000 personer. 

Enligt A K U minskade antalet arbetslösa med 12 000 personer första 

kvartalet 1987 jämfört med motsvarande period 1986 och bortsett från den 

nedgång, som följer av de ändrade mätmetoderna. AKU :s siffror för första 
kvartalet innebär också en nedgång i förhållande till sista kvartalet 1986 

med 7 000 personer i säsongrensade tal. vilket skulle tyda på att den 

utplaning av arbetslösheten, som var märkbar under andra halvåret 1986. 
har förbytts i fortsatt nedgång. Jämförelser mellan 1986 och 1987 försvåras 
dock av. att uppskattningen, av vilka effekter omläggningen av mätmetod 

har. på den arbetslöshet som registreras i AKU. är förenad med betydande 
osäkerhet. Bilden är inte heller entydig. AMS statistik över antalet kvar
stående sökande vid arbetsförmedlingarna tyder inte på en lika stor ned
gång i början av året. 

Under de senaste två åren har arbetslösheten minskat samtidigt som de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna har reducerats. År 1986 var i genom

snitt 53 000 personer sysselsatta i beredskapsarbeten och ungdom slag eller 

med rekryteringsstöd, vilket kan jämföras med 93 000 personer 1984. Ut

bildningsinsatserna i form av arbetsmarknadsutbildning (AMU) reducera

des dock inte mellan 1985 och 1986. Volymen åtgärder för arbetshandikap
pade fortsatte att öka. 

Prognosen för 1987 innebär ett i stort sett oförändrat arbetsmarknadslä
ge jämfört med 1986. Sysselsättningsökningen väntas bli av ungefär samma 
omfattning som tillväxten i arbetskraften. varför arbetslösheten beräknas 

bli i stort sett oförändrad. Som andel av arbetskraften skulle därmed 
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Diagram 5:1 Antal arbetslösa och antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusenh1l personer, 3-månadcrs glidande medelvärde på säsongrensade värden 

--- ANTAL ARBETSLÖSA 
-----------ANTAL ARBETSLÖSA. REV. AKU-NIVÅ 
····················· ANTAL PERSONER I ARBETSMARKNADSPOUTISKA ÅTGÄRDER 

175--.---====================================--~175 

150 150 

125 125 

100 100 

75 75 .. _.· 
.. ·········. 

50 · .... · 50 
... ··· 

25 · ... .... · 25 

1980 1981 1982 1983 19B4 1985 1986 
A11m.: Med arbetsmarknadspolitiska åtgärder avses beredskapsarbete, ungdomslag 
och rekrytcringsstöd. 
Källor: Statistiska centralbyrån <AKU) och arbctsmarknadsstyrelsen. 

arbetslösheten uppgå till drygt 2 % 1987. Prognosen förutsätter att omfatt
ningen på de sysselsättningsskapande åtgärderna i arbetsmarknadspoliti
kcn ligger kvar på sin nuvarande nivå. 

Utvecklingen av antalet arbetslösa bestäms dels av hur många personer 
som blir arbetslösa, dels av hur lång tid de står kvar i arbetslöshet. Att 

arbetslösheten under 1980-talet varit högre än under 1970-talet kan till stor 
del tillskrivas. att arbetslöshetsperioderna blivit längre. Den genomsnittli
ga längden på en avslutad arbetslöshetsperiod 1986 kan uppskattas till 
drygt 15 veckor. År 1980 var motsvarande tid ungefär 12 veckor. och under 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet var den 7-8 veckor. 

De längre arbetslöshetsperioderna kommer också till uttryck i att antalet 
personer, som har varit arbetslösa en längre tid, nu är fler i absoluta tal och 

utgör en större andel av det totala antalet arbetslösa. År 1980 hade 15000 
personer eller I 7 % av de arbetslösa varit utan arbete i mer än sex måna

der. År 1985 hade motsvarande tal stigit till 34 000 personer eller 27 %. 
Långtidsarbetslösheten steg i alla åldersgrupper men ökningen var särskilt 
markant för åldersgruppen 55-64 år. Långtidsarbetslösheten följer med en 
tidseftersläpning relativt nära den totala arbetslöshetens förändringar. 
Men därutöver har vissa grupper, speciellt yngre med dålig utbildnings
bakgrund och äldre som mist sitt arbete, fått svårare att finna ett arbete. 

Under senare tid har långtidsarbetslösheten reducerats väsentligt. Mel-
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Tahell 5: 5 Relath· arbetslöshet i olika åldersgrupper samt antal långtidsarhetsliisa 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Totalt 2,0 2,5 3,2 3,5 3,1 2,8 

16-19 år 7.6 9.4 10,6 I0.4 4.9 4.6 
20-24 år 3.7 4.7 6.1 6.8 6.6 6,3 
2.5-54 ar 1.4 1,8 2.2 2.4 2.2 1.9 
55-.59 år 1.2 1.3 2,0 2,4 2,6 2,3 
60-64 år 2.2 3,0 4 ~ 6,0 7,3 6,3 
Antal långtidsarbets-
lösa, tusental 15 20 30 38 38 34 

Källa: Statistiska centralbyrån (AKUl. 

Ian 1985 och 1986 minskade antalet långtidsarbetslösa från 34 000 till 

26000. Nedgången omfattade de flesta åldersgrupper, men var särskilt 
markant för de äldsta, vilket skall bedömas mot bakgrund av att antalet 
äldre, som förtidspensionerades av arbetsmarknadsskäl. ökade kraftigt. I 
början av 1987 var 21 000 personer långtidsarbetslösa. På grund av omlägg
ningen av AKU är denna siffra dock inte jämförbar med tidigare års. I 
kompletteringspropositionen föreslås åtgärder för att ytterligare minska 

antalet långtidsarbetslösa. 
Även arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16- 19 år har minskat 

markant de senaste åren från över 10% 1982-1983 till ca 4% 1986. Där
emot ligger arbetslösheten för ungdomar i åldern 20-24 år kvar på en 
högre nivå än den totala arbetslösheten, ca 6 % 1986. Arbetslösheten i 
denna åldersgrupp ligger regelmässigt högre än den totala arbetslösheten, 
eftersom introduktionen på arbetsmarknaden ofta innebär perioder med 
arbetslöshet. Tidigare har arbetslösheten bland ungdomar tenderat att 
sjunka särskilt kraftigt vid en allmän nedgång av arbetslösheten. Så har 
dock inte varit fallet de senaste åren. En bidragande orsak till detta är det 
kraftiga inflödet av ungdomar på arbetsmarknaden, vilket ökat konkurren
sen om nybörjarjobb. I kompletteringspropositionen föreslås även åtgär
der för att reducera ungdomsarbetslösheten. 
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6 Löner och priser 

6.1 Löner 

Den högre löneökningstakten i Sverige jämfört med i våra konkurrentlän
der på världsmarknaden är sedan flera år tillbaka ett av de centrala sam
hällsekonomiska problemen. I OECD-länderna har löneökningstakten un
der första hälften av 1980-talet halverats från ca 10 9( per år till ca 5 I'./( per 
år. Den betydande nedgång av världsinflationen, som de sjunkande inter
nationella räntorna och det lägre oljepriset förde med sig 1986, återspeglas 
i en fortsatt dämpning av löneökningstakten. Timlöneökningen i industrin 
för OECD-området var ca 4,5 c,;(-. 1986. För 1987 väntas löneökningstakten 
inom OECD-området sjunka till ca 4 %. I viktiga konkurrentländer som 
Förbundsrepubliken Tyskland och Förenta Staterna beräknas timlöneök
ningarna i industrin 1987 bli drygt 4 % resp. knappt 3 %-. I Japan bedöms 
timlöneökningarna i industrin bli mycket låga 1987. omkring Il/(. 

I den svenska industrin har löneökningstakten under 1980-talct legat i 
intervallet 7-10% per år. se tabcll 6: I. I diagram 6: I jämförs timlöneök
ningen i svensk industri med timlöneutvecklingen i industrin i OECD
området (Med OECD-området avses här de s. k. korgländerna exkl. Spa
nien och Schweiz. Dessa två länder är exkluderade på grund av brist på 
statistik). Löneutvecklingen anges i nationella valutor och har vägts sam
man meds. k. konkurrensvikter, som avspeglar resp. lands betydelse som 
konkurrent till Sverige på världsmarknaden. 

Qiagram 6: I Timlön inom industrin 
Arlig procentuell förändring, natwnell valuta 

10 

8 

6 

4 

2 

---SVERIGE 
····················· 13 OECD-UNDER 

··········-··-... __ _ 

.......... 

10 

8 

6 
-... 

··-. 
· .. 

··· ..... 4 

2 

O..J-~~-..-~~---.--~~-.-~~--r-~~--..~~---r~~--t-0 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Anm.: OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkur
rent till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: Konjunkturinstitutel, statistiska cenlralbyrän, OECD samt finansdeparte
mentet. 
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Enligt statistik for SAF/LO-omradet ökade timförtjänsten för SAF/LO

kollcktivet med 7 ,4 % mellan andra kvartalen 1985 och 1986. Lönestatistik 
för privattjänstemän visar en genomsnittlig ökning med 6.6 0·1- mellan au
gusti 1985 och augusti 1986. Löneglidningen i hela näringslivet under 1986 

uppgick preliminärt till ca 3 %. Till följd av eftersläpande effekter friin 

tidigare avtal ökade timlönerna i den offentliga sektorn med hela 9,3 % 

mellan årsgenomsnitten 1985 och 1986. 

Omräknat till årsgenomsnitt innebär ovanstående en timlöncutveckling 

för näringslivet på 7 ,6 ~'o och för samtliga löntagare pä 8.2 'i'(; 1986. Lönc

summestatistiken i nationalräkenskaperna tyder på en högre löneökning. 

(8,71/r·) än förtjänststatistiken (8.2 %). Omräkningen av lönesumman till 

genomsnittlig timlön har baserats på nationalräkenskapernas beräkning av 

antalet av löntagare arbetade timmar (dagkorrigerat. viktat med lönesum

mevikter). Lönestatistiken i nationalräkenskaperna baseras på kontroll
uppgifter från arbetsgivarna, under det att förtjänststatistiken baseras på 

urvalsundersökningar. Till viss del torde skillnaden mellan de båda beräk
ningarna bero på, att förtjänststatistiken inte omfattar alla löntagare och 
inte heller alla typer av ersättningar. Vidare kan noteras, att den genom

snittliga timförtjänsten påverkas av faktorer. som inte direkt är hänförliga 
till lönesättningen. t.ex. förändring i övertidsuttag och skiftgång samt 

strukturella förskjutningar i arbetskraften mellan branscher och arbetsupp

gifter med olika lönenivåer. 
För J 987 bedöms de avtalade lönehöjningarna inom näringslivet bli 

något lägre än vad som anges i löneavtalen. Orsaken är att de centrala 
ramöverenskommelser för 1986 och 1987. som slöts på LO- och PTK-om
rådena. bland annat innefattar vissa avräkningsklausuler. Om löneglid
ningen 1986 på de olika privata avtalsområdena överskred vissa nivåer 
skulle hälften av denna s. k. överlöneglidning avräknas från de avtalade 
löneökningarna 1987. På PTK-området. där avräkning enligt avtal skall ske 
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Tabell ti: J Timlöneutveckling för samtliga löntagare och utvecklingen av arbetskraftskostnader för industriar
hetare 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare Industriarbetare 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löneglid- Tim för- Sociala Tim kost-
ning ning tjänst kost- nad 

nader 

1980 7.4 1,9 9.3 6.1 3,2 9.3 0.8 10,2 
1981 6.2 2,5 8.7 5,9 4,2 10.1 0.5 I0.7 
1982 4.6 1.5 6.1 4,1 3.5 7.6 0.2 7,8 
1983 4.7 1.4 6.l 3.8 2.9 6,7 2.4 9,3 
1984 5.7 2,4 8.1 6.2 4.1 I0.3 -0.1 10.2 
1985 4.2 2.4 6.6 3.8 3,7 7.5 0.3 7,8 
1986 6.2 2,5 8.7 3.9 3.5 7.4 0.0 7.4 
1987 5.3 5.0 0,4 5.4 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baserar sig på lönesummestatistik.. Uppgifterna för industriarbetare 
grundar sig på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i förekommande fall kompletterats med engangsbe-
lopp, som ej ingår i SCB:s statistik. . 
Kiil/or: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 45 



centralt. har beslut om avräkning fattats i skiljenämnd. För LO-området 
gäller att avräkning skall ske förbunds- eller företagsvis. 

Enligt tillgänglig statistik har löneglidningen minskat något 1985 och 
1986 för industriarbetare, men inte för hela löntagarkollektivet. Minskning

en 1986 för industriarbetarna har heller inte varit så kraftig som förutsattes 

i löneavtakn. Vissa delar av den svenska arbetsmarknaden. som är skyd

dade från internationell konkurrens, har haft en högre löneglidning än 

industrin. För I 987 förutses en fortsatt dämpning av löneglidningen i 

industrin och en måttlig löneglidning i resten av ekonomin. Det prisstopp. 
som giiller från slutet av januari 1987 (se avsnitt 6.2), ton.je verka dämpan

de på löneglidningen. då det begränsar företagens möjligheter att föra 

kostnader för löneökningar vidare till konsumentledet. 

De totala löneökningarna inom näringslivet beräknas mot denna bak

grund uppgå till ca 5 % 1987. Löneökningarna inom det offentliga avtals

omriidet beräknas till ca 6 %. Sammantaget innebär detta en timlöneökning 
på 5.3 </(.för hela ekonomin. Genomförda höjningar av arbetsgivaravgifter

na medför. att timlönekostnaden i näringslivet beräknas öka med 5 ,4 ~-;. 

1987. 

6.2 Priser 

Prisökningstakten i Sverige har under större delen av 1980-talet överstigit 
omvärldens. se diagram 6: 2. I diagrammet jämförs prisutvecklingen i 

Diagram 6:2 Konsumentprisindex 
12-månaders förändrings tal. Utfall tom mars 1987. Sverige. respektive februari 1987. 
OECD. 
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Anm.: De 14 OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som 
konkurrent till Sverige pa världsmarknaden. 
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Sverige med prisutvecklingen i hela OECD-området och i 14 s. k. korglän
der. de länder exkl. Spanien som ingår i den svenska valutakorgen. Län

derna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till 
Sverige på världsmarknaden. Prisutvecklingen för OECD totalt är ett vägt 
genomsnitt. där den privata konsumtionen i resp. land använts som vikt. 
Genomsnittet dras upp av den mycket höga intlationstaktcn i vissa sydeu

ropeiska länder. Siffrorna för Sverige har utjämnats med tremånaders 

glidande medelvärden. Detta innebär att den sista observationen för Sveri

ge avser genomsnittet för januari. februari och mars i iir. 
Under loppet av 1986 steg konsumentpriserna i hela OECD-området 

resp. i de 14 korgländerna med 2.8 % resp. 1,8 %. Konsumentprisökningen 

för OECD totalt beräknas stiga till drygt 3 % 1987. I Förenta staterna och i 

Förbundsrepubliken Tyskland antas konsumentpriserna under 1987 öka 
med drygt 3 'J'(; resp. knappt I %. I Japan bedöms konsumentpriserna vara 

oförändrade under 1987. Prisökningen i Sverige mellan december 1986 och 
mars t 987 var 1,5 % . Fr.o.m. slutet av januari 1987 gäller allmänt pris

stopp. Undantagna från pris stoppet är bl. a. kommunala taxor i sådan 
verksamhet. som kommunerna enligt lag eller förordning är skyldiga att 

ombesörja, samt vissa färskvaror. Sedan den 17 mars 1987 kan dessutom 
dispens ges för prishöjningar. som är motiverade av stigande importpriser 
eller förändrade valutakurser. · 

Bedömningen av prisutvecklingen 1987 utgår från prognoser och anta
ganden om arbetskraftskostnadcr m. m. och innefattar kalkyler av, hur 
dessa faktorer kan väntas påverka prisutvecklingen. Priset på råolja förut
sätts ligga på 18 dollar per fat, jämfört med 15 dollar per fat enligt den 
preliminära nationalbudgeten. Växelkursen mot dollarn har antagits ligga 
kvar resten av året på nivån i mitten av april. 6.32 kr. Detta innebär en 
sänkning av dollarkursen räknat som årsgenomsnitt från 7, 12 kr. 1986 till 
6,37 kr. 1987. I den preliminära nationalbudgetens kalkyler antogs växel
kursen mot dollarn vara 6,97 kr. i genomsnitt 1987. Denna dollarförsvag
ning dämpar den prishöjande effekt. som följer av höjda oljepriser. Progno
sen förutsätter vidare oförändrad räntcnivfi under resten av 1987. Effekter 
av beslutade ändringar av indirekta skatter och subventioner har beaktats. 

Ett antal faktorer bör ha en dämpande effekt på prisutvecklingen 1987. 
Även om den internationella prisutvecklingen inte längre bidrar till att 
sänka den inhemska intlationstakten, beräknas de internationella priserna 
få en mycket begränsad uppdrivande effekt på konsumentprisindex (KPI) 
under 1987. Vidare torde det finnas återhållande cftersläpningseffektcr av 
den lägre intlationstakt som nåddes under 1986. Löneökningarna blir, 
enligt de träffade löneavtalen. väsentligt lägre 1987 än 1986. vilket bör få 
återverkningar i form av lägre prisökningar. 

Prisstoppet torde också ha en dämpande effekt på inflationen både 

direkt, genom att planerade prishöjningar uteblir under den tid prisstoppct 
gäller, och indirekt, genom att löneökningarna diimpas. Det senare sker 
dels genom att omförhandlingar av löneavtalen inte kom till stånd, dels 
genom att löneglidningen hålls tillbaka. I kalkylerna har förutsatts att 
prisstoppet efterhand ersätts med någon form av prisövervakning. 

De internationella prisernas genomslag på KPI uppskattas till 0, 7 pro-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.1 
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centenheter 1987. se tahell 6: 2. Detta är något mer än vad som antogs i den 

preliminära nationalhudgcten, vilket beror på högre oljepriser och im

portpriser. Oljepriset beräknas stiga med ca 7 'X mellan årsgenomsnitten 

1986 och 1987. Priserna på andra importvaror, som påverkar KPI. beräk

nas öka med ca 2 %. 
Prisökningarna på livsmedel har under de senaste åren varit större än 

höjningen av den totala prisnivån. Under loppet av 1986 steg livsmedels

priserna med 6, Il)(, jämfört med 3,3 % för den totala privata konsumtionen. 

Konsumentprisökningen beräknad enligt långtidsindex, där hänsyn tas till 

bl. a. förändringar i den privata konsumtionens sammansättning under 

året, var 3.2 % 1986. Det direkta genomslaget av ökade priser på jord

bruksprodukter, till följd av de överenskommelser som träffades i april, 

uppskattas till ca 0,4 procentenheter 1987. Därvid har inräknats de prishöj

ningar som uppskjutits från november 1986 till juli 1987, effekter av det nya 

jordbruksavtalet och höjda mjölkpriser till följd av en föreslagen minskning 

av livsmedelssubventionerna. Handelsmarginalerna för jordbruksproduk

ter antas vara konstanta i örestal, dvs. något sjunkande i procent. 

Bostadskostnadernas bidrag till pris ut vecklingen 1987 bedöms uppgå till 

0.7 procentenheter. Till grund för denna bedömning ligger väsentligt lägre 

hyreshöjningar 1987 än 1986. Egnahemskostnaderna (exkl. värme och 

hushållsel), som minskade 1986, beräknas öka något 1987. 

Indirekta skatter beräknas bidra till KPI-ökningen 1987 med 0,6 procent

enheter. Den l januari 1987 höjdes fastighetsskatten samtidigt som skatten 

på garantibeloppet avskaffades. Vidare höjdes skatten på alkohol, eld

ningsolja och kolbränslen. Den I februari höjdes tobaksskatten. Dessutom 

har inräknats föreslagna höjningar av skatt på eldningsolja och bensin samt 

Tabell 6:2 Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring och bidrag därtill 

1981 1982 1983 1984 

Konsumentpriser under loppet 
av året, långtidsindex 
dec-dec 9,4 9,9 9,3 8,1 
Därav hänförs till: 

Internationella priser 4,1 4.5 2,5 2.1 
Jordbrukspriser 1,2 1,0 0,7 0,5 
Bostadspriser ') , 

-,L 1,5 0,8 1.9 
Indirekta skatter -0,7 0.4 2.0 1,2 
Diverse taxor 0,8 0,3 0,6 0,4 
Trendavvikelse i priser 
på färsk varor -0,3 0.1 -0,2 
Övriga inhemska kostnader 
och vinstmarginaler 2.1 ') , 2,6 ') ') -·- -·-

Konsumentprisindex 
årsgenomsnitt 12,l 8,6 8,9 8,0 
Implicitprisindex för 
privat konsumtion, 
årsgenomsnitt 11,3 10,3 10,6 8.3 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I.I 

1985 1986 1987 

5,8 3,2 4,0 

0.4 -1,0 0,7 
0,4 0,2 0,4 
1,5 0,7 0,7 
0,2 0,2 0,6 
0.3 0.5 0,4 

3,0 2.6 1,2 

7,4 4,2 3,7 

7.1 4,7 4,4 

Anm.: Automatiska effekter av indirekta skatter har, till skillnad fran i motsvarande tabell i den preliminära 
nationalhudgeten. fördelats på berörda komponenter. 
Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 48 



höjd hilaccis den I juli 1987. Statliga och kommunala taxor beräknas bidra Prop. 1986/87: 150 

till KPl-ökningen 1987 med 0.4 procentenheter. Bilaga I. I 
De lägre nominella löneökningarna och en förutsatt diimpning av vinst

marginalerna medför. att bidraget till KPl-ökningen frfin övriga inhemska 

kostnader och vinstmarginaler väntas stanna vid 1,2 procentenheter. 

Under loppet av 1987 beriiknas konsumentpriserna enligt dessa heräk

ningar öka med 4 ')'(,, Mellan 1986 och 1987 beräknas prisökningen stanna 

n[1got under 4 <;;. Innebörden av detta ;ir. att den lägre prisökningstakt som 

nåddes 1986 till följd av sänkta räntor och lägre oljepris i stort sett skulle 

kunna hihehållas 1987 genom lägre lönekostnadsökningar och pressade 

vinstmarginaler. Denna lägre inflationstakt förutsätter således att löneök

ningarna i niiringslivet stannar vid heriiknade 5.0% och att företagens 

prissättning inte leder till ökade vinstmarginaler. 

I detta sammanhang kan noteras att företagen de senaste åren har höjt 

priserna mer på hemmamarknaden än på exportmarknaden. Det tyder p[1, 

att den starka inhemska efterfrägeutvecklingen har bidragit till prisökning

arna inom landet, se nedanstående tablå. En förutsättning för att prisprog

nosen skall kunna infrias är att detta prissättningsbeteende inte fortsätter 

1987. 

Hemmamarknadspris/exportpris för bearbetade \'aror 
Procentuell förändring mellan årsgenomsnitten 

1983 1984 

Relativ pris -u 2,0 

1985 1986 

0.8 1,8 

Anm.: Relativpris enligt pro<lucenlprisin<lexsy~temet. Dessa priser avviker nagot 
fran priserna enligt utrikcshan<lcbstatistikcn. 

för att ytterligare klargöra vinstmarginalernas bidrag till prisutvecklingen 

1986 och 1987 har en beräkning gjorts av prisutvecklingen på försörjnings

halansens olika komponenter. Av denna beräkning framgär hur drift~

överskottels andel av förädlingsvärdet i näringslivet förändras 1986 och 
1987. Beräknat p~i detta sätt har vinstmarginalförän<lringarnas bidrag till 
prisökningen p[i privat konsumtion och andra delar av försörjningsbalan

sens användningssida uppskattats till ca 0.3 procentenheter 1986. För 1987 

förutsätts vinstmarginalerna i niiringslivet som helhet sjunka något. Bidra

get till prisutvecklingen har uppskattats till ca -0, I procentenhet 1987. 

Prognosen för prisutvecklingen iir ocksä beroende av de antaganden, 
som gjorts vad avser oljepris. dollarkurs och räntenivå. En föriindring av 

oljepriset med en dollar kan beräknas paverka KPI med drygt O, I procent

enhet. En förändring av viixclkurst::n mot dollarn med 25 öre beriiknas 

påverka KPI med knappt 0.1 procentenhet. En förändring med I % av 

riintcnivån för egnahcmslån med rörlig ränta beräknas omedelbart pfiverka 

KPI med ca 0,2 procentenheter. En förändring i räntenivfin pf1verkar på 

sikt även jordhrukspri~erna, och därmed KPI. via jordhruksförhandling-

arna. 

4 Rik.1Jai;e11 /98M87. I sam/. Nr 150 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 

7. I Hushållens disponibla inkomster 

Under de första åren på 1980-talct försämrades hushållens realt disponibla 
inkomster till följd av den allmänt sert svaga ekonomiska utvecklingen. 
Mellan 1980 och 19!0 minskade realinkomsterna med ca 5 % . se diagram 
7: I. Sedan 1983 har emellertid hushållens ekonomi förbättrats påtagligt. 
Mellan 1983 och 1986 steg de realt disponibla inkomsterna med över 6 <;(. 

Realinkomstökningen 1986 p[1 3.6 % blev den största sedan 1974. Hushål
lens stärkta ekonomi har, tillsammans med ett minskat hushållssparande. 
inneburit att stagnationen i den privata konsumtionen från mitten av 
1970-talct till hörjan av 1980-talet förbytts i en kraftig konsumtionsökning. 

De nominella inkomstökningarna under 1986 blev för de flesta inkomst

slag större än vad som beriiknades i den preliminära nationalbudgeten. 
Sammantaget innebär det att inkomstökningen. b[1de nominellt och realt. 

underskattades med nästan I procentenhet 1986. för 1987 kvarstår i stort 

sett den bedömning av inkomstökningarna som gjordes i den preliminära 
nationalbudgeten. Det innebiir att hushållens realt disponibla inkomster 

beräknas öka med drygt 2 %·, se tabell 7: I. 
Lönesumman beräknas öka nominellt med ca 6 I /2 ')(. 1987. dvs. i betyd

ligt hingsammarc takt än under 1986. Den beräknade ökningen baseras på 
de förutsättningar rörande timlön och antalet arbetade timmar som redovi

sats i tidigare kapitel. 

Diagram 7:1 Disponibel inkomst och privat konsumtion 
Miljarder kr., 1980 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 
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Tabell 7: I Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I.I 

Miljarder kr. l'rm:entuell förändring 

198'i 1986 1987 1985 

Liipande priser 
L.iiner 363.2 39l'Ul 424.8 8.6 
Företagsinkomstcr 47.0 5U 53.7 4.4 
Räntor och utdelningar. netto -8.2 -7.9 -9,3 
I nh1mstöve1i"öringar fr~m 
nfkntlig sektor 164.6 181.1 199.3 12,6 
Övriga inkomster. nettn 53.0 56.4 61.9 6.4 
Direkta skatter. avgifter m. m. 182.4 204.4 224.0 8.6 
Disponibel inkomst 437,2 474,5 506,4 8,7 
Privat konsumtion 438,6 478.1 514,I 10,1 
Sparkvot, niv[1 i<;;. -0.3 -0.8 -1.5 
lmplicitprisindex för priv<tt 157,7 165,2 172.5 7.1 
konsumtion 

/fJll!J lirs priser 

Disponibel inkomst 277,2 287,I 293,5 1,5 
Prirnt konsumtion 278,J 289,4 298,0 2,7 

Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyr1m och finansdepartementet. 

Inkomstöverföringarna till hushållen från den offentliga sektorn beräknas 
realt öka med ca 5 1/2 ')o 1987. dvs. ungefär i samma takt som under 1985 
och 1986. se tabell 7: 2. Bakom den fortsatt kraftiga ökningen av inkomst-

Tabell 7: 2 Inkomstöverföringar fran offentlig sektor till hushåll 

1986 1987 

9.6 h.7 
9. l 4.5 

10.1 10.0 
6.4 9.8 

12.1 9.5 
8.5 6,7 
9,0 7.5 

4.7 4.4 

·'·6 2,2 
4,1 3,0 

l'vliljarder kr., Procentuell förändring. 
löpande priser 1980 ars pri~cr 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Från staten 76,3 80,9 88,9 3,0 1,3 5.2 
Barnbidrag 8.3 ~u JO.I 34.7 - 4.6 16.9 
Studiebidrag m. m. 3.6 3.5 4.3 28.4 - 7.3 17.9 
Arbetsmarknadsutbildning 2,2 2.6 2.8 - 5.1 8.9 4 7 

Arbctsskadeforsakring 1.8 2.9 4.0 5.8 53.4 -~I ..'i 
Knntant arbetsmarknadsstöd 0.4 0.3 0.4 -34.6 -16.8 21.2 
Lönegaranti 0.7 0.6 0.6 - 9.6 - 15.3 - 7.7 
Folkpensioner 48.6 51,9 54.3 - !U 2.0 0.2 
Del pension 0.9 0.8 0.9 -25.6 -19.5 10.4 
Pensioner till f. d. anställda 2.3 2.5 2.6 - 6.7 4.1 - 0.3 
Övrigt 7.5 7,5 8,9 2.4 - 3.8 12.2 

Från kommunerna 15.8 17.3 18,6 3,3 5,0 2,7 
Bostadsbidrag 2.7 2.4 2,6 - 1.3 -15.0 4.7 
Pensioner till f. d. ansU11lda 2.7 2.9 3.2 2.3 3.5 5.2 
Socialbidrag 3,4 4.0 4.6 13,6 10.8 10.4 
Övrigt 7.0 8.0 8.2 0.9 10.4 - 2.6 

Fran socialförsäkringssektvrn 72,5 83.0 91,8 7,9 9,2 6,0 
ATP 42,I 48.4 54.1 8.7 9.8 7.0 
Sjukförsäkring m. m. 24.3 27.8 29.8 9.7 X.X 2.9 
Arbets löshets fiirs~i kring 6.1 6.8 7.9 - 3.4 6.4 11.9 

Summa inkomstövcrföringilr 164,6 181.2 199,3 5,1 5,1 5.4 

l\ii//or: Konjunkturinstitutet. statistiska ccntralhyr~ln och finansdepariementct. 



överföringarna ligger dels förbättringar i sociala förmåner for saväl lönta- Prop. 1986/87: 150 

gan: som för barnfamiljer och pensioniirer. dels en dämpning av inflatio- Bilaga I. I 

nen. 

De sociala förmåner. som i huvudsak utgår till löntagarkollektivet, beräk

nas öka realt med 8 '7r 1987 genom förbättringar både av sjukförs:ikring och 

arbetslöshetsunderstöd. Karensdagen inom sjukförsäkringen förs vinner, 

vilket inneb:ir att arbetare i privat tjänst fr. o. m. den I december 1987 

kommer att få ersättning från första dagen vid sjukdom. Högsta crsiittning

en vid arbetslöshet höjs den I juli 1987 från 360 kr. till 400 kr. och det 

kontanta arbetslöshetsunderstödet höjdes den I januari och höjs ytterliga

re den I juli 1987 med sammanlagt 40 kr. till 140 kr. 

Stödet till barnfamiljerna förbättras påtagligt 1987. Denna typ av in

komstöverföringar beriiknas öka med nära 11 % 1987 i reala termer. Barn

bidragen höjdes den I januari 1987 med I 020 kr. till 5 820 kr. per barn och 

år. Samtidigt höjdes studiebidragen lika mycket och utökades (liksom det 

förlängda barnbidraget) till att gälla 12 månader per år. Garantibeloppet vid 

barnledighet höjdes vid samma tidpunkt friln 45 till 60 kr. per dag. Vidare 

höjdes hyres- och inkomstgränserna för bostadsbidrag. 

Pensionsbetalningarna ökade realt med över 5 % 1986. Till den kraftiga 

ökningen bidrog att inflationen dämpades. Den kompensation för tidigare 

prisstegringar. som sker genom anknytningen till basbeloppet. medförde 

att pensionsbeloppet ökade med närmare 7 %·, medan konsumentpriserna 

steg med mindre än 5 ex .. Pensionsutbetalningarna beräknas öka realt med 

3 I /2 % 1987. Basbeloppet höjdes med 800 kr. den I januari 1987 till 24 100 

kr. och höjs med ytterligare 400 kr. den I juli 1987 till 24 500 kr. Den 

sammanlagda uppräkningen av basbeloppet under 1987 uppgår alltså till 

över 5 %. Vidare höjs del pensionerna den l juli 1987 från 50 % till 65 li'c· av 

inkomst bortfallet. 
Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. beräknas öka realt med ca 5 % 

1987 jämfört med 7%. 1986, se tabell 7: 3. År 1987 genomförs flera föränd
ringar av skattesystemet. Skattesänkningar sker genom att grundavdraget 
höjs från 7 500 kr. till 9 000 kr. och basenheten från 7 800 kr. till 9 000 kr. 

Tabell 7: 3 Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. 

Miljarder kr.. 
löpande priser 

Procentuell förändring, 
1980 års priser 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Direkta skatter 168,4 189,3 207,6 1.4 7,4 5,0 
Prcl. A-skatt 156,0 176.8 191.9 1.5 8.2 4,0 
Prel. B-skatt 13.8 14.4 15.7 .".:! -0.3 4,1 
Slut skal tcreglering 0.4 1.6 2.4 
Avgår: Indirekta skatter 3.4 4,8 3.9 
Övriga direkta skatter l,b 1,3 1,5 

Avgifter m. m. 14,0 15,0 16.3 1.8 3,1 3.2 

Summa direkta skatter 
avgifter m. m. 182,4 204,5 223,9 I.4 7,0 4,9 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsiikringsverket. riksrevisionsverkct. statistiska centralhyran och finans
departementet. 



Tabell 7: 4 Realinkomsternas förändrin!( 

Miljarder 
kr. 1986. 
löpamk 
priser 

Lonesurnma före skall 39K.0 
Lonesurnma efter skatt 25lJ.7 

Pensioner före skatt I 17.7 
Pensioner efter skatt 90. 9 

Disponibel inkomst 474,5 

Procentuell föriimlring. 
priser 
1985 1986 

1.4 4,6 
:!.5 2.4 

2.9 5.2 
1.6 .1.9 

1,5 3.6 

1980 iirs 

1987 

, , 
1.7 

3.5 
2.4 

~ ~ -·-
Anm.: Lönesumrnans förändring innefattar förändringar i hti<lc timliin och antal 
arbetade timmar. I pensioner ingar i <lenna tabell även privata tjänstepensioner. 
Defiatcring är gjor<l med irnplicitprisin<lex för privat konsumtion. 

l\iillnr: Konjunkturinstitutet. statistiska centralhyritn och finansdepartementet. 

Vidare höjs den s. k. brytpunkten från 124800 kr. till 135000 kr., och 

minskas antalet skikt i skatteskalan. 1 motsatt riktning verkar. att det extra 

avdraget för villafastighet tas bort, och att den genomsnittliga kommunala 

utdebiteringen höjs med 10 öre. Sammantaget innebär förändringarna att 

den genomsnittliga inkomstskatten sänks vid Jförändrade inkomster. Det 

ökade skatteunderlaget i kombination med progressiviteten i skattesyste

met medför dock. att den genomsnittliga skatteandelen ökar. Som andel av 

hushållens inkomster före avdrag för direkta skatter. avgifter m. m. ökar 

de senare från 30, I % 1986 till 30. 7 % 1987. 

Den reala fonesumman. som ökade med ca 41/2% före skatt 1986. 

beräknas stiga med drygt 2 % 1987. se tabell 7: 4 De förändringar i skattesy

stemet, som beskrivs ovan. medför dock en betydligt jämnare utveckling 

av den reala lönesumman efter skatt mellan åren. Skatteförändringarna har 

en mindre utjämnande effekt på pensionerna än för lönerna. Det beror 

huvudsakligen på att antalet pensionärer med full ATP fortsätter att öka. 
Utvecklingen av reallönen per timme före och efter skatt framgår av 

diagram 7: 2. Reallönen före skatt minskade med hela 12 % mellan 1979 och 

1983. Efter tvi! ar av i stort sett oförändrad reallön steg reallönen per 

timme med ca 4<;-;;. 1986. Den beräknas stiga med ytterligare ca 1 % 1987. 

Räknat efter skatt har hela perioden sedan 1983 inneburit en relativt jämnt 
stigande reallön. 

7 .2 Privat konsumtion och sparande 

Den privata konsumtionen ökade med drygt 41/(; 1986. vilket är 1/2% mer 

än enligt den bedömning som gjordes i den preliminära nationalbudgeten. 

Det var den starkaste ökningen sedan 1976. Särskilt stark ökning redovisas 

för bilinköp ( +29%), fritidsartiklar (+ 13 %) och utlandsresor ( + 11 %). 

Även inköpen av kläder och skor ( +6 %) samt möbler och hushållsartiklar 
( + 6 %) ökade starkt. 

En orsak till att den privata konsumtionsökningen 1986 underskattades i 

den preliminära nationalbudgeten är, att hushållens bilinköp ökade betyd-
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Diagram 7:2 Reallön per timme före och efter skatt 
1980 års priser. index 1974= 100 
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Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

ligt mer än vad som framgick av nyregistreringsstatistiken. Hushållens 
andel av nybilsinköpen ökade från 41 % 1985 till 44 % 1986. Dessutom 
fördubblades försäljningen av begagnade bilar från företag till hushåll. 
Denna ökade överföring av bilar från företag till hushåll förklaras till stor 

del av, att nya skatteregler för tjiinstcbilar trädde i kraft den I januari 1987. 
(>verföringen gav ett bidrag på ca 1/2 procentenhet till konsumtionsupp
gången, men motsvarar inte nägon egentlig ökning av bilkonsumtionen i 
termer av resursförbrukning. Överföringen av bilar från företag till hushåll 
registreras i nationalräkenskaperna också som en negativ investering i 
företagssektorn och drog ned näringslivets investeringar med 1 1/2 % 1986. 

Bakom den markanta ökning av privat konsumtion, som skett de senaste 

åren. ligger främst den utveckling av hushållens realinkomster. som be
skrevs i föregående avsnitt. Även andra faktorer har emellertid inverkat. I 
detta avsnitt berörs några sådana. 

Under perioden 1970 t. o. m. 1980 var hushållens nettosparkvot i genom

snitt ca 4 %·. Den reala nettosparkvoten, som framförallt speglar investe

ringarna i småhus efter avdrag för kapitalförslitning, var under perioden 

drygt 5 %. Det finansiella sparandet var således negativt. och de finansiella 

tillgångarna sjönk som andel av disponibel inkomst. se diagram 7: 3. Från 
1980 till 1985 ökade de finansiella tillgångarna med över 320 miljarder kr., 

trots att det finansiella sparandet under samma period bara uppgick till ca 
12 miljarder kr. Uppbyggnaden av de finansiella tillgångarna skedde i 
stiillet genom upplåning och kursförändringar pft aktier. Värdestegring på 
aktier riiknas inte som inkomst och sparande i national- och finansräken-
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Diai:ram 7:3 Hushållens finansiella tilli:åni:ar och skulder 
Procentuell andel av disr,_,_m_i_be_l_i_nk_·,_)m_st ______ ~ 
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Kiillor: Statistiska ccntralbyran. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

skaperna. Investeringarna i småhus minskade och uppgick 1985 till mindre 

än hälften av 1980 års volym. Nettosparkvoten sjönk från 5 procent 1980 

ned till under noll 1985. 

Hushållens sparande fortsatte minska under 1986. Avregleringen av 

kreditmarknaden i november 1985 medförde att nettoupplåningen ökade 

kraftigt och uppgick till 83 miljarder kr. 1986, vilket framgår av tabell 7: 5. 

Eftersom de finansiella placeringarna uppgick till 82 112 miljarder kr. däm
pades nedgången i det finansiella sparandet mellan 1985 och 1986. Även 

det reala sparandet minskade nägot. Det torde finnas flera orsaker till att 

sparandet inte minskade mer än det gjorde 1986, trots att hushållen fick 

ökad tillgång till krediter. En orsak kan vara att det har blivit betydligt 

dyrare att låna. Realräntan har stigit och avdragsmöjligheterna har begrän

sats. En stor del av nettoupplåningen har också använts till finansiella 

placeringar, och inte i syfte att finansiera privat konsumtion. En annan 

orsak kan vara att inkomsterna steg mer än förväntat 1986, vilket i sig kan 

ha medfört en ökning av de finansiella tillgångarna. 

Värdet av hushållens finansiella tillgångar ökade med över 130 miljarder 

kr. under 1986. och uppgick i slutet av året till över 770 miljarder kr. Därav 

kan merparten, utom försäkringssparandet på 90 miljarder kr., hetraktas 

som i vid mening likvida tillgångar. Av ökningen herodde ca 50 miljarder 

kr. på kursvinster på aktier. Dessutom har priserna på fastighctsmarkna

dcn återigen börjat stiga realt. Den ökning av hush<11lens likviditet och 

förmögenhet, som skett under senare år, kan komma till uttryck i en 

fortsatt nedgfing av sparandet 1987. 
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Tabell 7: 5 Hushällsektorns sparande 
Löpande priser 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I. I 

~1iljard.:r kr. Förändring i miljarder kr. 

Nettosparande 

Bruttosparande 
Realt sparande 
Finansiellt sparande 
därav finansiella placeringar 

nettouppltining 

Sp:trkrnt, nh·ii i % 
därav real spark vot 

Bruttosparkvot, nh'å i % 1 

därav real hruttosparkVl>t 1 

finansiell sparkvot 1 

1 Pro1:ent av disponihel inkomst. brutto. 

1985 

-1,4 

22,6 
2U 
LI 

36,9 
35,8 

-0,3 
-0.6 

4,9 
4,7 
0,2 

19t\6 

-3,6 

21,5 
21.8 
-0.3 
82,5 
!C.8 

-0,8 
-0,7 

4.3 
4.4 

-0,I 

1987 1985 198(1 1987 

-7,7 -5,l -2.2 -4,l 

13,2 -3.4 -1,1 -8,3 
23.1 -1.0 0,3 1.3 
-9,9 -2.4 -1.4 -9.6 

-7.8 45.6 
5.4 47.0 

-1,5 
-0.7 

2,5 
4,3 

-1.8 

Anm.: För 1987 iir den andel av den tillfälliga förmögenhetsskatten på livförsäkringsbolag m. fl. !engångsskat
ten), som avser hushållssektorn. fråndragcn i bruttosparandet och finansiellt sparande. Försäkringssparandet 
inom hushallssektorn avser enskilda försäkringar. De avtalsenliga försäkringarna ingår i sektorn för finansiel
la företag. Engångsskatten pil försäkringsbolag beräknas uppgå till sammanlagt 15 miljarder kr .. varav 5,5 
miljarder kr. avser enskilt försäkringssparande. Skatten betalas i sin helhet 1987, men fördelas av försäkrings
bolagen pa försäkringstagarnas återbärings-räntor under två ar. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Det finns dock även faktorer som talar för en dämpning av konsumtions
till växten 1987. Den skärpning av amorteringskraven på län, som infördes i 
november I 986, torde ha en viss återhållande effekt på den privata kon
sumtionen. Utlåningsökningen från bostadsinstituten till andra ändamål än 
nya bostäder har också gått ned under de första månaderna i år. (Utveck
lingen på kreditmarknaden och börsen behandlas i kapitel 10.) 
För 1987 tyder tillgiinglig statistik avseende detaljhandelns försäljning och 
antalet nyregistrerade bilar på en fortsatt relativt stark ökning av den 
privata konsumtionen under årets första månader. Undersökningen Hus
hållens inköpsplaner (HIP) visade i januari i år också på en fortsatt opti
mism hos hushållen vad gäller den egna ekonomiska situationen det när
maste året. vilket pekar på en fortsatt konsumtionsökning. 

Sammantaget görs bedömningen att den privata konsumtionen ökar med 
3 % i volym 1987. och att sparandet fortsätter att gå ned något. Nettospar

kvotcn beräknas falla från -0,8% 1986 till -1,5% 1987. 
Mot bakgrund av den låga svenska sparkvoten och de skilda redovis

ningsprinciper som tillämpas i olika länder finns det anledning att kommen· 
tera statistiken över hushållssparandet något. I tabell 7: 6 har hush?tllsspa
randet kompletterats med kollektivt försäkringssparande samt beräkningar 
av värdeförändringar på aktier och småhus. Det bör påpekas att ett utvid
gat begrepp för hushållssparandet inte ökar sparandet i samhället. Vad 
gäller det kollektiva försäkringssparandet innebär utvidgningen en flytt
ning av sparande från en sektor till en annan, och värdeförändringar frigör 

inga reala resurser för investeringar. 56 



I Sverige iir hushållens pcnsionssparamle till stor del reglerat genom 

lagar och avtal. Vidare finns ett viil u1vccklat trygghetsssystem. som ger 

ekonomisk ersättning vid sjukdom. arbetslöshet m. m .. och därigenom 

minskar behove1 av enskilt spar~rnde för att möta s~idana problem. Det 

sparande av detta slag, som sker i socialförsäkringssektorn. försäkringsbo

lagen och li:iretagen har under 1970- och 1980-talen uppg[Ht till ca IOt;F av 

disponibel inkomst. Vid jämförelser med internationell statistik bör åt

minstone de avtalsreglerade pensionssystemens sparande ingå i hushålb

sektorn. Hushftllem inkomster och sparande skulle di! ökas med 21 miljar

der kr. 1985 och ncttosparkvoten justeras till 4,3 '/(. Hushållssparandets 

negativa utveckling under 1980-talet ändras dock inte av sådana justering

ar. Nedgången i sparkvotcn kvarstår även för den justerade sparkvoten. 

Inräknas värdeförändringar på börsnoterade aktier och andelar i hushfil

lens inkomster och sparande (men däremot inte försäkringssparande). 

förändras bilden av hush[1llssparandet under 1980-talct radikalt. Sparkvo

tens genomsnittliga nivå höjs med 5 procentenheter till o.5 '/'(, med stora 

variationer mellan åren. Den genomsnittliga sparkvoten inklusive värde

förändringar uppgick på 1970-talet till 5'/i:·. Den då svaga utvecklingen pfr 

börsen medför. att värdeförändringarna bidrar med bara I procentenhet. 

Värdeförändringarna på småhus har varit mindre under 1980-talet än 

under sista hälften av 1970-talet, då de upppgick till 60 miljarder kr. per år. 

Även små prisförändringar på småhus ger höga värdeförändringar beräk

nat på hela beståndet, vars värde beräknas uppgå till 690 miljarder kr. i 

slutet av 1985. Det kan jämföras med hushållens innehav av börsnoterade 

aktier och andelar som uppgick till 131 miljarder vid samma tidpunkt. 

Bruttosparandet inkl. försäkringssparande och värdeförändringar låg 

under perioden 1980-1986 på mellan 20 och 30% av disponibel inkomst, 

med en topp 1986 på 32<;k. I mitten pii 1970-talet uppgick enbart värdeök

ningarna på småhus till 30 % av disponibel inkomst. Under 1980-talet har 

däremot värdeökningarna till största delen avsett aktier. 

Tahell 7:6 Alternath· redm·isning a\' hushållssektorns sparande 
Miljarder kr. 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Disponibel inkomst 284 310 336 367 402 437 474 
Privat konsumtion 270 298 334 363 398 438 478 
Nettosparande 14 12 2 4 4 -I -4 
Sparkvot 5.0 3.8 0,5 1,2 0,9 -0.3 -0,8 

Bruttosparande 29 28 20 25 26 23 22 
Avt::ilsenlig försäkrings-
sparande 12 14 16 17 20 21 22 
Socialförsäkringens 
sparande 17 19 19 19 23 'l'l 24 
Värdeförändring pt1 
aktier 4 18 20 51 -12 25 50 
Värdeförändring på 
småhus 19 -6 9 3 27 28 35 
Bruttosparande inkl. 
försäkringssparande och 
\·ärdeförändring 81 73 84 115 84 119 153 
I procent av disponihel 
inkomst 29 24 25 31 21 27 32 

Kiillur: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 



8 Investeringar 

8.1 Inledning 

Under första halvåret 1986 inträffade en avmattning i de totala fasta inves

teringarna. Den vändes i en uppgång under årets andra hälft, vilket med

förde att minskningen i de totala bruttoinvesteringarna stannade vid 0.7 % 

1986, se tabell 8: I. Återhämtningen inom näringslivet resulterade i en 

ökning för helåret på drygt I %·. Myndigheternas investeringar och bo

stadsinvesteringarna minskade däremot med drygt 4 %· vardera. På bygg

nadssidan resulterade återhämtningen under andra halvåret i en oföränd

rad niva mellan helåren 1985 och 1986. Hela dämpningen i de totala 

investeringarna låg på maskinsidan. 

Jämfört med uppskattningarna i den preliminiira nationalbudgeten för 

1987 (PNB87) utvecklades myndigheternas investeringar svagare 1986 och 

hostadsinvesteringarna starkare. Uppskattningen i PNB87 att de totala 

investeringarna skulle bli oförändrade 1986 utgick ifrån en snabbare ök

ningstakt i maskininvesteringarna inom näringslivet. Att detta inte skedde 

beror på att näringslivets försäljning till hushållen av tidigare anskaffade 

personbilar ökade mer än beräknat. I nationalräkenskaperna bokförs den

na försäljning som en negativ investering i näringslivet. Exkl. denna "bil

komponent" uppskattas näringslivets investeringar ha ökat med ca 2,7 %. 
vilket innebär oförändrade totala investeringar mellan 1985 och 1986. 

Totalt bedöms investeringarna öka med ca 4 % 1987. Ökningen har sin 

tyngdpunkt i näringslivet och bostadssektorn, se diagram 8: I. Expansio

nen sker främst på maskinsidan, där ökningen beräknas till ca 6 \/2 %, 
medan byggnadsinvesteringarna bedöms öka med ca 2 1/4 %. De senare 

påverkas av de ekonomisk-politiska åtgärder, som vidtogs i månadsskiftet 
okwher-novemhcr 1986 i syfte att dämpa byggnadsverksamheten i stor

stad~områdena. Investeringkvoten beräknas uppgå till ca 19 1/2 %· 1987. 

vilket är en ökning med en dryg halv procentenhet sedan 1982. 

8.1 Näringslivet 

Expansionstaktcn i näringslivets investeringar avtog markant mellan 1985 

och 1986, se tabell 8: 2. Dämpningen inträffade endast på maskinsidan. 

medan ökningstakten i byggnadsinvestcringarna fördubblades. I gengäld 

Tabell 8:1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell förändring, 
kr. 1986. 1980 års priser 
löpande 
pnscr 1983 1984 1985 1986 1987 

Näringsliv 114.1 3.3 6.0 10.7 1.2 4.6 
Offentliga myndigheter 21.7 -0.K -1.8 -3.7 -4.2 -:u 
Bostäder 35.6 -1.2 7.4 I.I ~4.3 6.9 

Totalt 171.3 l,6 5,1 6,3 -0,7 4,0 

Källor: Konjunkturinstitutet. statistiska ~entralbyrån och finansdepartementet. 
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Diagram 8:1 Bruttoim·cstcrini:ar 
\liljardcr kr.. 1980 ars pri>er 
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Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

väntas återhämtningen i maskininvesteringarna 1987 svara för praktiskt 
taget hela expansionen i näringslivets investeringar. Näringslivets investe
ringskvot beräknas därmed uppgå till ca 19 % .. vilket är ca två procentenhe
ter högre än kvoten 1982. 

Tabell 8:2 Bruttoinvestcringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell förirndring. 
kr. 1986. 1980 ärs priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 1986 1987 

Jord- och skogsbruk 6.7 1.0 0.4 -3.4 -11,6 0.7 
Industri 29.9 1.8 16,6 19.2 - 2.1 13.0 

Basindustri 7.2 - 7,9 23.7 26,4 -23.3 14.3 
Verkstäder 12.7 1.5 32.0 16.1 11,9 14,3 
Övrig industri 10.1 JO.I - 1.5 16.7 1,6 10.3 

El-. gas-. värme- och 
vattenverk 7.7 3.3 -10,5 -3.3 -19.8 -5.0 
Hyggnadsverksamhet 2.5 0.1 5.5 2.6 - 4.7 4.4 
Varuh:mdel 9,7 2,5 15, 1 16.8 5,8 4,9 
Hank- och försäkrings-
institut 2.3 -15,0 62,7 37,5 29,3 13.1 
Samfärdsel exkl. 
handelsflottan 10.1 1,1 - 0.2 5.8 13,7 3.6 
U ppdragsverksamhct 
exkl. offshore 12,3 69,1 5.3 36. I 10.5 5.5 
Övrigt 32.8 - 4.7 7.3 4.0 4,2 -0.7 

Summa inkl. disrepans 114,1 3,3 6,0 10,7 1.2 4,6 

Källor: Konjunkturinstitutet. statisktiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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Diagram 8:2 Bruttoinvesteringar i industrin 
Miljarder kr.. 19~0 års priser 
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Källor: Statistiska centralbyrån. konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Industrins investeringar ökade starkt t. o. m. 1985 för att sedan minska 

med drygt 2 % 1986, se diagram 8: 2. Investeringarna drogs ned av skogsfö

retagen, där större expansionsprogram under 1984-1985 avslutades och 

utlandskonjunkturen var dämpad. Investeringarna fortsatte 1986 att öka 

inom verkstadsindustrin. där särskilt transportmedelsindustrin fortsatte 

sin stabila investeringstillväxt. Expansionstakten minskade inom den övri

ga industrin, t.ex. för kemisk industri. Industrins investeringsplaner tyder 

på en ökning av industriinvesteringarna med 13 % 1987. Därmed beräknas 

industrins investeringskvot till ca 17 % 1987. att j~imföra med ca 12 1/2 C:'c 
1982. 

År 1986 skedde en förskjutning inom industrin från maskin- till bygg

nadsinvesteringar, se tabell 8: 3. Nedgången för maskiner svarade för mer 

än hela den ca 2-procentiga minskningen i de totala investeringarna. Åter-

Tabell 8:3 Industrins investeringar 

Miljarder .Ä.rlig procentuell förändring, 
kr. 1986. 1980 års priser 
löpande 
pnscr 1983 1984 1985 1986 1987 

Byggnader 6.8 -9.3 44.9 16.I 13,5 5.3 
Maskiner 23.2 4,5 10.7 20, I -6.2 15,5 

Totalt 29,9 l,8 16,6 19,2 -2.l 13,0 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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hämtningen 1987 väntas bestå huvudsakligen av ökade maskininvestering- Prop. 1986/87: 150 
ar. Bilaga I. I 

Industrin har under senare år utökat sin produktionskapacitet inte bara 
genom egna investeringar utan ocksfi genom ökad inhyrning (leasing) av 
maskiner och i viss mån även lokaler. Sådana investeringar bokförs i 

nationalräkenskaperna i den privata tjänstesektorn (uppdragsverksamhet 
resp. fastighetsförvaltning). Den ökade leasingen bedöm~ ha varit tillräck

ligt stor för att helt kompensera nedg[mgen i industrins investeringar 1986. 

Ökningstakten 1987 beräknas till ca 13 % även inkl. leasing. 
lnvesteringsutvecklingen inom näringslivet utanför industrin präglades 

1986 av i stort samma förskjutningsmönster som för industrin. För 1987 
förutses en ökning i nästan samtliga delbranschers maskininvesteringar 
med sammanlagt ca 2.3 %, medan deras byggnadsinvesteringar ökar med 

endast ca 0.6 S'-L Hiirvid har hänsyn tagits till restriktioner pä vissa bran

schers byggnadsinvesteringar i storstadsomrtldena. 
Avmattningen i 1986 års investeringar var uppenbarligen tillfällig och en 

återh:imtning kan förväntas 1987. Liksom avmattningen hör återhämtning
en sättas i samband med förväntningar kring den internationella konjunk

turutvecklingen och den förväntade framtida lönsamheten. Nedrevidering
en av prognoserna för den internationella tillväxten kan komma att verka 

diimpande på investeringarna. Lönsamheten inom industrin är emellertid 
god och företagens egna investeringsplaner relativt optimistiska. 

8.3 Bostadsinvesteringar och offentliga investeringar 

Som resuitat av det minskande nybyggandet av bostader och det ökande 
omhyggnadet 1983-1986 svarade det senare för merparten av de totala 
boststadsinvesteringarna 1986, se tabell 8: 4. Vid periodens början hade 
efterfrägan på nya bostäder minskat. delvis betingat av hushållens minska
de realinkomster. Vidare initierades en stor satsning på ombyggnadssidan 

dels av bostadssociala skäl, dels av konjunkturpolitiska. Avsikten var 
hl. a. att utnyttja de lediga resurser inom hyggnadssektorn, som fanns 
1982. 

Tahell 11:4 Bctstadsin\·esteringar 

Miljarder Årlig procentuell föriindring, 
kr. 1986. 1980 ärs priser 
löpande 
pnscr 1983 1984 1985 1981> 1987 

Nybyggnad 14.7 - 9.8 -13.1 -10.2 -IH 16.4 
Flerhostadshus 6,6 - 1.4 - 8, I - 4.5 -18.0 25.6 
Småhus 8,0 -l'i.() -16,7 -14,9 - 9.9 8,9 

Ombyggnad 1 20.9 16.9 41.0 12.h 3,3 0.5 
Flcrbostathhus 17.0 19.1 36,h 27.7 l.h o.o 
Smt1hus 3.9 10,5 54,2 -28.1 11,6 2.5 

Totalt 35,6 - 1,2 7.4 I ,I - 4,3 6,9 

1 Häri innefattas om- och tillbyggnad samt i1tgärdcr för hostadsanpassning. boende
miljö och encrgihush[lllning. 
Källor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och tinansd.:partcmentct. 61 



Mot periodens slut hade det snabba ekonomiska uppsvinget och den 
regionala befolkningsutvecklingen orsakat en ökad eftc1frågan på nya bo
städer. friimst i storstadsomradena. Antalet outhyrda lägenheter minskade 
och priserna pil liigenheter och småhus hörjade stiga. Den kraftiga ökning
en av niiringslivets byggnadsinvesteringar och ombyggnadsverksamheten 
skapade emellertid en överhettning av byggmarknaderna i storstadsomrä
dena. vilken resulterade i en undanträngning av bostadsbyggandet. I slutet 
av 1986 vidtog statsmakterna ett antal ätgärder för att diimpa överhettning
en i storstadsomrildena och åstadkomma en omställning mot ökat nybyg
gande av bostiider. Dessa åtgärder viintas leda till el\ ökat bostadsbyggan
de i storstadsområdena 1987. 

Under 1987 väntas ca 33 000 nya lägenheter piibörjas. Prognosen för 
1987 har emellertid en ganska stor osäkerhetsmarginal. En stor del av 
nybyggnadsprojekten väntas starta under andra halvftret, medan redan 
igångsatta ombyggnadsprojekt resp. sådana för vilka statliga lån beviljats 
redan ifjol kommer att pågå under främst de tre första kvartalen. Takten i 
omställningen mot nybyggande är beroende av graden av överhettning i 
storstadsområdena. vilken avgör om igångsättningen blir högre än prog
nosticerat för 1987 eller delvis förskjuts över årskiftet. 

I den offentliga sektorn har statens totala investeringar ökat under de 
senaste ären. Särskilt gäller det de statliga affärsverkens investeringar. De 
kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar har däremot 
minskat påtagligt, se tabell 8: 5. De offentliga investeringarna väntas där
emot fortsätta minska 1987. Bidragande till minskningen är en siinkt till
växttakt hos de statliga affärwerken. huvudsakligen statens järnvägar och 
televerket. 

Tabell 8:5 Offentliga im·estcringar 

Miljarder Arlig procentuell föriindring. 
kr. 1986. J 980 års priser 
löpande 
priser 1983 191:-:4 198" 198() 1987 

Statliga myndigheter 5.8 4,2 3.8 -8.8 -4.7 0.5 
Statliga affärsverk 15,3 0.1 -HU 5 .5 16.7 8.4 

Summa staten 21,I 1,4 - 5,6 0,3 9,6 6,1 

Kommunala 
myndigheter 15,9 -:!.5 - 3.9 -1,6 -4.0 - 4,7 
Kommunala 
affärsverk 1 5, I 2,6 - 3,7 -3.3 -:u -13.8 

Summa kommuner 20,9 -1,3 3,8 -2,0 -3,6 6.9 

därav: 
Primiirkommuncr 15.1 -3.4 - 6,0 -0.5 -3.2 - ~.~ 

Landsting 5.9 45 1.7 -5.7 -4.7 -11.2 

Totalt 42.0 -0,I - 4,6 -1,0 2,5 0,5 

I Inklusive kommunala företag. församlingar m. m. och exklusive bostäder. 

Kiillor: Konjunk!urinstirutd. statistiska ..:entralbyriln och finansdcpartcmcntet. 
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Tabell 8:6 B)'ggnadS\'crksamhet 

Miljarder Arlig procentuell förandring, 
kr. 19X6. 1980 fir~ priser 
löpande 
priser 1983 1984 1985 198(1 1987 

B )'ggnadsi nvest eringar 90.4 -0.4 3.0 0,7 0,0 ,., ' -··' 
därav: näring,liv 38.9 I,:! 2.5 4,4 8,6 1,4 

offentliga 
myndigheter 15.9 -u -3.9 -6.8 -8,4 -5.8 
bostiidcr 35,(l -1.2 7,4 1.1 -4.3 6,9 

Reparation och underhäll 36.5 2,3 3.5 .:U 3,9 1.1 

Summa 
hyggnadsverksamhet 126,9 0,4 3,1 1.S 1,2 1,9 

Reparationer. om- och 
tillbyggnader <ROT! 57,4 5,8 13,5 fi.4 3.7 0.9 

diirav: bostäder 39,4 9,7 19,2 8.4 4, I 1.4 
övrigt 18.0 0.2 4.4 2.7 3.0 -0.2 

Anm.: Underlaget för bcriikningarna av hyggnadsverksamhetcn har betydande bris
ter, varför resultaten hör tolka, med försiktighet. När det giiller vissa reparationer 
1985-1986 har statistiska centralhyrans tidsserier ersatts av en trendmiissig ökning. 
Källor: Konjunkturinstitutet. statisktiska centralhyr[rn och finansdepartementet. 

8.4 Byggnadsvcrksamhet 

Expansionen av byggnadsvcrksamheten under de senaste åren har höjt 

kapacitetsutnyttjandet i byggnadssektorn. Fortfarande kvarstiir dock bety

dande regionala skillnader. I främst storstadsområdcna är byggmarknadcn 
niirmast överhettad. Anbudspriserna har stigit snabbt under senare tid, 

och löneglidningcn har varit stark. I skogsläncn är däremot arbetslösheten 

bland byggnadsarbetare fortfarande hög. 

Regeringen beslutade i slutet av 1986 om ett antal åtgärder för att dels 

dämpa överhettningen på byggmarknadcrna i storstadsområdena, dels be

reda utrymme för ökat bostadsbyggande. Vid förlängningen till första 
kvartalet 1988 av frisläppet av de allmänna investeringsfonderna för bygg

nads- och markarbeten undantogs storstadsområdcna. Restriktioner inför
des på lån till ombyggnad av bostiider i storstadsområdena och på bygg
nadstillstånd i Stockholms län och Göteborgs och Bohus län. 

Dessa åtgärder väntas inverka dämpande på både näringslivets och 
myndigheternas byggnadsinvesteringar samt på reparationer och ombygg
nad av bosHider, se tabell 8: 6. Däremot beräknas nybyggandet av bostäder 

bidra till en ökning av byggandet. Den totala byggnadsverksamheten be
räknas öka med knappt 2 %, 1987. 

8.5 Lagerinvcsteringar 

Den lageravveckling, som pågått sedan 1980. fortsatte även under 1986. 

Under 1986 drogs lagren ned med totalt drygt 7 miljarder kr. (3.4 miljarder 

kr. i 1980 {irs priser. se tabell 8: 7), trots att del låga oljepriset bidrog till en 
kraftig påfyllning av bränslelagren under hösten 1986. Under 1986 var det 
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Tabell 8:7 Lagenolymförändri11gar 
Milj. kr.. 19~0 ;irs priser 

1983 1984 198' 1986 1987 

Jord-och skogsbruk 34 -218 -291 152 -200 
industri, exkl. varv -4114 - I <>55 I 543 -2686 -300 
Varv -1274 64 4.1 -467 -550 
El-. gas- och vattenverk -329 -·536 -518 641 -I 000 
Parti handel -I ij40 - I 183 - I 308 -1284 -3 200 
Dctaljhandcl 154 - l.'i6 .194 203 250 

Summa -73()<) -3b84 -137 -3~1 -5000 

Kii/lor: Stat.istiska ccntrnlbyriin. konjunkturinstituet och finansdepartementet. 

lagren inom industri och partihandel (exkl. bränsle) som drogs ned. Inom 
industrin var det främst verkstadsindustrin och varven som reducerade 
lagren. Lagerkvoten (kvoten mellan lagerstockens v~irde och produk
tionsvärdet) inom industrin är för närvarande den lägsta sedan början av 
1970-talet. Den kraftiga ökningen av bilinköpen medförde. att bilhandelns 
lager (ingår i detaljhandeln i tabell 8: 7J drogs ned p[itagligt under ilret. Den 
kraftiga ökningen av privat konsumtion medförde däremot inte att detalj
handelns lager minskade. utan de fyllde~ tvärtom p11 i något snabbare takt 
än konsumtionsökningen. 

Sedan J 480 har lagerstockens värde reducerats med 37 miljarder kr. Det 
är framför allt inom industrin och partihandeln, som lageravvecklingen 
vant mest påtaglig. Dessa branscher har haft de bästa förutsättningarna att 
utnyttja de nya lagerhanteringsrutiner som etablerats det senaste decen
niet. En markant neddragning av lagervaror i arbete har kunnat genomfri
ras, på grund av att produktionsflödena effektivierats. Den s. k. "just-in

time "-principen, som innebär att underleverantörerna levererar varorna 
exakt när kunden behöver dem, har förkortat genomloppstiderna avsevärt. 
Det har medfört ett minskat behov av lager av varor i arbete. Dessutom har 
färdigvarulagren kunnat dras ned som följd av att graden av orderstyrning 
ökat i produktionsplaneringen. Dessa nya rutiner for lagerhållning har 
bidragit till att prognoserna för lagerinvesteringar under 1980-talet tenderat 
att kraftigt underskatta lageravvecklingen. 

Försvarsuppgörelsen innebär bl. a. att de lagerskyldigas oljelager får 
minskas med ca 5 miljoner kbm. - vilket motsvarar ett värde av ca 4 
miljarder kronor. vid nuvarande priser - i förhållande till de Jagringsmal. 
som tidigare gällt. I föreliggande kalkyler har antagits att den faktiska 
lageravvecklingen blir något mindre än den tillåtna. Någon nettoeffekt på 
BNP-utvecklingen har neddragningen av oljelagren inte, eftersom den 
innebär en lika stor minskning av nettoimporten av olja. Industrin förvän

tas fortsätta att minska sina lager något även under 1987 dock i betydligt 
lägre takt än under 1986. Den kraftiga neddragningen av hillagren under 
1986 medför sannolikt ell behov av en viss lagerupphyggnad inom detalj

handcln under 1987. 
Totalt sett förutses en reducering av lagren med 5 miljarder kr. 1987 i 

1980 års priser. Därmed skulle lageravvecklingen bli något större än under 
1986. vilket medför ett negativt BNP-bidrag pit 0.3 procentenheter från 

lagerinvesteringarna. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Den offentliga sektorn och samhällsekonomin 

Den offentliga sektorn som helhet hade under första delen av 1970- talet ett 

positivt finansiellt sparande. som i genomsnitt motsvarade ca 4 '·''·'av BN P. 

Fr[m 1976 försämrades det offentliga sparandet markant. som en följd av 

de snabbt växande budgetunderskotten. Ar 1978 blev sparandet negativt. 

Mellan 1976 och 1982 minskade det finansiella sparandet från + 15 miljar

der kr. till -40 miljarder kr. År 1976 utgjorde det finansiella sparandet 4,5 o/i. 
av BN P, medan motsvarande andel 1982 var - 6,3 %·. Sedan 1982 har en 

påtaglig förbättring skett av det offentliga sparandet. Enligt nationalräken

skapernas första utfallsberäkningar för 1986 blev det finansiella sparandet 

-6,5 miljarder kr. eller -0.7% av BNP. se tabcll 9: I. För 1987 beräknas 

det finansiella sparandet åter bli positivt för första gangen på tio år. 

Den totala skattekvoten har under perioden 1977-1985 legat på nivån ca 

51 %. Enligt nationalräkenskapernas beräkningar blev skattåvoten 52.4 <;( 

av BNP 19~6. dvs. högre än vad som beräknades i den preliminära natio

nalbudgeten. Orsaken till detta är både att skatteinkomsterna ökade mer 

än beräknat, bl. a. som en följd av den privata konsumtionens starka 

ökning. och att BNP-tillväxten blev något lägre än beräknat. För 1987 

beräknas skattekvoten öka till 53,5 % av BNP. De offentliga utgifternas 

andel av BNP, liksom konsumtionens andel av BNP, beräknas sjunka 

mellan 1986 och 1987. 

Tabell 9: I Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

Prop. 1986/87: 150 
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Miljarder kr. Förändring, q. 

Löpande priser 

Inkomster 
Skatter 
Socialförsäkringsavgifter 
Övriga inkornstt!r 

Ugifter 
Transfereringar 

Till hushall 
Till företag 
Till intern~1tiondl verksamhet 
Räntor 

Konsumtion 
Investeringar m. m.' 

Finansiellt sparande 

Procent ay B'.'OP 
Skatter och ;1vgifler 
utgifter 
Konsumtion 
Finansiellt srarandc 

1984 

487,2 
295.h 
10).8 
87,8 

507,7 
259.8 
146.7 
47.5 

5. I 
60.5 

221.6 
26.3 

-20,5 

50.6 
M.3 
28.1 

- 2.6 

1985 1986 

540,8 591,l 
325.3 3h6.I 
117,3 124.4 
98.2 100,6 

563,0 597,6 
296.4 313,5 
165,I 181,9 
52.8 56,0 

5.8 6.1 
72.7 69,5 

239.8 258,3 
26.8 25,8 

-22,2 -6,5 

51.3 52.4 
65.3 63.8 
27.8 27.n 

- 2.n -0.7 

1987 1985 1986 1987 

642,2 11,0 9.3 8.6 
399.5 10.0 12,5 9.1 
133.0 I:l.O 6.1 6,9 
109.7 11.8 2.4 9.0 

626.4 10.9 6.1 4.8 
330.8 14.1 5.8 5 .5 
200.ll 12,." 10.2 10.0 
56,3 11.2 6, I 0,5 

6.7 13,7 5,2 9,8 
67,8 20.2 -4,4 -2.4 

270.4 8, ·- 7.7 4.7 
25.2 1.9 -3.7 -2.3 

15.8 

5:1.5 
62.9 
27.2 

1.6 

' I investeringar ingår investeringar i personalbostiider. lagerinvestcringar samt nettot av köp och försäljning 
av fastigheter och mark. 

Anm.: I tabellen har transfereringar (utom räntebetalningar) mellan de tre nffrntliga delsektorerna elimine
rats. Dtirt!mot har inte interna skattebetalningar eliminerats. 
Kti/111: Finansdepartementet. 
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Tabell 9: 2 Reala förändringar av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
Årlig procentuell volymförändring 

1983 1984 1985 1986 

Inkomster 4,9 3,1 3,4 4,9 

Utgifter 2,6 0,3 3,!I 1.2 
Transfereringar exkl. riintor 3,9 -3,8 4,5 4,3 
Räntor 7,8 9,(l Il ,<;I -8.3 
Konsumtion 0,8 2.4 1,9 1.7 
Investeringar -0.1 -2.2 -3.7 -3.9 

1987 

4,8 

1,0 
4,0 

-6,0 
0.8 

-.".4 

Anm.: Förändringstalen för den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 
redovisas med samtliga interna betalningsströmmar eliminerade (liksom i tabell 
9: I J. Inkomster och transfereringsutgifter har deflaterats med KPI. Offentlig kon
sumtion nch investeringar har deflatcrats med respektive implicitdeflator. 
Källa: Finansdepartementet. 

Sedan 1982 har den offentliga sektorns reala inkomster ökat i snabb takt, 
se tabell 9: ::?. Detta är främst en konsekvens av tillväxten i den svenska 
ekonomin och den därav följande ökningen av skatteunderlagen. I viss 
mån har även beslutade skattehöjningar bidragit till inkomstökningen. 
Även transfcreringsutgifterna har ökat starkt. med undantag för under 
1984, då pensionshöjningarna reducerades med priscffekten av devalve
ringen hösten 1982. De ökade transfereringsutgifterna beror både på beslut 
om ökade ersättningsnivåer och på att pensionsutbetalningar m. m. auto
matiskt stiger med åren. Den offentliga konsumtionen har ökat under hela 
perioden men sedan 1984 i en allt långsammare takt. De offentliga myndig
heternas investeringar har minskat varje år sedan 1980. Utvecklingen när 
det gäller offentlig konsumtion och offentliga investeringar tyder på att 
utbyggnadstakten i den offentliga verksamheten avtar. Ränteutgifterna 
minskar 1986 och 1987 främst som en följd av fallande r~i.ntenivåer. 

På kort sikt påverkar den offentliga sektorn den övriga ekonomin främst 
genom de reala inkomst- och utgiftsförändringarna. Dessa är emellertid i 
sin tur beroende av hur samhällsekonomin i övrigt utvecklas. Med denna 
reservation redovisas i tabell 9: 3 beräkningar av finanspolitikens effekter. 

Tabell 9: 3 ·Finanspolitiska effekter 
Procent av nrullonationalprodukten i fasta priser 

1983 1984 1985 1986 1987 

Staten -1,3 -2.7 -0.6 -I.I -0.8 
Socialförsäkringen 0.2 -0,2 0,0 0.2 0.1 
Kommunerna 0.6 0,5 0,9 0,2 -0,I 

Totala offentliga sektorn -0,5 -2,4 0,3 -0,7 -0,8 

Anm.: Förändring av delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna har olika 
multiplikativ effekt på samhällsekonomin. Med antaganden om ni. a. de marginella 
konsumtions- och importbenägenheterna erhålls värden på en antal multiplikatorer 
med vars hjälp effekten av förändringar i offentliga sektorns verksamhet pti brutto
nationalprodukten erhålls. 
Källa: Finansdepartementet. 
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Tabell 9: 4 Finansiellt sparande i olika sektorer 
Miljarder kr.. löpande priser 

Offentliga sektorn, totalt 
Staten 
Sm:ialförsäkringsscklllrn 
Kommunerna 

Privata sektorn, totalt 
Icke finansiella företag 
Finansiella företag 
Hushilll 

Bytesbalans = totalt inhemskt sparande 

1984 

-20.5 
-43.3 

22.5 
0.2 

23,3 
-10.4 

30.3 
3.4 

2.8 

198_.:; 1986 

-22.2 - 6,5 
--42.8 - 26.8 

24.4 23.5 
- 3.R - 3,2 

11.6 13.2 
-23.7 l-13.5 34.2 

I. I - OJ 
-10,6 6,7 

Källor: Statistiskzi ccntralhyrån. rikshanken och finzin~dcpartementet. 

1987 

15,11 
- 4.1 

23.2 
- 3,4 

-14,8 

}- 4.9 

- 9.9 

1,0 

Beräkningarna tar sin utgångspunkt i de redovisade reala förändringarna 
av den offentliga sektorns inkomster och utgifter och inkluderar effekter av 
både beslutade förändringar och automatiska förändringar av inkomsterna 
och utgifterna. Beräkningarna inkluderar inte effekter via prisbildning och 
kreditmarknad. 

Finanspolitikens inriktning var enligt dessa beräkningar restriktiv 1983 
och 1984. Det var i huvudsak staten. som ~;varade för den kontraktiva 
effekten. Statens kontraktiva effekt har fortsatt även därefter. om än i 
mindre omfattning. Socialförsäkringen har en i stort sett neutral effekt 
över åren. Kommunerna har under perioden haft en expansiv effekt på 
samhällsekonomin. Sammantaget beräknas den totala offentliga sektorn ha 
en återhållande effekt på samhällsekonomin 1986 och 1987. Att den kon
trakt i va effekten blir begränsad i förhållande till den kraftiga förbättringen 
av det finansiella sparandet. sammanhänger med att sparandeförbättringen 
till stor del beror på minskade ränteutgifter och engångsskatten på livför
säkringsbolagens förmögenheter, som på kort sikt förutsätts inte inverka 
nämnvärt på hushållens köpkraft. 

Som en följd bl. a. av försämringen av den offentliga sektorns finansiella 
sparande försämrades bytesbalansen under senare delen av 1970-talet. 
Förbättringen av den offentliga sektorns finansiella sparande efter 1982 har 
återspeglats i en förbättring av bytesbalansen. Förbättringen av bytesba
lansen 1986 rned 17 miljarder kr. motsvaras nästan helt av en förbättring av 
den offentliga sektorns finansiella sparande, i synnerhet av statens sparan
de. se tabell 9: 4. Hushållen har de senaste åren minskat sitt finansiella 
sparande - en utveckling som väntas fortsätta även 1987. 

9.2 Statsskulden och den offentliga förmögenheten 

Den svenska statsskulden uppgick den 31december1986 till 630 miljarder 
kr .. se tabell 9: 5. Budgetunderskotten ökade kraftigt från mitten av 
1970-talct fram t. o. m. budgetåret 1982/83. De ökande budgetunderskotten 
ledde till en snabb ökning av statsskulden. År 1976 uppgick statsskulden 
till ca 80 miljarder kr. Sju år senare, 1983. hade den sexdubblats och 
uppgick till ca 480 miljarder kr. I takt med att budgetunderskotten därefter 
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Tabell 9: 5 Den offentliga sektorns linansiella nellotillgångar 
Miljarder kr .. löpande pri~cr 

Statsskuld 

Statens tillgtmgar 
Kommunernas tillgängar, netto 
Socialförsiikringens tillgfmgar, netto 
Riksbankens tillgangar, netto 

Summa 

Offentliga sektorns linansiella tillgångar, netto 

l\til/a: Konjunkturinstitutet. 

Bekipp 
31 dec. 
1986 

630 

rn.: 
-2~ 

::!99 
51 

S66 

-64 

har minskat, har ökningen av statsskulden dämpats. Mellan 1983 och 1986 
ökade statsskulden således från ca 480 miljarder kr. till ca 630 miljarder 

kr., eller med ca 30 l/L 
Även i ett historiskt perspektiv är den ansamling av ny statsskuld, som 

ägde rum under slutet av 1970-talet och de första åren på 1980- talet, unik. 
Statsskulden har, sedan mer än hundra år tillbaka och fram till slutet av 

1970-talet. legat mellan 10 och 30% som andel av BNP. Undantag var åren 
under andra världskriget och de närmast följande åren, då statsskuldens 
andel av BNP som högst översteg 50%. Utvecklingen under slutet av 
1970-talet och de första åren på 1980-talet innebar. att statsskulden som 
andel av BNP ökade från 26 % 1977 till 65 % 1983. 

Den svenska statsskulden bestod före 1977 nästan uteslutande av in

hemsk upplåning. Därefter ökade upplåningen snabbt. I dagsläget består 
statsskulden till ca 20 % av utländsk upplåning. V nder budgetåret 1985/86 
började staten återbetala sin utlandsskuld. Återbetalningen blev möjlig 
tack vare en kombination av bytesbalansöverskott och privat kapitalinflö

de. 
När man studerar statens finansiella ställning, måste man beakta att 

staten också har omfattande finansiella tillgångar. Statens finansiella till
gångar uppgick 1986 till ca 240 miljarder kr. Statens finansiella nettoskuld 

var således ca 390 miljarder kr. 
Det finns i detta sammanhang även skäl att beakta de övriga offentliga 

delsektorerna. Skillnaden mellan hela den offentliga sektorns finansiella 

tillgångar och skulder utvisar den offentliga sektorns finansiella nettoför

mögenhet. Det bör noteras. att i denna ingår inte den reala förmögenheten i 
form av t.ex. mark. byggnader och maskiner hos offentliga myndigheter. 

Den offentliga sektorns nettoskuld uppgick 1986 till 64 miljarder kr. 

AP-fonden. som svarar för huvuddelen av socialförsäkringssektorns finan
siella tillgångar, uppgick till 290 miljarder kr. Därav svarade löntagarfon
derna för 6,3 miljarder kr. och den del av AP-fonden som förvaltas under 

fjärde fondstyrelsen för 4,2 miljarder kr. Även riksbanken, som i detta 
sammanhang räknas in i den offentliga sektorn, hade en positiv finansiell 

nettoförmögenhet. på 51 miljarder kr. Kommunernas finansiella netto

skuld iir av liten omfattning. 22 miljarder kr. 
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Diagram 9: I Statsskulden och den otTcntlii:a sektorns finansiella tilli:ångar 
31december1970- 1987. miljarder kr .. 1986 års priser 
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Källor: Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Utvecklingen i fasta priser av statsskulden. den offentliga sektorns fi

nansiella tillgångar och nettoförmögenhet från 1970 framgår av diagram 

9: 1. Den finansiella nettoförmögenheten ökade med 88 miljarder kr. (i 1986 

års priser) mellan 1970 och 1976. Därefter minskade den kraftigt och blev 

1983 en nettoskuld. Efter 1983 dämpades dock försämringen av den offent

liga sektorns finansiella nettoförmögenhet. För 1987 förutses i stället en 
viss minskning av den offentliga sektorns finansiella nettoskuld. 

Den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet gav i mitten av 

1970-talet upphov till stora ränteinkomster. Utvecklingen diirefter har i 
stället medfört betydande ränteutgifter. Ränteutgifterna på statsskulden 

inkl. valutakursförluster uppgick 1986 till 67 miljarder kr., vilket motsvara
de en nominell räntesats på 11 %·och en realränta på 8 %-. Ränteinkomster

na för hela den offentliga sektorn var 49 miljarder kr. 1986. och ränteutgif

terna var 69 miljarder kr., dvs. räntenettot för hela den offentliga sektorn 

uppgick till 20 miljarder kr. 

9.3 Staten 

Under första delen av 1970-talet hade staten ett budgetunderskott på 

mellan 6 och 11 miljarder kr., motsvarande 2-4% av BNP. Diirefter 

skedde en mycket kraftig ökning av budgetunderskotten. Mellan 1976 och 

1982 ökade budgetunderskottet till 83 miljarder kr., motsvarande 131/·(; av 

BNP. Efter 1982 har det skett en stark förbättring av budgetsaldot. Mellan 69 



1982 och 1986 har budgetunderskottet mer än halverats och uppgick 1986 

till 37 miljarder kr., motsvarande 4 l/1 av BNP. För 1987 pekar beräkningar
na på en fortsatt förbättring av budgetunderskottet till 32 miljarder kr., 
motsvarande 3.2 % av BNP. 

Bakom den kraftiga förbättringen av budgetsaldot ligger dels en dämp
ning av ökningstakten för utgifterna. dels en snabbare ökning av statens 
inkomster. Statens utgifter ökade med i genomsnitt 15 % per år mellan 1976 
och 1982. medan den genomsnittliga årliga ökningstakten var 9 % 1982-
1986. Dämpningen av ökningstaktcn beror både pä en stram budgetpolitik. 
och att insatserna inom de arbetsmarknads- och industripolitiska område-

Tahell 9: 6 Statens inkomster och utgifter 
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I .1 

Miljarder kr. Förändring. % 

Löpande priser 

Inkomster 

Direkta skatter 
Indirekta ~katter 
Socialförs;i.kringsavgifter 
Övriga inkomster 

lltgifter 

Transfereringar 
Till hushåll 
Till socialförsäkringen 
Till kommuner 
Till företag 
Till internationell verksamhet 
Ränteutgifter 

Konsumtion 
Investeringar m. m. 1 

Finansielll sparande 

Utlåning och andra 
finansiella transaktioner 
Kursförluster 
Korrigcringspost 

Budgetsaldo 
Budgetsaldo i % av BNP 

1980 års priser 
Konsumtion 
Investeringar 

246,3 

55,7 
123, I 
38.4 
29.l 

289,6 

225.9 
69,2 
10,3 
53,0 
34.3 

5,1 
54,0 
58,2 
5,5 

-43,3 

11,0 
Il ,2 
9.9 

-75,4 
- 9.5 

43,4 
4.5 

278,5 308,0 

60.0 69.2 
141,1 156.l 
43.5 46,9 
33,9 35,8 

321,3 334,8 

254.3 262.1 
76.3 81,0 
16,7 18.0 
52,2 53.8 
37,5 40,I 

5,8 6,1 
65,8 63,I 
61,6 67.0 

5,4 5,7 

-42,8 -26,8 

8,8 - 2.6 
8.0 :u 
2,3 9.6 

-57,3 -37,3 
- 6,6 - 4.0 

43,5 44,3 
4,1 3.9 

1987 

343,0 

73. l 
169,3 
50,3 
50,3 

347,1 

271.S 
88,9 
19.2 
56.1 
39.4 
6.7 

61,2 
70,3 
5,3 

- 4,1 

20,0 
0.9 
7.0 

-32,0 
- 3,2 

44.1 
4.0 

1985 

13,1 

7,7 
14.6 
13.3 
16,S 

10,9 

12.6 
10.3 
62,I 
-1,5 

9.3 
13.7 
21,9 
5.8 

-1,8 

0,2 
-8,8 

198b 

10,6 

15.3 
10,6 
7.8 
5.6 

4.2 

3, I 
6.2 
7.8 
3.1 
6.9 
5,2 

-4.1 
8.8 
5,6 

1.8 
-4,7 

1987 

11,4 

5,6 
8.5 
7.2 

40,5 

3,7 

3.6 
9,8 
6,7 
4,3 

-1.7 
9.8 

-3.0 
4,9 

-7.0 

-0,4 
0,5 

1 I investeringar ingar investeringar i personalbostäder, lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning 
av fastigheter och mark. 

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 av kapitlet. inkomster och utgifter som om 12 månaders inbetalningar 
hade gjorts av både inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Nationalräkenskaperna (NRl redovisar i sina 
beräkningar 11 månaders uppbörd av arbetsgivaravgifter och 12 månaders inkomstskatt. Detta avsteg från 
NR:s principer medför att statens inkomster blir 7,8 miljarder kr. bättre än enligt NR, att det finansiella 
sparandet blir 4,9 miljarder kr. 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 1985. 
Kiil/or: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 70 



na har kunnat minskas. bl. a. som en följd av det förbättrade konjunkturlii

get. Statens inkomster. som i genomsnitt ökade med 9 lii· per år 1976- 1982. 

hade en genomsnittlig årlig ökningstakt på 14 f'.-( mellan 1982 och 1986. Den 

snabbare ökningen av inkomsterna sammanhänger bl. a. med det förbätt

rade konjunkturliiget. 
Ökningen av statens inkomster sedan 1982 kommer också till uttryck i 

utvecklingen av statens finansiella sparande. Ar 1976 hade staten ett posi

tivt finansiellt sparande på 5 miljarder kr.. motsvarande drygt I%. av BNP. 

Sex ~\r senare hade det finansiella sparandet sjunkit till -59 miljarder kr. 

eller -9 S av BNP. Enligt nationalräkenskapernas första utfallsberäkningar 

för 1986 låg det finansiella sparandet i fjol på -27 miljarder kr.. motsvaran

de -3 % av BNP. För 1987 väntas en kraftig förbättring av det finansiella 

sparandet. Denna förbättring kan dock till stor del hänföras till engångs

skatten på livförsilkringsbolagens förmögenheter. vilken inte räknas in i 

statsbudgeten och således inte påverkar budgetsaldot. 

Statem direkta skatter svarar för drygt 20 0(. av statens totala inkomster, 

eller mindre iin hälften av inkomsterna fran de indirekta skatterna. Statens 

inkomster av direkta skatter beräknas öka svagt 1987. Ett flertal föränd

ringar av skattesystemet genomförs 1987. Basenheten höjs från 7 800 kr. 

till 9 000 kr. Dessutom införs ett grundavdrag pil 9 000 kr., som gäller vid 

taxering till både statlig och kommunal inkomstskatt. Vidare slopas den 

kommunala garantibeskattningen. Den statliga skatteskalan ändras också. 

så att den s. k. brytpunkten. dvs. det högsta inkomstbelopp där marginal

skatten (vid 3.(1 kronors kommunalskatt) blir högst 50%. höjs från 124800 

kr. till 135 000 kr. Sammantaget innebär förändringarna av skattesystemet 

ett skatte bortfall på drygt 4 miljarder kr.. jämfört med om 1986 års skatte

regler hade gällt. 

Inkomsterna från de indirekta skatterna. som svarar för ungefär hälften 

av statens inkomster. beräknas 1987 öka något långsammare än 1986. Den 

I januari 1987 höjdes skatterna på eldningsolja, vin och sprit, och den I 

februari 1987 höjdes tobaksskatten. Fastighetsskatten för småhus höjdes 
den I januari 1987. Vidare höjdes arhetsmarknadsavgiften den I januari 
1987 med 0.42 procentenheter. varav hälften räknas som indirekt skatt och 

hälften som socialförsäkringsavgift. Den I juli 1987 föreslås skatten på 

eldningsolja och bensin höjas. som en del av försvarsuppgörelsens finansi

ering. Vidare föreslås försäljningsskatten på moto1fordon höjas den 15 juni 

1987. och basen för omsättningsskatten på aktier utvidgas till att omfatta 

s. k. indexoptioner samt terminskontrakt som avser aktier. aktieindex och 

konvertibla skuldebrev. 

Statens övriga inkomster. som svarar för drygt I 0 % av de totala inkoms

terna, beräknas 1987 öka relativt kraftigt beroende på engångsskatten på 

livförsäkringsbolagens förmögenheter. Engångsskatten förs i tabellen som 

övrig inkomst. I den preliminära nationalbudgeten fördes engångsskatten i 

stället som direkt skatt. SCB kommer dock, enligt uppgift. sannolikt att 

behandla skatten som kapitaltransferering i nationalräkenskapsberäkning

arna. Som tidigare nämnts har engångsskatten inte någon påverkan pi'! 

budget<;aldot. I övrigt paverkas de övriga inkomsterna i neddragande rikt

ning av minskade ränteinkomster. till följd av det sänkta räntcliigct. I 
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motsatt riktning verkar de ändrade åtcrbetalningsrutincrna för det kommu
nala bostadstillägget, vilket medför, att både 1987 och 1988 kommer att 
omfattas av vardera ett och ett halvt tirs återbetalningar från kommunerna. 

Transfereringarna till hushåll svarar för ungefär I /4 av statens utgifter. 
År 1987 genomförs en rad förbättringar. som medför att transfereringarna 
till hushåll ökar mer 1987 än 1986. Realt sett är det en ökning med 5 % 
1987. Pensionerna höjdes den I januari 1987, till följd av höjningen av 
basbeloppet friin 23 300 kr. till 24 100 kr. En ytterligare höjning med 400 kr. 
genomförs den I juli 1987. Dessutom höjs delpensionerna den I juli 1987 
från att motsvara 50 %· av inkomstbortfallet till att motsvara 65 %. Vidare 
höjdes barnbidraget den I januari 1987 med I 020 kr. per barn och år. Det 
kontanta arbetslöshetsstödct. som höjdes den I januari 1987 med 20 kr. per 
dag, höjs ytterligare den I juli 1987 från 120 kr. till 140 kr. per dag. 

Transfereringarna till socialförsäkringen och kommunerna behandlas i av
snitten 9.4 och 9.5. 

Transfereringar till företag svarar för drygt 10 % av de totala utgifterna. 

Mellan 1976 och 1982 ökade denna utgiftspost kraftigt, den genomsnittliga 
årliga ökningstakten var 21 o/i:. Därefter har ökningen dämpats väsentligt; 
den årliga genomsnittliga ökningstakten mellan 1982 och 1986 var 7 %. För 
1987 beräknas transfereringarna ligga på ungefär samma nivå som 1986. 
Därvid har även s. k. tillkommande utgiftsbehov beaktats. I transfereringar 

till företag ingår räntebidrag och livsmedelssubvcntioner. Räntebidragen 
ligger på ungefär samma nominella nivå 1987 som 1986. Den sänkta ränte
nivån motvägs därvid av en volymmässig ökning av bostadslånen. Livsme
delssubventionerna föreslås minska med 250 milj.kr. från den I juli 1987. 

Transfereringar till internationell verksamhet består huvudsakligen av 
gävodclcn av u-landsbiståndet. Utbetalningarna uppgår till ca 6 miljarder 

kr. 1987. Den totala biståndsramen uppgår till ca 10 miljarder kr. budget
äret 1987/88. 

Statens ränteutgifter, som svarar för 1/5 av de totala utgifterna, ökade 
kraftigt mellan 1976 och 1982. med i genomsnitt 44% per år. Därefter 
dämpades ökningstakten. och 1986 minskade ränteutgifterna för första 
gången på flera decennier. Minskningen av ränteutgifterna beräknas fort
siitta 1987. Bakom minskningen ligger sjunkande räntesatser. såväl på 
inhemska som utländska lån och fallande dollarkurs. 

Den statliga konsumtionen svarar för 1/5 av de totala utgifterna. År 1986 
ökade den statliga konsumtionen volymmässigt med knappt 2 %,, efter att 

under flera år ha utvecklats mycket långsamt. Bakom den förhållandevis 

stora ökningen 1986 ligger osedvanligt stora ökningar av igångsatta vägre

parationer, bl. a. som en följd av det gynnsamma kostnadsläget för de 

aktuella insatsvarorna. Vidare har relativt stora ökningar noterats för 

försvarets inköp, såväl avseende s. k. varaktiga varor för militära ändamål 
som for den löpande förbrukningen. Antalet statligt sysselsatta och den 
statliga produktionen fortsatte dock att minska 1986, och för 1987 förvän

tas de rationaliserings- och besparingskrav. som ställs på statliga myndig

heter, leda till en volymmässig minskning även av den statliga konsum

tionen. 
Den kraftiga ökningen 1987 av utlåning och andra finansiella transaktio-
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ner beror på en nedskrivning av statsskulden med 15 miljarder kr.. motsva

rande inkomsterna fdn engangsskattcn pf1 livförsäkringsbolagens förmö

genheter. Kursförluster uppkommer genom att utUindska l{m hokförs till 

den växelkurs som ddde vid lånetillfället. medan omslittning eller iiterbe

talning bokför~ till den växelkurs som då glillcr. Som en föijd av fallande 

dollarkurs har liven valutavinster uppstått för vissa J;'tn. För att komma 

fram till det kassamässiga budgetsaldot måste slutligen en korrigeringspost 

införas. Denna motsvarar skillnaden mellan statsbudgetens och nationalrli

kenskapernas definitioner och statistiska redovisning av statens inkomster 

och utgifter. Ar 1985 pf1verkas restposten även av skillnader i redovisning

en av uppbörden av arbetsgivaravgifter. se not till tabell 9: 6. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjukförsäkring <inkl. föriildraför

säkringcn), allmlin tilläggspensionering 1 ATP) och erklinda arbetslöshets

kassor. Det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn motsvarar 

i stort sett uppbyggnaden av AP-fonden. eftersom sparandebalanserna för 

sjukförsäkringen och arbetslöshetskassorna är obetydliga. Socialförsäk

ringssektorn har. alltsedan ATP-systemet infördes. haft ett ökande positivt 

finansiellt sparande. I början av 1960-talet lfig det finansiella sparandet i 

socialförsäkringssektorn på ca 2 miljarder kr. År 1986 låg det, enligt 

nationalräkenskapernas utfallsberäkningar. på 24 miljarder kr., se tabell 

9: 7. 
AP-fondens tillgångar uppgick. som redan nämnts, till ca 290 miljarder 

kr. den 31december1986. Under 1987 beräknas socialförsäkringssektorns 

finansiella sparande och AP-fondens tillväxt till ca 23 miljarder kr.. vilket 

motsvarar en real ökning med ca 4%. Enligt 1987 års långtidsutredning 

kommer det finansiella sparandet i socialförsäkringssektorn under det 

niirmaste decenniet att sjunka. Vid gällande pensionsregler och avgiftsut

tag beräknas ett betydande underskott uppstå 1995. 

Tabell 9: 7 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I. I 

Miljarder kr. Förändring. q 

1984 1985 1986 1987 1985 198() 1987 

Inkomster 102,3 120.3 129,2 138.0 17,6 7,4 6.8 
Avgifter 65J 73,8 77.6 82.7 13.0 5, I 6,6 
Bidrag från staten 10.3 16.7 18.0 19.2 62,I 7.8 6,7 
Ränteinkomster m. m. 25,4 28.6 30.9 32.8 12.6 8,0 6,1 
Skatter 1.3 1.2 2.7 3.3 -7,7 125,0 22.2 

Utgifter 79,8 9S,9 IOS,7 114,8 20,2 I0,2 8,6 
Transfereringar till hush;lllcn 62.8 72,6 82,9 91.9 15.6 14.2 10,9 
Övriga transfereringar 14.1 20.1 19.4 19.4 42.6 -3.5 0.0 
Konsumtion m. m. 2.9 3,2 3.4 3.5 10,3 6J 2.9 

l"inansiellt sparande 22,5 24,4 23,S 23.2 

Källor: Finamdcpanemcntct. konjunkturinstitutet, riksförsäkringsvcrket och statistiska centralbyran. 
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Socialförsäkringssektorns inkomster beräknas öka med ca 79; 1987. dvs. Prop. 1986/87: 150 
i ungefär samma takt som under 1986. Inkomsterna från socialförsäkrings- Bilaga 1.1 
a\•gifterna, som svarar för 60 c.'·c av de totala inkomsterna. bestäms av 

lönesummans utveckling och avgiftssatsernas storlek. För 1987 beräknas 

lönesumman öka med 6.7 % och ATP-avgiften höjs med 0.2 procentenhe-

ter. Inkomsterna från socialförsäkringsavgifterna beräknas därmed öka 

med knappt 7 % 1987. 

Ränteinkomsterna svarar för knappt 1/4 av de totala inkomsterna. De 

stora finansiella sparandeöverskotten medför. att ränteinkomsterna ökar 

relativt kraftigt varje f1r. Ar 1987 väntas de öka med ca 6 %, något lägre 

ökning än under 1986. beroende på den fallande räntenivån. Placerings

plikten för prioriterade lån slopades den I december 1986. Detta innebär 

att möjligheterna att få högre avkastning på AP-fondens tillgångar ökar. På 
sikt kan detta beräknas leda till en inkomstförstiirkning på ca I miljard kr. 

per år. 

Bidragen från staten, som svarar för knappt 15 IJi: av de totala inkomster

na. är delvis en statistiskt konstruerad post. Förbättringen av arbetslös

hetsersättningen 1986 och 1987 medför en ökning av statsbidragen båda 

åren. Skatterna svarar för 2 %·av de totala inkomsterna. Inkomsterna från 

vinstdelningsskatten ökade mycket kraftig,t 1986 och beräknas fortsätta att 

öka relativt kraftigt 1987. 

Socialförsäkringssektorns utgifter består huvudsakligen. till 4/5. av 

transfereringar till hushållen. Dessa beräknas fortsätta att öka relativt 

kraftigt 1987. med ca 11 9( .. ATP-utbetalningarna ökar. som en följd av dels 

att antalet pensionärer med full ATP ökar. dels det höjda basbeloppet. 

Inom föräldraförsäkringen höjdes det s. k. garantibt:loppet från 45 till 60 

kr. per dag fr. o. m. den I januari 1987. Inom sjukförsäkringen sker förbätt

ringar från den I december 1987. Sjukpenningsystemet görs om från dag
sjukpenning till timsjukpenning. Vidare kommer den s. k. insjuknande

dagen att ersättas av sjukförsäkringen för arbetare i privat tjänst. Refor

men beräknas kosta ca 3 miljarder kr. per år och finansieras. genom att 

sjukförsäkringsavgiften föreslås höjas med 0.8 procentenheter från den I 
januari 1988. Inom arbetslöshetsersättningen genomförs en höjning av den 

högsta ersättningen vid arbetslöshet från 360 till 400 kr. per dag den I juli 

1987. 

9 .5 Kommunerna 

Den ekonomiska situationen inom kommunsektorn har. under slutet av 

1970-talct och bö1:jan av 1980-talet, varit god. Under perioden 1978-1984 

hade kommunsektorn som helhet finansiella sparandeöverskott. med un

dantag för ett mycket litet underskott 1981. 

Det finansiella sparandet 1986 visar, enligt nationalräkenskapernas för

sta utfallsberäkningar. ett underskott på ca 3 miljarder kr.. se tabell 9: 8. 

Detta är ca 2 miljarder kr. bättre än vad som beräknades i den preliminära 

nationalbudgeten. Orsaken är främst, att konsumtions- och investeringsut

gifterna blev lägre än tidigare beräknat. Att konsumtionsutgiftcrna blev 

lägre. beror till en del på att volymökningen blev lägre än beräknat. Vidare 74 



blev de totala löneutgifterna lägre. bl. a. beroende på att arbetsgivarna på 
grund av strejken i höstas inte hann göra utbetalningar i enlighet med de 

nya avtalen. Att investeringsutgifterna tidigare överskattades samman
hänger med att volymminskningen blev större än beräknat. Vidare gav 
utförsäljning av mark och fastigheter ett osedvanligt högt inkomsttillskott, 

ca I miljard kr. mer iin beräknat. 
För I 987 inncb~ir beräkningarna ett ungefär oförändrat finansiellt spa

rande underskott. Detta bygger på en beräknad konsumttionstillväxt på 
1.3 %. De finansiella sparandeunderskotten väntas verka återhållande på 
den kommunala utgiftsexpansionen. Det hör dock noteras att underskotten 

är små jämfört med för ett tiotal år sedan. De motsvarar 1986 och 1987 
drygt I%· av utgifterna. I mitten av 1970-talet var underskotten 3-4% av 

utgifterna, vilket i dagsläget motsvarar 8-1 I miljarder kr. 
Vidare kan det noteras att kommunsektorns likviditet fortfarande är 

mycket god. De samlade likvida medlen, det s. k. finansieringskapitalet, 

uppgick till ca 36 miljarder kr. i slutet av 1986. vilket motsvarade ca 15 % 
av de externa utgifterna. För primärkommunerna var andelen 13 % och för 

landstingen 19%. Variationerna mellan enskilda kommuner och landsting 

är dock stora. 
Riksdagen har, i syfte att motverka överlikviditet i den svenska ekono

min, beslutat om likviditetsindragningar 1984 och 1985. Primärkommuner 
och landsting har, i enlighet därmed, gjort insättningar på räntebärande 
konto i riksbanken 1985 och 1986 motsvarande 3 resp. 6 % av lönesumman 
överstigande 20 milj.kr. Den totalt inbetalade summan uppgår till 6.8 

Tabell 9: 8 Kommunernas inkomster och utgifter 
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.1 

Miljarder kr. Förändring, '/f> 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Liipande priser 

Inkomster 215,11 230,5 244,8 258,0 6,8 6,2 5,4 
Skatter 115,5 123.1 138,1 153.7 6.6 12.2 11.3 
Bidrag från staten och social-
försäkringsscktorn 60,4 65,0 65,6 67,5 7,6 0.9 2,9 
Övriga inkomster 39.9 42,4 41,I 36.8 6,3 -3.1 -10,5 

lJtgifter 215,6 234,3 248,0 261,4 8,7 5,8 5,4 
Transfereringar 34,3 38.0 39.9 44,9 10.8 5.0 12,5 

Till hushäll 14,2 15,7 17,3 18.6 10,6 10.2 7.5 
Till staten 3.4 3.5 3.6 6,3 2.9 2,9 75,0 
Till företag 6,9 8.5 8,7 9,2 23.2 2,4 5.7 
Ofördelat 9.8 10,3 10.3 10,8 5,1 0.0 4,9 

Konsumtion 160,5 175,0 188.0 196,7 9.0 7,4 4.6 
Investeringar m. m. 1 20.8 21,3 20,\ 19,8 2.4 -5.6 - 1,5 

t'inansiellt sparande 0,2 -3.8 -3,2 -3,4 

1980 års priser 
Konsumtion 117.5 120.4 122.4 124.0 2.5 1,7 1.3 
Investeringar 15, I 14.8 14,2 13,2 -2.1 -3.7 - 7.1 

1 I investeringar ingår investeringar i personalbostäder. lagerinvestcringar samt nettot av köp och försäljning 
av fastigheter och mark. · • 

Källar: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionvcrket och statitiska centralbyrån. 75 



miljarder kr. I januari 1986 äterbetalades 320 milj. kr. till vissa primärkom

muner och landsting. som hade en anstriingd likviditet. En generell återbe

talning på ca 1,8 miljarder kr. kommer att göras i april 1987. Vidare 

kommer ca 0.8 miljanlcr kr. att betalas tillbaka den 1 juni till sådana 

primärkommuner och landsting. som har en besviirlig likviditetsmässig 

situation. Den resterande delen av det inbetalda beloppet. ca 3,8 miljarder 

kr.. kommer att betalas tillbaka i mars 1988. 

Kommunernas inkomster ökade, enligt nationalräkenskapernas utfalls

bcräkningar. med drygt 6 % 1986. Ökningen 1987 beräknas bli av ungefär 

samma storleksordning. Skatteinkomsterna, som svarar för drygt 55 '/i- av 

de totala inkomsterna, beräknas 1987 öka ungefär lika mycket som 1986. 

De stora ökningarna av kommunalskattemedel sammanhänger med, att de 

av staten utbetalda kommunalskatterna beräknas pft skatteunderlaget två 

år tidigare, och att skatteunderlagen steg kraftigt såväl 1984 som 1985. Den 

genomsnittliga kommunala utdebiteringen höjs 1987 med 10 öre till 30,44 

kr. Detta genomsnitt rymmer dock både sänkt, höjd och oför~indrad utde

bitering för enskilda kommuner. I detta sammanhang kan noteras att under 

perioden 1977-1984. då kommunsektorn hade finansiella sparandeöver

skott, höjdes den genomsnittliga kommunala utdebiteringen med ca 3,50 

kr. Är 1986 var första gången på 30 år, som den genomsnittliga kommunala 

utdebiteringen sänktes, även om det endast var med 4 öre. Vid beräkning

en av kommunernas skatteinkomster 1987 har beaktats effekten av det 

höjda kommunala grundavdraget och den av riksdagen beslutade reduce

ringen av förskotten. 

Bidragen från staten och socialförsäkringssektorn. vilka svarar för drygt 

25 7r· av de totala inkomsterna, ökade svagt 1986 enligt nationalriikenska

perna. En orsak till den lf1ga ökningstakten är att nationalräkenskaperna 

beräknar skattcutj~imningsbidragen netto, vilket innebär att skatteutjäm
ningsavgiften, som 1986 uppgick till 14 öre per skattekrona. räknas ifrån 

bidragen. År 1987 beräknas bidragen från staten och socialförsäkringssek

torn öka med 3 Si·. Den svaga ökningstakten sammanh~ingcr med att skatte

utjämningsavgiften höjs med 10 öre. 
Kommunernas ii,·riga inkomster, som svarar for drygt 15 r;.;. av de totala 

inkomsterna. innefattar s{.idana inkomstslag som r~inteinkomster, avgifter. 

driftsöverskott och s. k. tillriiknade pensionsavgifter. Enligt nationalräken

skapernas beräkning minskade de övriga inkomsterna ni1go1 1986. Detta 

beror på att landstingen fr. o. m. 1986 har ändrat det procentuttag, som 

görs på utbetalda löner för att täcka framtida pensionsutbetalningar. från 

I 0.2 1}(, till 2.2 r;;.. Om inte denna föriindring hade skett, skulle de övriga 

inkomsterna 1986 ha ökat i ungefär samma takt som 1985. Primiirkommu

nerna gör mot~varande förändring 1987, vilket är orsaken till den fortsatta 

minskningen. PEI utgiftssidan görs motsvarande nedriikning av konsum

tionsutgifterna: föriindringen har således ingen effekt på storleken av det 

finansiella ~parande!. 
Kommunernas utgiftrr beriiknas 1987. liksom 1986, öka i ungefär samma 

takt som inkomsterna. Konsumtionsutgifterna. som svarar för ca 3/.:1 av de 

totala utgifterna, beräknas 1987 öka något långsammare än 1986. Bakom 

minskningen 1986 av utgifterna för investeringar m. m. ligger dels en rela-
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tivt kraftig minskning av investeringsvolymen. Jds ett osedvanligt högt 

inkomsttillskott Min försäljning av fastigheter oc.:h mark. För 1987 beräk

nas investeringsvolymen fortsätta att minska. Enligt tillgänglig statistik 

minskade antalet kommunalt sysselsatta något mellan 1985 och 1986. bl. a. 

som en följd av minskad omfattning av beredskapsarbeten och arbeten i 

ungdomslag. En relativt kraftig höjning av medelarbetstiJen medförde 

dock. att den kommunala sysselsiittningen m:itt i timmar ökade med c.:a 

I C:{. År 1987 förväntas en något kraftigare sysselsättningstillväxt. med 

1.5 !/i-. vilket tillsammans med en milttligarc höjning av medelarbetstiden 

bcriiknas innebära. att antalet sysselsatta i kommunerna ökar med ca 8 000 

personer. 
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1 O Kreditmarknaden 

10. I Internationellt 

Under vintern 1987 har någon entydig räntetendens inle kunnat spåras 

internationellt. De korta räntorna har lenderat att stiga i flera länder. 

däribland Förenta slalerna. I de starka ekonomierna Japan och Förbunds

republiken Tyskland har emellertid ränlorna sänkts. Dessa räntesänkning

ar har officiellt stötts med lägre diskonton och får siigas bekriifta att 

myndigheterna önskat stahilisera valutakurserna pii i stort sett uppnådda 

nivåer samt stimulera den inhemska efterfrågan. För Förhundsrepuhliken 

innebär detta en omsvängning från 1986 då den viisttyska räntan tenderade 

att stiga. I de nordiska länderna har räntorna periodvis legat på högre 

nivåer än under hösten 1986. Under mars/april har de korta riintorna åter 

sjunkit något generellt i Västeuropa. 

En viss anpassning nedåt av realräntan, mätt som nominell lirng ränta 

dellaterad med konsumentprisernas aktuella ökningstakt. skedde fram till 

mitten av 1986 i huvudsak endast i Förenta staterna och Japan. Det är 

därvid de nominella räntorna som sjunkit något mer än inllationstakten. 

Den snabbt sjunkande inflationstakten har i andra länder snarast dragit upp 

den långa realräntan till en nivå omkring 6% i början av 1987. se diagram 

10: I. Från andra hälflen av 1986 har en uppgång i realräntan också skett i 

Japan och Förenta staterna. Att räntenivån inte anpassats till den låga 

inflationstakten kan delvis förklaras av att de närmaste årens inflation 

Diagram 10: I Reala räntan på långa stal~obligationer 
Rantan på statsobligationer deflaterad med KPI. procent 
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bedöms komma att ligga pii t'.n nivfi högre än den nidande. Även om den Prop. 1986/87: 150 

internationella pris- och kostnadsstegringstakten stiger niigot skulle nu va- Bilaga I. I 

rande räntenivåer likväl innebära en mycket hög realränta. som markant 

överstiger den förviintade produktionstillväxten. De bestående stora oba-

lanserna i den amerikanska ekonomin och den osäkerhet om utvecklingen 

pä Hingre sikt dessa skapar för anses vara en av huvudorsakerna till att 

riintorna internationellt inte är lägre. 

Samtidigt som rcalriintan alltjiimt iir hög kan det konstateras att likvidi

tctsutvecklingen i de stora industriliinderna varit relativt expansiv och 

överskridit uppställda penningmängdsmål. Förutom att den snabba ut

vecklingen på de finansiella marknaderna försvårar kontrollen av penning

mängden kan del colkas som att de realekonomiska faktorerna givits ökad 

vikt i centralbankernas penningpoliciska ställningstaganden. 

10.2 Ränteutveckling och valutaflöde 

Ränteuppgången i Sverige, som inleddes i oktober förra året. fortsatte 

under första kvartalet 1987. se diagram JO::!. Sammantaget steg räntorna 
på tremånaders statsskuldväxlar från 8,5 % i mitten av oktober till ca 11 % i 

mitten av mars 1987. Marginalen mdlan den svenska räntan och motsva

rande eurodollarränta vidgades därmed från 2.5 procentenheter till 4,5 

Diagram 10:2 Ränteutvecklingen 
3-manadersräntor 
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Anm.: För den korgvägda räntan gäller att räntorna i olika länder är vägda 
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Riintediff erensen =statsskuld v äxlar-eu rodollar. 
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Diagram 10:3 Valutaflöde och kursindex 
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procentenheter. En valutakorgvägd euroränta låg på samma nivå som den 
svenska räntan i oktober 1986, medan det i slutet av mars uppkommit en 
marginal på ca 3 procentenheter. I början av april föll de korta räntorna till 
ca 9.5 % så att marginalen till eurodollarräntan krympte till 3 procentenhe

ter. 
Den tidvis förhållandevis stora räntedifferensen mot utlandet bidrog dels 

till ett avsevärt inflöde av valuta. dels till att den svenska kronan förstärk
tes, se diagram 10: 3. En annan förklaring till valutainflödet var att företa
gen minskade sina nettotillgångar i dollar till följd av osäkerhet om dollar
kursens utveckling. Sannolikt kan merparten av valutainflödet hänföras till 

kapitalbalansen. 
Den svenska ränteuppgången drevs fram av osäkerhet om den svenska 

ekonomins framtidsutsikter till följd av den snabba konsumtionsökningen i 

slutet av 1986. Obligationsräntorna fortsatte att stiga i januari. men upp
gången bromsades i slutet av månaden och i mitten av februari började 
tendenser till räntefall att märkas. För att motverka en alltför kraftig 
räntenedgång stramades då penningpolitiken åt. Därigenom steg de korta 
räntorna. medan fallet i obligationsräntorna dämpades. Avkastnings
kurvan. som hade en tämligen brant positiv lutning i början av år 1987. blev 
därigenom allt flackare och i mars övergick lutningen till att bli negativ. 
Efter räntefallet i början av april blev avkastningskurvans lutning emeller

tid åter positiv. 
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HU Statens upplåning 

Statens lånebehov reducerades kraftigt under förg:iende ilr till följd av det 

förbättrade statstinansiella läget. Under 1986 uppgick statens nettoupplå

ning till 32 miljarder kr., en minskning med 21 miljarder kr. från året 

dessförinnan. se tabell 10: 1. Under innevarande år avtar statens lånebe

hov ytterligare och beräknas uppgå till ln miljarder kr. En viktig orsak till 

minskningen av lånebehovet är den tillfälliga förmögenhetsskatten pt1 liv

försäkringsholag m. fl. 

Statsupplåningens inriktning har under senare år förändrats i takt med 

att kreditmarknadcn avreglerats. De s. k. prioriterade statsobligationernas 

betydelse har gradvis minskat och upplåningsformen upphörde i och med 

att placcringsplikten slopades i december 1986. Därigenom sker statsupp

låningen numera helt pfi marknadsmässiga villkor. Introduktionen av 

kortfristiga upplåningsformer. siisom statsskuldväxlar m:h allemansspa

rande. har medfört att den inhemska statsskuldens genomsnittliga återstå

ende löptid förkortats frfin 5.6 år i slutet av 1980 till 3.3 ftr i slutet av 1985. 

Utvecklingen mot ökad kortfristig upplåning och kortare genomsnittlig 

löptid på den inhemska statsskulden avstannade emellertid 1986. Den 

genomsnittliga återstående löptiden var fortfarande 3.3 år i slutet av 1986. 

Utvecklingen förklaras främst av de mycket stora premieobligationslån 

som utgavs under första halvåret vilket i kombination med minskat lånebe

hov resulterade i en nettoamortering av stocken av statsskuld växlar. 

Under 1986 ökade statens upplåning från hushållen kraftigt. främst ge

nom de stora premieobligationslånen. men även allemanssparandet ökade 

Tabell 10.1 Finansiering a\' statens lånebehov 
Nettobelopp. miljarder kr. 

1985 1986 1987 

Staten' budgetunderskott 1 61 35 3:! 
Valutaförluster på statliga 
utlands lån 8 1 
Engångsskatt () (l 15 

Statens lånehehm· 53 32 16 

Finansiering: 
I. Riksbanken 3 28 -5 
Därav: Företags och kommuners 

insättningar i riksbanken 15 8 -10 
Kassakravsmedcl 0 8 I 
Övrigt -12 12 4 

2. Inhemsk marknad 39 10 21-26 
Därav: Allemanssparande 9 15 13 

Premie- och sparobliga- 9 12 4 
tioner 
Övrigt 21 -17 4-9 

3. Utlandet Il -6 -5-0 

Summa finansiering 53 32 16 

1 Hudgetumlerskottet anges här enligt riksgäldskontorets kassamlissiga principer 
och skiijer sig något från det budgetunderskott som riksrevisionsvcrket redovisar. 
Källor: Riksbanken och finansdepartementet 
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markant tack vare möjligheten till extrainsiittning i början av {1ret. Finansi

eringen via riksbanken ökade likaså till stor del som följd av likviditetsde

po:,itioner från företag och kommuner samt höjda kassakrav pa bankerna. 

Upplåningen på penning-och ohligationsmarknaden, som tidigare svarat 

för en betydande andel av statens upplåning, minskade däremot under 

1986. 

För 1987 beräknas ett belopp motsvarande statens totala nettoliinebehov 

finansieras i hushil.llssektorn, huvudsakligen genom allemanssparandet där 

en extra insättning på 5000 kr åter iir tillåten under andra kvartalet 1987. 
Nettouppl<lningen fran övriga marknader förväntas bli begränsad. Trots de 

senaste årens nedgång av statens nettolånebehov har den förkortade löpti

den bidragit till att bruttoupplåningsbehovet fortfarande är betydande. För 

1987 uppskattas det totala lånebehovet bli omkring 170 miljarder kr. 

10.4 Utlåning och utlåningsräntor 

Trots att skillnaderna mellan de olika sektorernas finansiella sparande 

reducerades. se avsnitt 9, ökade kreditströmmarna kraftigt under 1986. 

Utvecklingen under 1986 påverkades naturligtvis starkt av slopandet av 

ränteregleringen och avskaffandet av utlåningstaken för banker, bostadsin

stitut och finansbolag under 1985. Genom dessa avregleringar skapades 

förutsättningar för dels en omfördelning av kreditströmmarna till förmån 

för den reguljära kreditmarknaden, dels en ökad konkurrens mellan de 

olika kreditinstituten. 

Av utlåningssiffrorna för 1986, se tabell IO: 2 framgår att bostadsinstitu

ten framgångsrikt utnyttjade marknadsläget till att öka sina marknadsan

delar. En anledning till bostadsinstitutens gynnsamma utveckling är att 
den1s utlåningsräntor har varit starkt hundna till marknadsräntan genom 

institutens obligationsupplåning, medan bankerna, trots avregleringen, i 

stor utsträckning fortfarande väljer att knyta sina in- och utlåningsräntor 

till diskontot. Ränteutvecklingen under 1986, med diskontosänkningar som 

i efterhand konfirmerat redan inträffade sänkningar av marknadsräntan, 

innebar att bostadsinstitutens utlåningsräntor blev konkurrenskraftiga. 
Bostadsinstitutens lån utan statliga räntebidrag, tidigare s. k. opriori

terad utlåning, uppgick 1986 till 47,4 miljarder kr., vilket var mer än en 

Tabell 10: 2 Bankernas, bostadsinstitutens och finansbolagens utlåning 

Nettoflöden, miljarder kr. 

1983 1984 1985 

Banker 16.1 12,2 7.5 
Bostadsinstitut 7,8 20,9 14,3 
Finansbolag 13,9 3, I 9,3 

Summa 37,8 36,2 31,1 

1986 

61.7 
47,4 
22,2 

131,3 

Anm. Banker: Utlåning i svenska kronor exkl. hyggnadskrediter. Bostadsinstitut: 
utlåning utan statliga lån. 
Källa: Riksbanken 
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tredubbling av 1985 års nivti. Efter en överenskommelse mellan riksban

ken och kreditmarknad>instituten i novem\:ler 1986 om att tillämpa vissa 

bgsta amorteringsvillkor och den r:inteuppgiing som inträffade samtidigt 
har dock ökningstakten av bostadsinstitutens oprioriterade utlåning diim

pats markant. 
Även bankernas utlaning har enligt statistiken expanderat kraftigt såväl 

till näringslivet som till hushMlen. Bankernas utliiningsstatistik iir emeller

tid svårtolkad. I vilken utsträckning den redovisade uppgången är en 
verklig kreditexpansion eller en överflyttning av krediter från den grå 

marknaden är däri.lir svart att avgöra. En betydande del av bankernas 

utlåning till hushållen har vidare anviints till finansiella placeringar, i första 

hand premieobligationsköp. samt skatteplanering strax före fasskiftet. 

Niigon dämpning av bankernas totala utlaning synes inte ha skett i 

början av 1987. Att bankerna iitertagit marknadsandelar under vintermåna
derna har delvis sin förklaring i att de siinkt sina utlåningsräntor samtidigt 

som \:lostadsinstitutens räntor stigit. 

Trots att utlftningsstatistiken ännu iir svårtolkad och att hushållens upp

låning till stor del motsvaras av ökade finansiella tillgångar torde det vara 
ofrånkomligt att den kraftiga utlåningsökningen l 986 har bidragit till den 

ovanligt stora ökningen av den privata konsumtionen samma år. 

10.5 Börsutvecklingen 

Den dramatiska uppvärderingen av den svenska börsen fortsatte under 

1986. Efter att i stort sett ha varit oförändrat under 1970-talet har börsvär
det i reala termer nästan scxduhhlats under 1980-talet. se diagram 10: 4. 

Diagram 10:4 Realt börsvärde 
År~data, 198.~ års priser, miljarder kr 
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Tabell JO: 3 Aktieägandets fördelning 1985 
Andelar i procent av totalt börsvärde 

Hushiill 
Investmentbolag 
Icke-finansiella biirsbolag 
Forsäkringsbolag -
Övriga aktiebolag 
I ntre>scorganisationcr 
Utländska placerare 
Offentliga sektorn 

Summa 

30.5 
13,2 
11.4 
I0.5 
9,5 
9.8 
X.8 
6,3 

100,0 

l\iillor: Bankin5pektiom:n och stali-;tiska centralbyrän. 

Under 1986 stt:g hörsvärdet med 163 miljarder kr. Börsklimatet har varit 
gynnsam! i större delen av världen under åttiotalet, men den svenska 
utvecklingen framstår som exceptionell. Den årliga genomsnittliga reala 
uppgången i börsindex var omkring 22 % i Sverige jämfört med 8 l/·(. för 
viirldsindex under perioden 1980-1986. 

Den kraftiga ökningen av börsvärdet får givetvis effekter på förmögen
hetsfördclningcn. Av aktieägarstatistiken framgår att aktiebolag dominerar 
ägarbilden med ett aktieinnehav som representerar en dryg tredjedel av 
börsvärdet. Hushållens andel av börsvärdet uppgår till drygt 30 %, vilket i 
slutet av mars 1987 motsvarade omkring 140 miljarder kr. Av hushållens 
aktieinnehav svarar aktie- och allemansfonder för en femtedel. Hushållens 
aktieinnehav skulle därmed motsvara 20 procent av deras samlade finan
siella tillgångar. vilket torde vara en internationellt sett hög siffra. Trots 
betydande nettoutförsäljningar under senare år har hushållen en allt större 
andel av sina tillgångar i aktier till följd av den kraftiga värdeökningen på 
börsen. Bland de mindre ägargrupperna märks utländska placerare samt 
intresseorganisationer, vilka bland annat inkluderar pensionsstiftelser. 

Under årets inledande månader var svängningarna på börsen osedvan
ligt kraftiga. Under januari månad sjönk index med drygt 10 procent. Hela 
kursfallet återhiimtades emellertid redan i februari. Uppgången torde före
trädesvis berott på tekniska faktorer såsom god tillgång på placeringskapi
tal. I april överträffades det tidigare kursrekordet från november 1986. Det 
totala börsvärdet överstiger därmed 500 miljarder kr. Noterbart är att det 
tidvis starka sambandet mellan ränte- och börsutvecklingen inte upprätt

hållits under vintermånaderna. Den långa räntan var i början av april drygt 
en procentenhet högre än vid föregående börstopp i november. 
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Bilaga 1.2 

Långtidsbudget 





Långtidsbudget för perioden 
1987 /88-1991/92 

Sammanfattning 

Umgtidsbudgetens syfte iir att klarlägga de statslinansiella konsekvenser

na pii fem ärs sikt med huvudsaklig utgångspunkt i redan fattade beslut och 

gjorda åtaganden. "Fattade beslut" definieras i liingtidsbudgeten som av 

riksdag och regering fattade beslut fram till och med kompletteringspropo

sitionen. Beräkningarna baseras på vissa givna antaganden om den allmän

na ekonomiska utvecklingen under perioden. 

Tidigare långtidsbudgetar har i allt viisentligt utgjort en framskrivning av 

vad som enligt en relativt stram bedömning kan anses följa av gjorda 

åtaganden och fattade beslut. Till skillnad friin tidigare har emellertid i 

iirets långtidsbudget vissa bidragsnivåer anpassats till pris- och löneut

vecklingen trots att någon formell indexkoppling inte föreligger. Skatterna 

p{l alkohol och tobak har räknats upp med prisutvecklingen. I årets beriik

ning har vidare inkomstskattekvoten förutsatts vara konstant. Uingtids

budgeten utgör trots dessa föriindringar varken en plan eller en prognos för 

statsbudgetens utveckling, utan skall betraktas som en konseki·ensheriik

ninR av statsbudgetens utgifter och inkomster under vissa givna antagan

den. 

Resultatet från längtidsbudgeten är inte direkt jiimförbart med långtids

utredningens beräknade saldon. Detta beror bl. a. pi1 olika beräkningsme

toder och delvis skilda förutsättningar för beriikningarna. 

Beriikningsresultaten påverkas kraftigt av de antaganden om den ekono

miska utvecklingen som görs. Liksom tidigare år redovisas budgetutveck

lingen utifrän två olika antagandestrukturer för pris- ocb löneutvecklingen, 

ett lågalternativ och ett högalternativ. Antagandena i långtidsbudgeten 

ansluter till de två alternativ som legat till grund för limgtidsutredningen. 

Under långtidsbudgetperioden beräknas .1·1ursl)//dKetc11.1· inkomster i läg

alternativet öka med i genomsnitt 2,9 % per f1r från 318. I miljarder kr. 

budgetåret 1987 /88 till 356.4 miljarder kr. budgetåret 1991 /92 och i högal
ternativet med i genomsnitt 4.3 q., per år till 377.4 miljarder kr. Inkomster

na iir i hög grad beroende av lönesummans utveckling och av prisföriind

ringarna. Även utvecklingen av den privata konsumtionen p[iverkar sta

tens inkomster. I likhet med tidigare i'tr beriiknas punktskatterna, med 

undantag för skatt p~I alkohol och tobak. med oför~indrade skattesatser för 
hela perioden. 

I löpande pris ökar .1·1arsh11dRl'i<'11.1· 111,::(fier enligt lfrngtidsbudgetens läg

alternativ med i genomsnitt 1.9 <;~.per år frän 348,6 miljarder kr. till 376.3 

miljarder kr. I högalternativet ökar utgifterna med i genomsnitt 5J 'Ji:· per 

fir till 428.6 miljarder kr. budgetåret 1991/92. 

Budgcr.rnldot förbiittras i lågalternativct fr[in ett underskott på 30.5 

miljarder kr. budgetitret 1987/88 till ett underskott på 19,9 miljarder kr. 

budgeti'tret 1991/92. I högalternativet försämras saldot till ett underskott på 

51.2 miljarder kr. för slutåret i perioden. Skillnaden p[1 31 J miljarder kr. 

I Riksdagen J<J86i87. I mm/. Nr 150 
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mellan alternativen beror i första hand på den kraftiga ökningen - 17 .O 
miljarder kr. under perioden - av statsskuldräntorna i högalternativet. I 
detta alternativ är för slutåret statsskuldräntorna 19.0 miljarder kr. högre 
än i liigalternativet. Statsskuldräntorna heräknas således för slutåret av 
perioden uppgå till 60.0 miljarder kr. resp. 79,0 miljarder kr. i de båda 

<1lternativen. 
En särskild analys visar att om utgifterna under perioden 1987/88 -

1991192 skulle utvecklas som andel av BNP i samma takt som den underlig
gande utgiftsutvecklingen under perioden 1982/83 - 1986/87 skulle hudget
underskottet 1991/92 bli 35.3 miljarder kr. mindre än i tågalternativet. På 
motsvarande sätt skulle underskottet för slutåret hli 17 .3 miljarder kr. 
större om utgifterna under perioden viixer i samma takt som BNP. 

Diagram I Budgetsaldots uh·cckling 19116/87-1991/92 
Miljarder kr. 
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Ett försök har gjorts att grovt hedöma om resultatet av långtidsbudget

beräkningen kan anses förenligt med de antaganden om den ekonomiska 

utvecklingen som kalkylen grunda~ på. Härvid har även utvecklingen i 
övriga delar av den offentliga sektorn beaktats. Med de beriikningsförut

sättningar som har gällt för l[mgtidsbudgeten uppnås i stort sett den for

biittring i det finansiella sparandet i staten och socialförsäkringssektorn i 
lågalternativet som har förutsatts i långtidsutredningens balansalternativ. 
Resultatet av långtidsbudgetberäkningarna kan därför i ett dynamiskt per

spektiv inte anses oförenliga med de antaganden om den allmänna ekono

miska utvecklingen som ligger till grund för beräkningarna. Volymökning
ar utöver de som har antagits i beräkningarna samt nya åtaganden som inte 

finansieras genom motsvarande utgiftsminskningar skulle dock omedelbart 
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försiimra bilden. Vidare bör observeras att den trendmässiga förbättringen Prop. 1986/87: 150 
av det finansidla sparandet bryts i slutet av perioden. Bilaga I .2 

I Utgångspunkt 

1.1 Syftet med långtidsbudgeten 

Långtidsbudgetens beräkningar över statsbudgetens utgifter I. o. m. bud
getaret 199119'2 är i allt viixentligt en kalkyl över de finansiella resurser som 

krävs för att av statsmakterna fattade beslut och gjorda ~1taganden skall 

infrias. Längtidsbudgeten iir varken en plan eller en prognos för den 

framtida utvecklingen. Långtidsbudgeten skall betraktas som en kon
sekvensberiikning som bygger på beskriven beräkningsmetodik samt re

dovisade antaganden och förutsättningar i övrigt. 

1.2 Samhällsekonomisk hakgrund 

I ltrngtidsbudgeten behandlas i första hand utvecklingen av statsbudgetens 
inkomster och utgifter sam I budgetsaldot. Även om intresset koncentreras 

till statsbudgeten är det viktigt att beakta de kopplingar som finns såväl till 
andra delar av den offentliga sektorn som till samhällsekonomin i dess 

helhet. 
De antaganden som görs om utvecklingen av exempelvis BNP, priser. 

löner och räntenivå och som bildar utgångspunkt för långtidsbudgetkalky
len förulsiitter att olika faktorer i ekonomin utvecklas på ett visst sätt. Det 
gäller de internationella förutsällningarna men också bl. a. den offentliga 
sektorns anspråk på samhällsekonomin. Långtidsbudgetkalkylen görs med 
fastlagda antaganden för hela perioden. Resultatet för ett år påverkar 
således inte förutsättningarna för återstoden av perioden. Mot denna bak
grund är det uppenbart att långtidsbudgetkalkylen mycket väl kan ge ett 
resultat som tillsammans med utvecklingen i andra delar av offentlig sektor 
inte kan förenas meJ de antaganden som har utgjort utgångspunkt för 
beriikningcn. Kalkylen är i denna mening statisk och partiell. 

En dynamisk samhällsekonomisk analys byggJ pa etablerade samhanJ 
mellan olika storheter i ekonomin görs däremot i långtidsutreJningen. Till 
skillnad från långtidsbudgeten kan emellertid i långtiJsutredningen schab
lonmässigt läggas in saldopåverkande åtgärder i syfte att bibehålla konsi
stensen i utvecklingen av olika ekonomiska variabler. Vidare beräknas 
utgiftsutvecklingen mer schablonmässigt i långtiJsutredningen. 

I avsnitt 5, Samhällsekonomiskt perspektiv, förs en diskussion om lång
tidshudgetberäkningens resultat kan anses vara förenligt med kalkylförut
sättningarna. 

1.3 Antaganden 

För att genomföra beräkningar av utgifts- och inkomstut vet:klingen krävs 
antaganden om hl. a. vissa volymförändringar samt BNP-, pris-, löne- och 3 



riinteutvccklingen under långtidsbudgctperioden. I tabdl I redovisades de Prop. 1986/87: 150 
antaganden som beräkningarna bygger p~1. 

Tahell I Anlaf!:anden 

Ltlgal lt'rllll I i1 ·c I 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Timlön 5.3 1,l) _, .0 3.0 3.0 3.0 
Liinc>umma 6.7 3.5 >.5 3.5 3.5 3.5 
KPI (i\rsgenomsnitt I 3.9 2.0 2.0 2,0 2.0 2.0 
;-..; yuppläningsr~mta. 

inhemsk IU.0 IO.O 8.0 7,0 7,0 6,0 
ull~imbk h,O (l,0 6.0 h,O h,0 (>,(\ 

BNP. vlllym , , 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

I liigaltenwti1·l'l 

1987 1'>8~ 1\189 19')() 1\191 1992 

Timlön 5.8 5.1 5.1 5, l 
Lönesumma h.0 'i.3 5,3 ~.3 
KPI dr>genomsnitl) 4,5 4,1 4,1 4.1 
N yupplåningsränta. 

inhemsk 11.0 11.0 11.0 11.0 
utliindsk 6.0 6.0 6.0 6.0 
BNP. volym 0.8 1.0 1.0 1.0 

1.4 Beräkningsmetodik 

Beräkningarna av utgifterna utgår från anslagsbeloppen för budgct[iret 

1987 /88 enligt 1987 ärs reviderade budgetförslag. Beräkningarna i fasta 

priser utg{ir normalt från oföriindrad pris- och löncnivå jämfört med 1987 

ärs budgetproposition. Omriikningen till löpande priser sker med hjiilp av 

den antagna pris- och löneutveeklingen under perioden. De i appendix I 

och Il redovisade tabellerna avser utgiftsutvecklingen i oförändrad pris

och lönenivå. dvs. de äterspeglar volymutvecklingen under perioden. Lö

neutveckling i oföriindrad pris- och lönenivii tttcrspcglar s~1lcdes enbart 

syssclsiittningsutvecklingen. Vad beträffar sjuk- och föräldraförsäkringen 

återspeglar utgiftsutvccklingen föriindringen av antalet ersiittningsdagar. 

Vad som därmed inte framkommer i dessa fastprisredovisningar är den 

reala inkomstförstärkning som löntagare och mottagare av vissa transfere

ringar erhåller under perioden som följd av att de reala timlönerna i 

lågalternativet antas öka med i genomsnitt 1.0 r;;- per år under perioden. 

Följande principer har i huvudsak tillämpats vid bedömningen av hur 

utgifterna i fasta priser utvecklas under perioden. 

- Utvecklingen av s. k. transfereringsanslag. - cxempelvi~ folkpcn

sionsanslaget, bidragen till driften av grund- och gymnasieskolan. skatte

utjämningsbidraget - bcriih:nas med antaganden om fi.ir:indringar av de 

utgiftsstyrande faktorerna. bl. a. för~indrade volymer (se vidare appendix 

Il Ändam~ilsavsnitt). Utvecklingen av dessa anslag styrs ofta av automa

tiskt verkande regelsystem. 

- Anslag som föruts:itter separata hcslut av statsmakterna d{1 ambi-

Bilaga 1.2 
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tionsniviin för ilndamtilet skall fastställas. förutsätts ha en oförändrad Prop. 1986/87: 150 
anslagsnivå under perioden. Bilaga 1.2 

- Vissa anslag styrs av att statsmakterna lagt fast l[mgsiktiga ramar eller 
program för verksamheten. Som exempel kan nämnas utgiftsramen för det 
militiira försvaret samt olika forsknings- och utvecklingsprogram. För 
vissa anslag styrs volymutvecklingen av olika typer av avtal. Styrande för 
anslagsheräkningen är i dessa fall bl. a. avtalsperiodens längd och de 

faktorer som reglerar volymen av den verksamhet som avtalet gäller. I de 
fall klara uttalanden om tidshegränsningar av r1tagandet föreligger. har i 

långtidsbudgetberiikningarna antagits att utgifterna bortfaller niir program
met eller motsvarande upphör. I övriga fall har i regel schahlonmässigt 

antagits att utgifter för de olika ändamålen kvarstiir under hela långtids

budgetperioden. Utgifter för investeringsändamål har behandlats på mot
svarande sätt. 

- Beriikningen av utgifterna för arbetsmarknads- och n~iringspolitik har 
gjorts med utg{ingspunkt från att inga nya utgiftsåtaganden giirs under 

långtidshudgetperioden i lågalternativet. Samtidigt faller medel for tillfäl
liga insatser bort under perioden. Viss merbelastning inom dessa områden 
har förutsatts i högalternativet. 

- I beräkningarna av förvaltningsanslager. har schablonmiissigt antagits 
att huvudförslaget tillämpas under långtidsbudgetperioden. 

Utgiftsutvecklingen i löpande priser har beräknats med utgångspunkt i 
utvecklingen i fasta priser och med de antaganden om förändring av priser, 

löner. m. m. under pt:rioden som redovisats ovan. Utgifterna har heräknats 
med två alternativa antagandcstrukturt:r. Till skillnad frfm tidigare lfmg
tidsbudgetkalkyler har dock även i grundkalkylcn vissa bidragsnivåer kal
kylmässigt anpassats till pris- och löneutvecklingen trots att någon formell 
indexkoppling inte föreligger. Således har exempelvis barnbidragen, stu
diestödet, högsta ersättningsnivån i arbetslöshetsersättningen samt vissa 

bidrag till den kommunala sektorn räknats upp. 
I kap. 3 om utvecklingen av utgifterna pf1 statsbudgeten görs beräkningar 

av hur utgifterna skulle utvecklas om utgifternas andel av BNP skulle följa 
trenden under tidigare period resp. om utgifterna helt följer BNP-utveck
lingen under pt:rioden. 

I kapitlet om statsbudgetens utgifter redovisas den historiska utgiftsut
vecklingen 1981/82 - 1985/86 i fasta priser. Omräkningen till fasta priser 
har skett med olika index för de skilda utgiftsslagen. 

Beräkningarna av inkomsterna i långtidsbudgeten grundar sig på anta
ganden om hl. a. lönesummans och prisernas utveckling. Inkomstskatter, 
socialavgifter och mervärdeskatt styrs bl. a. av utvecklingen av dessa 

variabler. 
En oförändrad inkomstskattekvot har förutsatts i beräkningarna. Skat

terna på alkohol och tobak har räknats upp med prisutvecklingen. För 

övriga punktskatter antas att skattesatserna ligger kvar på oförändrad 
nominell nivå, dvs. någon justering av dessa skattesatser med hänsyn till 

prisutvecklingen har inte lagts in. 



2 Statsbudgetens inkomster 

2.1 Inledning 

Inkomsternas utveckling iir svar att förutsäga. Det beror pt1 inkomsternas 

starka koppling till den ekonomiska utvecklingen i övrigt. De beräkningar 

som har gjorts inom ramen för långtidsbudgeten bygger i huvudsak pf1 alt 

inga nya beslut tas som påverkar statsbudgetens inkomstsida. Undantag 

från denna princip har gjorts genom alt en oförändrad inkomstskattekvot 
har antagits för hela beräkningsperioden. Vidare har skatterna pfi alkohol 
och tobak r~iknats upp med prisutvecklingen. Beriikningen av statsbudge

tens inkomstsida är i hög grad beroende av de antaganden som presenteras 

ovan i avsnitt 1.3. 
Den starka kopplingen mellan inkomsternas utveckling och den ekono

miska tillväxten återspeglas i ett historiskt perspektiv. Under slutet av 
1970-talct stagnerade inkomsterna i takt med att den ekonomiska tillväxten 

;tvstannade. Från bör:jan av 1980-talet har statsinkomstcrna iiterigen ökat 

och har t. o. m. budgetåret 1985/86 årligen ökat med ca 4 %· i genomsnilt i 

fasta priser. 
Inkomsterna från fysiska personers skatt. juridiska personers skatt, 

lagstadgade socialavgifter samt skatt på varor och tjänster svarar för ca 
85 % av de totala statsinkomstcrna. Framställningen i det följande koncen

treras därför till dessa inkomstslag. 

2.2 Resultatet av beräkningarna 

Den beräknade utvecklingen av statsbudgetens inkomster i lågalternativet 

framgår av tabell 2. 

Tabell 2 lnkomstutvecklingen, lågalternativet 

Miljarder kr.. löpande priser 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82 
1985/86 

Förändring till Procentuell 
-------------förändring 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92-

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Inkomstskatt 16.7'/i-. 75,2 3,0 3, l 3.3 3,4 
Socialavgifter 15,6% 62,7 2,8 2,3 2.9 2,8 
Mervärdesskatt 14,1% 72,4 3,2 3.0 3,5 3,0 
Övriga indirekta 
skatter 17,4% 55,6 0,8 0.7 0,6 1.2 
Ränteinkomster och 
återhetalning av lån 18,4% 14.7 0 -0.3 -1,5 -0,7 
Övriga inkomster 17,4% 37,5 0,8 0.5 -0,2 0,1 

Totala statsinkomster 16.2 % 318,1 +10,6 +9,3 +8,6 +9,8 

Absolut nivå 328.7 338,0 346,6 356.4 
Andel av BNP, % 30.6% 30,7% 30,4% 30,0% 29.6% 
Inkomster uttryckt i 
1987 /88 års priser 322.5 324,9 326,6 329,3 

1987/88-
1988/89-

4.0% 
4.1 'J-i: 
4,4% 

1.4% 

0 
2.1% 

3,3% 
-

1,2% 

4,0% 
4,0% 
4,2% 

1,5% 

-4,1% 
0,8% 

2,9% 

0,9% 
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Inkomstskatt 

Inkomstskatterna utgörs av fysi~ka rersoners och juridiska personers skatt 

p{1 inkomster och uprgår till 24 (.''r· av statshudgetens inkomster. Drygt 70 'X 
av inkomsterna under denna nibrik härrör fran fysiska personers inkomst

skatt. Utvecklingen av statens direkta skatteinkomster beror pf1 faktorer 

som skattesatser och avdragsmöjligheter samt antaganden om skattebasa

nas utveckling. t. ex. lönesummans utveckling. 

Inkomstskatterna för fysiska personer heräknas öka med i genomsnitt 

4.0% per år under långtidshudgetperioden. Under perioden 

1981/82-1985/86 ökade dessa inkomster med i genomsnitt 16. 9 r1(·. Den 

kraftiga inkomstutveeklingen under den historiska perioden förklaras i hög 

grad av den snabba pris- och löneutvecklingen under perioden 1981/82-

1985/86. 
Juridiska personers inkomstskatt utgör ca 6 % av statsbudgetens in

komster. Bedömningar av inkomstutveckling under denna inkomsttitel är 

förenad med stor osäkerhet. Det beror delvis pä kopplingen till utveckling

en av företagens lönsamhet som i sin tur i påverkas av den ekonomiska 

utvecklingen i stort. 

Lagstadgade socialavgifter 

De lagstadgade socialavgifterna svarar för knappt en femtedel av de totala 

inkomsterna. Vid givna avgiftssatser följer inkomsterna lönesummans ut

veckling. 

På statsbudgeten redovisas 62,7 miljarder kr., dvs. ca 38 %· av de 

sammanlagda avgiftsinkomsterna. Vissa inkomster förs helt eller delvis till 

fonder utanför statsbudgeten . 

I avsnitt 5 följer en redovisning av de totala statsinkomsterna av soci

alavgifter och en redogörelse av de olika avgiftssatserna som ligger till 

grund för beräkningarna. 

Inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna beräknas öka med i 

genomsnitt 4,0 % årligen under långtidsbudgetperioden, vilket stämmer väl 

överens med lönesummans utveckling. 

Skatt på varor och tjänster 

De indirekta skatterna, inklusive mervärde skatten, svarar för drygt 40 % 
av statsbudgetens inkomster. Mervärdeskatten är statsbudgetens största 

enskilda inkomsttitel och svarar för knappt 23 % av statsbudgetens in

komster. Vid en given skattesats bestäms inkomstutvecklingen under den

na titel i huvudsak av antaganden om konsumtionens utveckling. Mervär

deskattens årliga ökningstakt i löpande priser beräknas uppgå till ca 4,2 % 
under långtidsbudgetperioden vilket i stort sett följer antaganden om kon

sumtionens utveckling i löpande priser. 

Övriga indirekta skatter ökade med i genomsnitt 17,4 % årligen under 

perioden 1981/82-1985/86 medan ökningen endast uppgår till ca 1,5 % per 

år under långtidsbudgetperioden. 

Prop. 1986/87: 150 

Bilaga 1.2 
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3 Statsbudgetens utgifter 

3.1 Utgifternas utveckling 

Ll nder långtidshudgetperioden 1987 /88 - 1991192 beräknas i lågaltcrnativel 

statsutgifterna exkl. statsskuldräntur i oförändrat pris- och löneHige ligga 

kvar p{1 ungd'fö· oförändrad nivä. Eftersom såväl pris- Stlm löneutveck

lingstakten i detta alternativ diimpas avscvLirt under perioden kommer 

ökningen i lörandL: priser att stanna vid 2,5 ~+ per år. Trots den ökande 

statsskulden under perioden kommer utgifterna för statsskuldräntor att 

minska ifriin 62,0 miljarder kr. till 60.0 miljarder kr. som följd av att 

räntesatserna antas falla under perioden. Detta innebär att dl'. totala stats
utgifterna ökar med I. 9 % per år i löpande priser och iir realt oförändrade 

under perioden. Mätt som andel av BNP kommer statsutgifterna att ~junka 

friln :.n,8 r;~. 1987/88 till 30,5 'f(, 1991/92. 

Den faktiska ut vecklingen av utgifterna exkl. statsskuldriintor under den 

bakomliggande perioden 1981/82-1985/86 innehar en genomsnittlig minsk

ning med 5.0 <;-( per ~tr i fasta priser. 

Statsbudgeten bestiir av ett flertal olika slags utgifter. För ekonomin i sin 

helhet har dessa utgifter mycket olika innebörd. Det är därför nödvändigt 

att vid en analys av utgifternas inverkan på samhällsekonomin inte enhart 

studera statshudgetens totala utgifter utan också försöka analysera de 

olika komponenternas betydelse. Utgifterna uppdelade på realekonomiska 

kategorier redovisas i appendix I. I nedanstående diagram visas statsbud

getens utgifter budgetåret 1987/88 uppdelad på realekonomiska kategorier. 

Diagram 2 Statsbudgetens utgifter budgetåret 1987/88 fördelade pa realekonomiska 
kategorier 

(Miljarder kr.) 

(91,1) 
(90,2) 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

El Statlig ltonsumtion och investerillpr 

rn Transfereringar till hushAll 

63 " " kammmer 

lZl " " f5retag 

LSJ " " utlandet 

~ Finansiella transaktioner 

(64,3) 

(25,6) 

(6,5) 

(8,9) 

• Statsskuldräntor 

(62,0) 

följande avsnitt redovisas en sammanstiillning av den i appendix Il 

redovisade fördelningen av utgifterna på olika ändamål. 8 



3.2 Utgifternas utveckling uppdelade på olika ändamål 

Beriikningarna av utgifterna utgi.tr friln de anslagsbelopp för budgetåret 

1987/88 som redovisas i budgetpropositionen eller. om fliriindringar däref

ter intriiffat pii grum.l av särpropositioner m. m .. från det re~'iderade bud

getfiirslaget. Den utveckling av statsbudgetens utgifter som redovisas i 

appendix Il sammanfattas i tabell 3. Enligt beräkningarna skulle utgifterna 

i oförändrad pris- och ltinenivå lcxkl. statsskuldräntor) ligga kvar på ungefär 

samma nivä som budgetåret 1987/88 vid slutet av perioden. Bland de 

utgifter som minskar under l<'lngtidsbudgetperioden kan nämnas utgifter för 

transfereringar till kommunsektorn som skatteutjämningsbidraget och 

skolstatsbidragen. 

Tahell 3 lJtgiftsutncklingen 

Miljarder kr .. oföriindrad pri'- och löneniv;i 

Genom- Föriindring till 
snittlig 
procentuell 1987/88 1988/89 198(1/90 1990.i91 1991/92 
förändring 
1981/82 
198'i/86 

Rättsväsende + 0,6 10,9 +o.o +o.o +0,0 +0.0 
Internationellt ut-

vecklingssamarhete 
och övrig interna-
tionell samverkan + 3.1 12.0 -0.1 +0.0 +o.o +0.0 

Totalförsvar 29.7 +O,I +0.2 +0.2 +0,2 
Folkpensioner 

sjukforsiikring m. m. - 2.3 58.9 +0.0 -0.2 -0,I -0,2 
Stöd till barnfamiljer + 3.8 24.5 +0,0 +o.o +0.0 +o.o 
Hälso-, ajuk- och 

socialvård - 4.9 9,9 +0.4 +0.2 +0.1 +0.1 
Kommunikationer - 8.2 I0.7 -0.1 +o.o +0,0 +o.o 
Allmänna bidrag till 

den kommunala 
sektorn - 2.5 14.3 -1,2 -0,5 -0.3 +0.0 

lJthildning och 
forskning - 1.5 43.0 -0.8 -0.4 -0.4 -0,5 

Arbetsmarknads- och 
regionalpolitik + 4,0 22.4 -0,3 -0.2 -0.1 +o.o 

Bostads politik -13.1 13,5 +0.4 +0.8 +0.9 +1.2 
l\iiringspolitik - 6.3 5.7 -0,2 -0.2 -0,I +o.o 
Energiförsörjning -10.6 4,2 -0,I +0.1 -0.2 +o.o 
Övrigt - 4.7 2t'i.9 +2,0 +0.2 +0.1 +0.9 

IMsumma utgifter 
i fasta priser ~xkl. 
statsskuldränlor 286,6 +O,I +0.4 +O,I +1,4 

För de flesta anslag är utvecklingen av priser och/eller löner styrande för 

de framtida utgifterna. I tahell 4 redovisas utgirtsutvecklingen i löpande 

priser. Omräkningen till löpande priser baseras på den utgiftsutveekling i 

oförändrad pris- och lönenivå (fasta priser) som redovisas i tabell 3. Till 

grund för omräkningen ligger de antaganden enligt lågalternativet som 

presenteras i kapitel I. För vaije anslag på statshudgeten beräknas utgif

terna utifrån regler som gäller för de utgiftsstyrande faktorerna. Sålunda 

har exempelvis folkpensionsanslaget räknats upp med antagen basbelopps-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Pn.iccntucll Genom-
föriindring snittlig 
1987/88- procentuell 
1988/89- förändring 

1987/88-
1991192-

- 0.3 -0.2 

0.5 -0,2 
+ 0.5 +0.6 

+ 0.0 -0.2 
+ 0,2 +0.0 

+ 4.0 +2.0 
- 1.0 -1.2 

- 8, I -3,6 

- 1.8 -1.2 

- 1.2 -0,(i 
+ 2,6 +5.6 
- 4.3 -1,1 

3, I -2,I 
+13.7 +8.9 

+ o.s +0,8 
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utveckling medan beräkningarna av förvaltningsanslagen baseras på den Prop. 1986/87: 150 
antagna utvecklingen för löner och priser. Vissa siirskilda utgifter har. som Bilaga 1.2 
tidigare nämnts, vid beräkningarna i löpande priser anpa>sats till pris- och 

löneutvecklingen även om någon formell indexkoppling inte föreligger. 

Efter omräkningen blir den genomsnittliga årliga ökningen av statsutgif

terna i löpande priser (exkl. statsskuldräntor) 2.5 c;•;. under långtidsbudget

perioden. 

Utgifterna för statsskuldräntor beriiknas under slutåret uppg[1 till 60,0 

miljarder kr. För en närmare beskrivning av statsskuldriintornas utveck

ling hänsvisas till appendix I. 

Tabell 4 l!tgiftsutvecklingen, lagalternath·et 

Miljarder kr .. löpande priser 

Förändring till Procentuell 
for~indring 

1987/88 1988/89 1989/YO 1990/91 1991/92 
procentuell 

Rättsväsende 10.9 + 0,2 +0.3 +0.3 + 0,3 
Internationellt utveck-

lingssamarbcte och 
övrig internationell 
samverkan 12.0 + 0.9 +0,6 +0.7 + 0.7 

Totalförsvar 29,7 + 1.4 +I.I +0,9 + 0,9 
Folkpensioner. sjuk för-

säkring m.m. 58,9 + 2,7 +1.4 +2,9 + 2.9 
Stöd till barnfamiljer 24.4 + 0.6 +0,5 +0,7 + 0,7 
Hälso, sjuk- och social-

vård 9,9 + 0.5 +0.2 +0.1 + 0.2 
Kommunikationer 10.7 + 0.1 +0,1 +0,2 + 0,2 
Allmänna bidrag till den 

kommunala sektorn 14.3 - 0,6 -0.1 +0,2 + 0.6 
Utbildning och forskning 43,0 0.3 +0.7 +0.7 + 0.6 
Arbetsmarknads- och 

regionalpolitik 22.4 + 0.3 +0.7 +0,5 + 0,6 
Bostadspolitik 13,5 + 0,5 +1,9 + 1,4 + 1,6 
1'äringspolitik 5,7 - 0,2 -0.1 -0,I + 0,\ 
Encrgiförsörjning 4,2 - 0.1 +0,2 -0.2 + 0.1 
övrigt 26,9 + 3.4 -0,1 -5,4 - 0,2 

Delsumma utgifter i 
löpande priser exkl. 
statsskuldräntur 286,6 +IO,O +7,4 +2,9 + 9,3 

Statsskuldräntor 62.0 + 2.0 -3,0 -3.5 + 2,5 

Totala statsutgifter i 
löpande priser 348,6 +12,0 +4,4 -0,6 +11,8 

3.3 Jämförelse mellan alternativa utgiftsutvecklingar 

I tabell 5 redovisas utvecklingen under perioden 1987/88 -1991/92 om 

utgiftsökningen följer BNP-utvecklingen under denna period. Beräk

ningarna utgår från utgifterna exkl. statsskuldräntor budgetåret 1987/88. 

Som tidigare påpekats beaktas inte att de ökade utgifterna normalt påver

kar aktiviteten i ekonomin och diirmed även inkomsterna. En grundliiggan-

1988/89 

+ 1,8% 

+ 7.5 % 
+ 4.7'/(. 

+ 4,6% 
+ 2.4 l}(, 

+ 5, 1 ';:( 
+ 0.9 

- 4.~ ~~t, 

+ 0,7% 

+ 1,3% 
+ 3,7% 
- 3,5% 
- 2.4%· 
+12.6% 

+ 3,5% 

+ 3.:!~ .. 

+ 3,4% 

Genom-
snittlig 
1987/88-

förändring 
1987/88-· 
1991/92 

+2,4'/( 

+'i.6% 
+3.4% 

+4,0% 
+2.4% 

+2.4% 
+1.4% 

+0,2% 
+l,3% 

+2.3% 
+8,8% 
-1,3% 
+0.0% 
-2.0% 

+2.5% 

-0.9 '/i 

+I,9% 
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de förutsättning för att ökade utgifter skall leda till en ökad aktivitet i Prop. 1986/87: 150 
ekonomin är att det finns icke outnyttjad kapacitet hos företagen. De Bilaga 1.2 

multiplikativa effekterna av att öka statsutgifterna vid dagens höga kapaci-

tetsutnyttjande skulle sannolikt till största delen leda till prisstegringar. 

ökad import och höjda räntor och därmed ytterligare försämra budgetsal-

dot. Däremot har effekterna p?t utgifterna för statsskuldriintor av ett större 

hudgetunderskott inkluderats i beriikningarna. Resultatet visar att om ut-

gifterna ökar i takt med BNP-utvecklingen - trots den heräknade låga 

prisutvecklingen under denna period - försämras budgetsaldot avsevilrt 

under perioden. 

Tabell 5 Utgiftsutveckling i takt med B:'llP-utvecklingen, jämfört med lagalternatii·et 

Saldopäverkande miljarder kr. 

1988/89 1989/90 1990/91 1991192 

Ökade utgifter, 
sal<lopaverkan +4.3 +10.9 + 15.8 

Stat>~kuldräntor. 
saldopåverkan +0.5 +1.0 +U 

Totalt 
saldopåverkan +4,8 +JJ,9 +17,3 

I tahell 6 redovisas utvecklingen under perioden 1987/88-1991192 om de 

underliggande utgifterna som andel av BNP fortsätter att utvecklas på 

samma sätt som under perioden 1982/83-1986/87. Denna reala utveckling 

har räknats upp till löpande priser med hjälp av den prognostiserade 

prisutvecklingen. 

Tabell 6 Utgiftsutvecklingen i takt med den underliggande utgiftsutvecklingen som 
andel av B!liP, jämfört med lågalternativet 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Ökade utgifter, 
saldopäverkan -11.:l -18.8 -24.4 -32.3 

Stat sskuldräntor. 
saldopåverkan -1,0 -2.0 -2.5 -3.0 

Totalt 
saldopåverkan -12.3 -20,8 -26,9 -35,3 

Beräkningarna kan. i förhållande till kalkylerna i lågalternativet. betraktas 

som en känslighetsanalys. Resultaten visar på den kraftiga försämringen 

av hudgetsaldot som uppkommer om en stram utgiftsprövning inte kan 

upprätthållas. 

3.4 Effekterna på utgifterna av andra antaganden. 

I detta avsnitt redovisas effekterna på utgifterna av det s. k. högalternati

vet. 

I tahcll 7 redovisas en jämförelse mellan utgifterna enligt låg- och högal

ternativet. Den största skillnaden kan hänföras till statsskuldräntorna vil

ket beror på den betydligt högre riintenivån i högalternativet. Den högre 11 



räntenivån hidrar även till skillanden mellan alternativen för räntebidragen 
till bostäder. I övrigt hidrar bl. a. den högre pris- och löneniviin till att 
utgifterna för folkpensioner och andra indexbundna transfereringar ökat 
snabbare. !\fen iiven utgifternaj för offentlig konsumtion t inkl. löner) blir 
högre i högalternativet. 

Tahcll 7 llögalternativet jämfört med lågalternativet 

Effekt pii utgifterna. \1iljarder kr. 

1988i89 1989/90 

Inkomster +2.6 +8.7 
Utgifter exkl. 
statsskuldrimtor -5.5 -13.4 
Statsskuldriintor -2.0 -7.0 

Totalt -4,9 -11,7 

+ budgetfiirstärkning 
- budgetförsvagning 

4 Budgetsaldot 

199()!91 1991/92 

-14.7 +21.0 

-~5.3 -33.3 
-14,0 -19.0 

-24,6 -31,3 

De tidigare presenterade beräkningarna av statens inkomster och utgifter 

under långtidbudgetperioden har sammanställts i tabell 8. Utöver den 
framräknande utvecklingen under långtidsbudgctperioden redovisas utfal
len för budgetåren 1981/82-1985/86 och nuvarande beräkning för budget

åren 1985/86 och 1986/87. 

Tahell 8 Budgetsaldo budgetåren 1981182-1991/92 

Miljarder kr.. löpande priser 

Budgetår Inkomster Utgifter exkl. Statsskuld- Budget- Under-
statsskuld- räntor saldo liggande 
räntor saldo 

Utfall 
1981182 167,1 207.4 27 .7 -68.1 
!982/83 191,3 229,7 48.2 --86,6 -81.4 
1983/84 221.I 237.9 60.4 -77.1 -66.3 
1984/85 260,6 253.9 75.2 -68.5 -58.9 
1985/86 275, I 255.4 66.5 -46.8 -42.7 

Nuv. beräkning 
1986/87 305.1 273.3 65.4 -33,6 -33.3 
1987/88 318.1 286.6 62.0 -30.5 -31.8 

Lågalt. 
1988/89 328.7 296.7 64,0 -32.0 -32.0 
1989/90 338.0 304.1 61,0 -27.1 -27,I 
1990/91 346.6 307,0 57,5 -17,9 -17,9 
1991/92 356.4 316,3 60,0 -19.9 -19.9 

Högalt. 
1988/89 331,3 302,2 66,0 -36.9 -36,9 
1989/90 346,7 317.5 68.0 -38.8 -38,8 
1990/91 361,3 332,3 71.5 -42.5 -42,.5 
1991/92 377.4 349.6 79,0 -51.2 -51.2 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

U nderligg;mde 
saldo i procent 
av BNP 

12.29r, 
8,9% 
7,1% 
4,7% 

3.4% 
3, I<;;' 

3,0% 
2.4% 
1.6% 
1.7% 

3.3%· 
3.3% 
3,5',-{ 
4,0% 

12 



I årets l[ingtidshudget görs inga heriikningar av det underliggande saldot Prop. 1986/87: 150 
för lfmgtidsbudgetrerioden. eftersom det inte finns några siirskilda iitgi1r- Bilaga 1.2 
der under perioden som skulle skapa en skillnad mellan det redovisade och 

det underliggande budgetsaldot. 

Budgetunderskottet försiimras i lf1galternativet från 30.5 miljarder kr. 

budgetiiret 1987/88 till :r!.O miljarder kr. budgefr1ret 1988/89. Därefter för

biittras gradvis hudgetunderskotkt for att uppgå till 19,9 miljarder kr. 

hudgetilret 1991/92. Uttryckt som andel av BNP innehär detta en minsk

ning frän 3.0 r;;-. hudgetåret 1987/88 till 1.7 (;:( hudget[iret 1991/92. 

I tabell 9 redovisas BNP-andelarna för inkomster. utgifter exkl. stats

skuldräntor. statsskuldriintor och hudgetunderskott för lfmgtidsbuclgetefö 

första och sista i1r. 

Tabell 9 Inkomster och utgifter i procent a\' BNP 

lnkt>mster 
Utcifter cxkl. 
stats-;kuldr~mtor 
Statsskuldr~intor 
Budgetunderskott 

1987iX8 

39.8'.:; 

27.Rr.;.. 
6.or:; 
3.0'.:( 

1991/92 
Uig 

26.3 <;(. 
4_9q. 
1.7 r,; 

5 Samhällsekonomiskt perspektiv 

1991/92 
Hög 

27 . .'.' r;(. 

6.2 r;n 
4,0'1 

I avsnitt 1.2. Samhällsekonomisk hakgrund, har påtalats vikten av att 

beakta de kopplingar som finns mellan statsbudgeten och andra delar av 

den offentliga sektorn samt till samhällsekonomin i dess helhet. Vidare 

råpekades långtidsbudgetkalkylens statiska karaktär. Det är mot denna 

bakgrund viktigt att ocks[i föra en diskussion om långtidsbudgetkalkylcns 

resultat iir förenligt med kalkylförutsiittningarna. Härvid är det nödvändigt 

att iiven beakta ut vecklingen inom övriga delar av offentlig sektor. 
I det följande redovisas först en samlad beräkning för den statliga sek

torn och socialförsäkringssektorn under långtidsbudgetperioden. Fram

ställningen koncentreras till ATP-systemets avgiftsinkomster och utgifter. 

Därefter följer en redogörelse för kommunsektorns ekonomiska utveck

ling. Avslutningsvis förs en diskussion om den offentliga sektorns finan

siella sparande. 

Staten och .1·acia!fors1/kringsscktorn 

De beräkningar som presenteras nedan för den samlade statliga verksam

hetens inkomster och utgifter baseras pil samma grunder som beräkningar

na för statsbudgeten som redovisats ovan. Det innebär att inga avgiftshöj

ningar. förutom redan beslutade. har antagits. I tabell 10 redovisas dels 

vilka principer som gäller för redovisningen av socialavgifter. dels de 

beräkningarna antagna avgiftsuttagen under långtidsbudgctperioden. 

13 



Tabell I 0 Lagstadgade socialavgifter 

Procentuellt uttag för avgiftsårct 

Faktiskt Antaget 

198h 1987 1988-1992 

Avgifter \'ars inkomster helt 
redoyisas på stabbudgeten 
Folkpensionsavgift 9,45 9,45 9.45 
Sjukförsäkringsavgift 9,3 9.3 IO. I 
Barnomsorgsavgift 2.:! , , , , 
Vuxenutbildningsavgift 0,264 0,27 0.27 
Allmän löneavgift 2.0 2.0 2,(1 

A\·gift vars inkomster delvis 
redm·isas på statsbudgeten 
Arhetsmarknadsavgift 1.586 2.006 2.16 

A ,·gifter vars inkomster inte 
redo,·isas på statsbudgeten 
Socialförsäkringsavgift till ATP 10,0 10.2 10.2 
Delpensionsavgift 0.5 0,5 0.5 
Arhctsskadeavgift 0,6 0.6 0.9 
Lönegarantiavgift 0.2 0.2 0.2 
Arbetarskyddsavgift 0.35 0,35 0.35 
Avgift till sjöfolkspensionering 1,2 1.2 1.2 

Summa 37,65 38,276 39,53 

Av de skäl som har redovisats inledningsvis är resultatet av kalkylerna 
inte är fullständigt jämförbara med de beräkningar som presenteras i den 
n::vidcradc nationalhudgcten och långtidsutredningen. 

Beräkningarna över den samlade statliga verksamheten resulterar bud
getåret 1987 /88 i totala inkomster på ca 454 miljarder kr. och totala utgifter 
på c<I 459 miljarder kr. I tabell 11 presenteras resultaten av beräkningen för 
den K.onsoliderade statliga sektorn. 

Tabell Il Statens och socialförsäkringssektorns inkomster, utgifter och finansiella 
sparande budgetåren 1987/88-1991/92 

Miljarder kr. 

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Inkomster 
Inkomstskatt 78,2 81.2 84.3 87,6 91,0 
Lagstadgade social 
. avgifter 164,0 172,4 178.4 184,5 190,9 
Ovriga skatter 142,6 149.0 153.8 158,5 163, I 
Ränteinkomster 41,7 4, , 42,I 39.8 36,6 
Övrigt 27.7 26.1 25.8 25, I 24,9 

Summa inkomster 454,2 470,9 484,4 495,5 506,5 

Utt:iftcr 
Statsbudgeten 286.6 296.7 304.1 307.0 3Hd 
Statsskuldräntor 62.0 64.0 61.0 57.5 60.0 
ATP 56.9 61.8 65.7 69.'i 73.6 
Övriga utgifter 45.8 48.8 50.3 51.9 53.7 
Utgifter utanför 
statsbudgeten 7.2 8.0 9,3 9,6 9.9 

Summa utgifter 458,7 479,3 490,4 495,5 513,5 

Saldo -4,5 -8,4 -6.0 0 -7,0 
Finansiella transak-

tio ner I netto) 16.6 9,4 10.6 8.7 10,0 
Finansiellt sparande -4.5 1.0 4,6 8,7 3.0 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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Inkomsterna i den konsoliderade beriikningen överstiger <le i statsbud- Prop. 1986/87: 150 
geten redovisade med ca 136 miljarder kr. för budgetåret 1987/88. Bilaga 1.2 

Beräkningen av utgifterna för den konsoliderade statliga sektorn visar 

att <le överstiger statsbudgetens utgiftsnivä för budget<'lret 1987/88 med ca 

176 miljarder kr. Skillnaden beror i huvudsak p[1 utbetalningar av ATP. I 

tabell 12 redovisas utgifterna och inkomsterna för ATP-systemet under 

långtidsbudget perioden. 

Tabell 12 AP-fondens utvecklini:: budgetåren 19!!7/88-1991/92 

Miljarder kr.. löpande pri,cr 

I 987 /88 I 988/89 I 989/90 1990/91 1991/92 

Inkomster 
Räntor m. m. 3 I ,7 32.2 32.7 32,0 29,o 
(d:irav på statspappc.:rl 
Arbet ~givaravgifter 44,3 45.9 47,6 49,2 50.9 

Summa 76,0 78,l 80,3 81,2 80,5 

Utgifter 
Utbetalda pensiona 56,2 61,I 65.0 68.6 72.9 
Administration 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 

Summa 56,9 61,8 65,7 69,5 73,6 

Finansiellt sparande 19, 1 16,3 14,6 11,7 6,9 

Beräkningarna visar att utan avgiftshöjningar måste en allt större del av 

avkastningen på fonden tas i anspråk. Detta illustreras i diagram 3. 

Diai::ram 3 AP-fondens finansiella sparande 

Miljarder kr. 

25 

20 

15 

10 

5 

1987/88 1988/89 1989/90 1990/9:1 1991/92 
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K 11mm11 nscktorn 

I foregtlende avsnitt har ut vecklingen av det finansiella sparandet i den 

statliga sektorn och socialförsäkringssektorn redovisats. I det perspektivet 

är det iiven av intresse att kort helysa de förutsättningar som kommer att 

gälla för kommunsektorn de närm<tste åren. En redogörelse för den kom

munala sektorns reala och finansiella ut veckling har tidigare under vån:n 

presenterats i hingtidsutredningen. Som tidigare nämnts iir resultaten frän 

l:'i.ngtidsutn:dningen och liingtidshudgeten ej direkt jämförbara. bl. a. be

roende av olika beräkningsmetoder. Trots dessa skillnader kan de heräk

ningar som redovisas i l{mgtidsutrcdningcn vara av intresse för all i föreva

rande sammanhang kunna belysa utvecklingen inom den kommunala sek

torn. 

Formellt gäller att den kommunala budgeten skall halansera. Detta innc

här all kommunsektorn inte kan bnefinansiera utgifter för konsumtion. 

men att man har full möjlighet all Hlnefinansiera investeringar. 

De samhällsekonomiska kalkyler som gjorts av l[111gtidsutredningcn le

der i det s. k. balansalternativet till att nuvarande årliga underskott i 

kommunsektorns finansiella sparande kvarstår i stort sett oförändrade 

under perioden. Den kommunala verksamheten förutsätts i detta alternativ 

ärligen växa realt med ca l 0. Vidare förutsätts viss lånefinansiering av 

investeringar. 

A \' tahell l 3 framgår den kommunala sektorns finansiella sparande un

der perioden 1980-198h. 

Tabell 13 Den kommunala sektorns finansiella sparande 

Miljankr kr. 

1980 1981 1982 1983 

0.2 +o.o -1.0 0.6 

Källa: Statistiska ccntralbydn od1 riksrcvisionsverkct 

1984 191\5 1986 

0.2 -3.8 -3.:! 

Det finansiella sparandet påverkas i stor utsträckning av även mindre 

förändringar i den reala tillviixten i kommunsektorn (volym samt relativ 
kostnadsutveekling). Om den reala tillväxten blir 2 '/(.per iir isliillet för den 

i kalkylen förutsatta tillväxten pft l s;-. kommer det finansiella sparandet att 

försämras med i storleksordningen 7-8 miljarder kr. vid långtidsbudgetpe

rioden slut. 

Som framgår av tabell 14 har den kommun<ila sektorns konsumtiom

utveckling legat avseviirt över den förutsatta nivån under perioden 1980-
1986. 

Tahcll 14 Den kommunala konsumtionsut\'ccklin!:cn 

Arlig procentuell foriindring 

1980 1981 1982 1983 

3.0 3.1 
, , 2.6 

Kiilla: Statistiska centralbyrån och riksrevisiunsverket 

1984 1985 1986 

3.0 2.5 1.7 

Prop. 1986/87: 150 

Bilaga 1.2 
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A vslutanJc kommentarer 

Långtidshudgetcns lågalternativ haseras i huvudsak på den allmänna eko
nomiska utvecklingen i långtidsutredningens s. k. balansalternativ. I ha
lansalternativet förutsätts att det nuvarande underskottet i den offentliga 

sektorns finansiella sparande reduceras under perioden och heräknas ha
lansera i hörjan av 1990-talet. Mot denna bakgrund är det viktigt att 

åtminstone grovt bedöma huruvida resultatet av långtidsbudgetberäk

ningarna är förenligt med de antaganden om den ekonomiska utvecklingen 
som kalkylen grundas på. Härvid måste även utvecklingen i övriga delar av 

den offentliga sektorn beaktas. 

I det föregående har statens och socialförsäkringssektorns finansiella 
sparande setts sammantaget. Beräkningarna visar att nuvarande regler och 

de antaganden som ligger till grund för långtidsbudgetberäkningarna leder 

till ett försämrat finansiellt sparande i socialförsäkringssektorn. Samman
taget uppvisar staten och socialförsiikringssektorn en viss förhättring av 
det finansiella sparandet i en kalkyl grundad på långtidsbudgetberäk
ningens antaganden och övriga förutsättningar. 

Långtidsutredningens kalkyler pekar på att kommunsektorn i förhållan
de till nuläget kommer att ha ett i stort sett oförändrat finansiellt sparande 

under perioden förutsatt att den årliga volymökningen i sektorn inte över
stiger drygt I %. 

Med de beräkningsförutsättningar som har gällt i långtidshudgetberäk
ningarna uppnås i stort sett den förhättring i det finansiella sparandet i 
staten och socialförsäkringssektorn som har förutsatts i långtidsutred
ningens balansalternativ. Resultatet av J[mgtidsbudgetbcräkningarna kan 
därför i ett dynamiskt perspektiv inte anses oförenliga med de antaganden 
om den allmänna ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för beräk
ningarna. Det bör dock observeras att den trendmässiga förhättringen av 
det finansiella sparandet bryts i slutet av perioden. Vidare finns skäl att 

upprepa vissa viktiga förutsättningar för att bilden inte skall försämras. 
C; I beräkningarna antagna volymer får inte överskridas för volymstyrda 

utgifter på statsbudgeten eller i socialförsiikringssystcmct. Sjuktalet, 
som stigit under senare år får exempelvis inte överstiga den nuvarande 
nivå. Statsbidraget till skolan måste anpassas till det sjunkande elevun
derlaget. 

c_; Utgiftsökningar på statsbudgeten och i socialförsäkringssektorn utöver 
de som beaktas enligt långtidsbudgetens beräkningsförutsättningar mås
te finansieras genom motsvarande minskning av andra utgifter. 

u Den kommunala volymexpansionen får inte överstiga drygt I %. Expan
sionstaktcn måste således märkbart minska från nuvarande nivå. 
Om avvikelse i negativ riktning sker i någon av dessa förutsättningar 

kommer det finansiella sparandet att försämras under i övrigt oförändrade 

antaganden. 
Det samlade inhemska sparandet är definitionsmässigt lika med bytesba

lansen. Ett försämrat finansiellt sparande inom någon sektor förutsätter 
således ett motsvarande förbättrat finansiellt sparande inom privat eller 
offentlig sektor om en försiimrad bytesbalans skall kunna undvikas. Om 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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skatter och avgifter höjs för all bibehillla den offentliga sektorns finansiella Prop. 1986/87: I .'iO 

sparandeutveckling innebär detta en ytterligare belastning pf1 den privata Bilaga 1.2 
sektorn. Detta p{1verkar intlationstakt och konkurrenskraft. Tillväxtbe-

tingelserna i samhällsekonomin forsi\mras och diirmed i ~in tur även sbt

tcunderlagets ut veckling p;\ sikt. Risken att den ekonomiska utvecklingen 

kommer att bli sämre än den som förutsatts i antagandena. med iitföljande 

sämre utveckling iiven av den offentliga sektorn ekonomi. iir därvid uppen-

bar. 
Med de ekonomiska betingelser som giiller i högalternativet skulle det 

finansiella sparandet i offentlig sektor utvecklas avseviirt siimrc än i lägal

ternativet. Samtidigt som den allmiint sämre ekonomiska ut vecklingen kan 

ställa högre krav pli offentlig sektor skulle siiledes kraftfulla litgärdcr 

behövas för att begriinsa utgiftsökningarna. En ekonomisk ut veckling en

ligt högalternativet kan uppkomma av olika anledningar. En siimre interna

tionell utveckling än den som förutsatt i balansalternativet far s~iledcs 

snabbt negativ effekt p[1 svensk ekonomi. En sämre ekonomisk utveckling 

kan ocksii vara förorsakad av inhemska faktorer. En sädan utveckling 

beskrivs i långtidsutredningens referensalternativ med högre nominella 

löneökningar och hi.igre inflation. En sämre utveckling kan ocksit bli följ

den om den offentliga sektorns finansiella sparande utvecklas pi-i ett siitt 

som inte är förenligt med ekonomisk balans. 

18 



Appendix I. 
Statsbudgetens utgifter fördelade på 
realekonomiska kategorier 

För att lättare kunna analysera utgiftsutvecklingen i ett samhällsekono
miskt perspektiv görs i detta kapitel en uppdelning av utgifterna i realekon

omiska termer. Denna uppdelning, som i huvudsak bygger på det inom 

nationalräkenskaperna tilliimpade internationella SNA-systemet !System 

of National Accounts), innebär att utgifterna indelas i utgifter för konsum

tion. investeringar. transfereringar och finansiella transaktioner. Vid en 

analys av utvecklingen i reala termer m~iste de finansiella transaktionerna 

särskiljas fran utgifterna i övrigt. Realekonomiskt betraktas de finansiella 

transaktionerna som en del av kreditmarknaden. Det är dessutom viktigt 

att skilja mellan [i ena sidan utgifter där staten slutligt förbrukar produk
tionsresurser och :1 andra sidan utgifta som best:"ir av transfereringar till 
andra sektorer i ekonomin. De statliga konsumtions- och investeringsutgif
tana visar statens direktanförhrukning av reala resurser. Som konsum

tionsutgifter betraktas ugifter för statliga myndigheters produktion av 
tjänster inom t. ex. försvaret. undervisningssektorn och riittsviisendet. 
Konsumtionsutgifterna bestar till närmare .'<! % av lönekostnader, inkl. 
sociala avgifter. Återstoden är omkostnader i den löpande verksamheten, 

exempelvis inköp av konsumtionsvaror, hyror, reparationer och under
håll. Försvarets investeringar. som inte antas ha någon civil användning, 
betraktas i enlighet med SNA-systcmet som konsumtion. 

Det investeringsbegrepp som används skiljer sig i princip inte från det 
som gäller för den privata sektorn. Som statliga investeringar betraktas 
utgifter för byggnader och anläggningar samt materialinköp för civila ända
mål. Precis som för övriga utgifter på statsbudgeten belastar investeringar
na budgeten vid tidpunkten för utbetalningen. lnvesteringsutgifterna perio
diseras således inte. Till skillnad från vad som gäller vid en strikt tillämp
ning av SNA-systemet räknas i långtidsbudgeten även affärsverkens invcs
kringar i den mån de finansieras över statshudgeten som statliga investe
ringar. 

Det hör understrykas att gränsen mellan konsumtion och investeringar i 
vissa fall kan vara flytande. Det kan sålunda hiivdas att i utgifterna för 
t. ex. uthildning och forskning, vilka klassificeras som konsumtion, ingär 
produktiva investeringar i olika hög grad, t. ex. inköp av maskiner. 

Transfereringarna indelas i undergrupper med utgångspunkt i vilken 
sektor av ekonomin som är mottagare av inkomstöverföringen. I liingtids

budgeten delas transfereringarna upp i överföringar till hushåll. kommuner 

och företag. I SNA-systemet räknas också ränteutgifter för statsskulden 

som transfereringar. I l[mgtidsbudgeten redovisas dock dessa för sig. 

Till gruppen finansiella transaktioner hänförs utgifter för utlfming. aktie

teckning m. m. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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Konsumtion 

Utgifterna för konsumtion på statsbudgeten består till drygt hälften av 

löner. Under längtidsbudgetperioden beräknas de statliga konsumtionsut

gifterna minska med i genomsnitt -0.1 Si· per år i fasta priser. I beräkningar

na har schablonmässigt lagts in en fortsatt tilliimpning av det s. k. huvud

förslaget. 

Tahell I Konsumtionsutgirternas uh·eckling 

Miljarder kr.. oförändrad pris och lönenivå 

Summa statliga 
konsumtions
utgifter 
därav 

Löner 
annan konsumtion 

Genomsnittlig 1987/88 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

+0.9'::·~. 

+ 1.0% 
+0,8 

76.5 

39,6 
36.9 

procentuell 
andel av 
totala stats
utgifterna 

26.6% 

13.!Vi( 
12.8r;:( 

Geno1mnittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-0.l r;:;: 

+0.2<,:;., 
-0.50. 

Anm. Utgifternas klassificering anpassas löpande. Detta medför att de realekono
miska fördelningarna i olika långtidsbudgetar inte är belt jämförbara. 

Investeringar 

På statsbudgeten finns utgifter för investeringsändamål inom såväl statlig 

som kommunal och privat sektor. Staten påverkar ytterligare en betydan

de andel av den totala investeringsvolymen eftersom betydande delar av 

affärsverkens (inkl. dotterholagens) totala investeringar inte finansieras 

över statsbudgeten. Vidare klassificeras utgifter på budgeten för investe

ringar i kommunal och privat regi som transfereringsutgifter. I långtidsbud

geten redovisas som direkta statliga investeringar endast de medel som på 

budgeten anslås för investeringar inom statliga myndigheter och statliga 

affärsverk. De direkta statliga investeringarna på budgeten uppgår budget

året 1987/88 till ca 13.7 miljarder kr. Under långtidsbudgetperioden beräk

nas dessa i princip vara realt oförändrade. 

Tabell 2 Investeringar 

Miljarder kr.. oförändrad pris- och lönenivå 

Summa statliga 
investerings
utgifter 
därav 

Statliga affärs
verk 

Övriga investeringar 

Genomsnittlig 1987/88 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

-8,3 '7( 

-8,1% 
-8.8% 

13.i 

4,7 
9,0 

procentuell 
andel av 
totala stats
utgifterna 

4,89i 

1.6% 
3, I <;.i 

Genomsnittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-0.6% 

-0,8%· 
-0.5% 

Prop. 1986/87: 150 
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Transfereringar 

Transfereringarna heräknas under budgetåret 1987/88 svara för drygt 66 1?(· 

av statsbudgetens totala utgifter. Som framgår av tabell 3 har transfere

ringarna minskat med drygt I% mellan budgetåren 1981182 - 1985/86 i 
oförändrad pris- och lönenivå. Transfereringarna till hushållen har i princip 

varit oförändrad medan transfereringar till kommuner och företag minskat 
med 1,4%· respektive 4,0%. Under långtidsbudgetperioden beräknas de 

totala transfereringarna i oförändrad pris- och lönenivå vara realt oföränd

rade. 

Tabell 3 Transfereringarnas utveckling 

Miljarder kr; oförändrad pris- och lönenivå 

Genomsnittlig 1987/88 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Summa 
transfereringar -1,3% 189,9 

därav 
Transfererin~ar 
till hushållen -0.3 91.1 
Transfereringar 

till kommunsektorn-1.4 % 64.3 
Transfereringar 

till företag m. m. 2 -4,0% 25.6 
Internationella 

transfereringar ±0% 8.9 

I inklusive ri\ntcbidrag för bostäder 
2 inklusive livsmedelssubventioner 

procentuell 
andel av 
totala stats
utgifterna 

66,3 

31.8 

22.5 

9.0 

3.1 

Genomsnittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

±0% 

+0.9%· 

±0% 

-1.3% 

• 1.9%· 

Anm. Utgifternas klassificering anpassas löpande. Detta gör att de realekonomiska 
fördelningarna i olika långtidsbudgetar inte är helt jämförbara. 

Transfereringarna till hushåll beräknas öka med knappt 1 %. i oförändrad 
pris och lönenivå under långtidsbudgetperioden. Den dominerande trans
fereringsutgiften inom denna grupp är folkpensionerna som svarar för över 
hälften av utgifterna. Till följd av att allt fler pensionärer erhåller full ATP 
minskar kostnaderna på statsbudgeten för pensionstillskott under långtids
budgetperioden. 

Tabell 4 Transfereringar till hushåll 

Miljarder kr. 

Genomsnittlig årlig förändring 

1987/88 Oförändrad 1987/88- Löpande Löpande 
pris- och !99!/92 pn~er priser 
lönenivå lågalt. högalt. 

Summa transfereringar 
till hushåll 91,I +0,9% +2,6% + 4,3% 

därav 
Folkpensioner 50,6 -0.2!/( +2,9% + 4.2 c;~ 
Räntebidrag till 
bostäder 12,4 +6,9% +l,7'1: +10.0% 
Barnbidrag 10.1 -0.3% -0,3% - 0,3 <;;, 
Sjukförsäkring och 
föräldraförsäkring 6,9 + 2,0 o/c +4,4'7(. + 5,8% 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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De statliga transrereringarna till kommunerna fi.ir konsumtion och inves- Prop. 1986/87: 150 
teringar omfattar dels bidrag avsedda för siirskilda ändamål. t. ex. löner för Bilaga 1.2 
lärare i grundskolan och gymnasieskolan. dels allm~inna bidrag, främst 
skatteutjämningsbidrag. Ett drygt tiotal bidrag svarar för närmare 80 C:f. av 
de statsbidrag till den kommunala sektorn som utgår för särskilda ~indam1il 
i form av s. k. specialdestinerade bidrag. Transfereringarna till kommun-
sektorn beräknas vara realt oförändrade under långtidsbudgetperioden. Av 
tabell 5 framgår transfereringsutgifterna till kommunsektorn. Bidrag till 
skolväsendet m. m. avser till över 90 % löner till grundskole- och gymna-
sielärarna. 

Tabell 5 Transfereringar till kommunsektorn 

Miljarder kr. 

Genomsnittlig årlig föriindring 
1987/88 1987/88-1991/92 

Ofiiriindrad Löpande Liipande 
pris- och pnser pnser 
löncnivå lilgalt. högalt. 

Summa 
transfereringar till . 
kommunerna 64.3 ±0 +2,5% +4,4% 

därav 
Bidrag till skolområdet. 
m.m. 23.1 -1.8 '/( +0.1% +1.oq, 
Ska1teutjämningshidrag 11,7 -4,(l'.'.( -0,5% +0.3% 
Bidrag till sjukvård. 
social hemhjälp m. m. 9.4 + 1.9'.'f +1,9'/C +1,0% 
Bidrag till barnomsorgen 9,1 +4,8';(. +4,8'!; +4.8% 

Transfereringar till företag m. m. inkluderar överföringar till såväl pri
vata som statliga företag. I fasta priser minskar dessa utgifter med I ,3 % 
under perioden. Som framgår av redovisningen under ändamålsgruppen 
Näringspolitik har de statliga insatserna till krisdrabbade företag och bran
scher varit förhållandevis stora under perioden 1981 /82 - 1985/86. För 
långtidsbudgetperioden har några nya sådana insatser inte lagts in i beräk
ningarna. Transfcreringsutgifterna till företag beräknas i lägalternativet 
vara oförändrade i löpande priser under perioden. I högalternativet ökar 
utgifterna med 4.9 % per år till följd av tillkommande utgifter för A- och 
I-politik p. g. a. den låga ekonomiska aktiviteten i detta alternativ. 

De internationella transfereringarna består till största delen av anslag till 

utvecklingsbistånd (u-hjälp). Utgifterna för biståndet följer bruttonational
inkomstens (8NI) utveckling. I fasta priser ökar transfereringarna med 

knappt 2 f}'c, under perioden. Denna beräkning baseras på lågalternativets 

antagande om en viss årlig volymtillviixt i BNI. I löpande priser innebär 
detta en årlig genomsnittlig ökning med +4,9 %·i lågalternativet och med 

3.5 % i högalternativet. 

Statsskuldsräntor 

Utgifterna för statsskuldsräntor. m. m. består dels av ränteutgifter för 
upptagna lån inom och utom landet, dels av valutakursförluster till följd av 22 



ändrade växelkurser. Utgifterna beriiknas totalt uppgf1 till 62.0 miljarder 

kr. budgetåret 1987/88. I Jågaltcrnativet ökar utgifterna för statsskuldsrän

tor m. m. till 64.0 miljarder kr. budgetftret 1988/89 och till 60.0 miljarder 

hudgctf1ret 1991/92. Motsvarande utgifter uppgår i högalternativet till 66,0 

miljarder kr. budgetåret 1988/89 och 79.0 miljarder kr. budgetåret 1991/92. 
Av ta hell 6 framgfir utgiftsut vecklingen för stahskuldsräntor i löpande 

priser under långtidsbudgetperiodcn. 

Tahell 6 Utgifter för statsskuldsräntor, m. m. i löpande priser 

\'liljarder kr. 

Totalt: 
varav: 

Totalt: 
varav: 

Lågalt. 
- räntor pä 

inhemska lån 
- ränt~w på 

utl:inJska lån 
- valutakurs-

försluster 
Högalt. 
- räntor på 
inhemska lån 
- räntor på 
utländska lån 
- valutakurs-
fön,luster 

Absolut Förändring till 
nivå 
1987/88 1988/89 1989i90 

62,0 +2.0 -3.0 

51.8 +2.1 -3.9 

9.9 -0.4 -0,3 

0.3 +0.3 + 1.2 
62.0 +4,0 +2.0 

51.8 +4.1 +1,1 

9,9 -0.4 -0.3 

0.3 +lU + 1.2 

1990!91 1991/92 

-3.5 +2.5 

-0.9 + 1.6 

-0.7 -0,4 

-1.7 +I. I 
+2.0 +9,0 

+6.0 +6.4 

-0.h -0.2 

-1.7 +1.l 

Den genomsnittliga räntesatsen för nyupplåning på den svenska kredit

marknadcn beräknas f. n. till ca 10%'. I lågalternativct antas en fallande 

räntenivå i nominella termer under långtidsbudgctperioden för atl budget

året 1991/92 uppgå till 6%. Detta innebär i denna kalkyl en fullständig 

anpassning till den internationella räntenivån mot slutet av perioden. I 

högalternativet antas den nominella räntan vara 11 % under hela långtids
budgetperiodcn. 

Staten redovisar inkomster och utgifter i huvudsak kassamässigt. Det 

kassamässiga budgetunderskottet bygger upp en statsskuld som i princip 

motsvarar summan av de nominella budgetunderskotten. Detta innebär att 

värdeföriindringar på statens skulder inte påverkar den redovisade statss

kuldens storlek så länge de upptagna lånen inte omsätts. Utländska lån är 

bokförda cill värdet i kronor vid upplåningstillfället. Om lånets värde i 

kronor vid inlösentidpunkten. till följd av valutakursförändringar avviker 

frfin det bokförda värdet uppstår en valutaförlust eller valutavinst. Vid 

utgiingen av budgetåret 1985/86 var statens utlandsskuld till den kurs som 

giilldc vid upplåningstillfället värderad till 120,5 miljarder kr. medan den 

värderad till aktuella valutakurser uppgick till 122,6 miljarder kr. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Arlig procentuell 
föriindring 
1987/88- 1991.192 

- 0,8 

- 0.6 

- 4.6 

+41.4 
+ 6.3 

+ 8.5 

- 3.8 

+41.4 
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Finansiella transaktioner 

I posten finansiella transaktioner ingår dels statlig utlåning till olika ända
mål såsom studiemedel, lokaliseringslån och övriga län till företag, dels 
aktieköp. köp och försäljning av mark samt förändringar i dispositionen av 
rörliga krediter. Tidigare ingick lån till bostads byggande i denna grupp men 
från och med budgetåret 1985/86 redovisas bostadslånen utanför statsbud
geten. Av tabell 7 framgår utvecklingen av posten finansiella transaktioner 
under långtidsbudgetperiodcn. 

Tabell 7 Finansiella transaktioner 

Miljarder kr. avrundat 

1987/88 

Summa finansiella 
transaktioner 6,5 

diirav 
Statliga lån 6,3 
varav 
Studiemedel 4,5 

Genomsnittlig årlig förändring 
1987188-1991192 

Oföriindrad Löpande Löpande 
pris- och priser pnser 
lönenivå låga It. högalt. 

+0,6% +l,8% +10,5 % 

+0,6% +l,9'.11: +10.7% 

-0.9% +1,1% + 2,4% 

Statens finansiella transaktioner är av stor betydelse när man vill studera 
sparandets utveckling. Statens finansiella sparande definieras som budget
saldot reducerat med nettobeloppet av finansiella transaktioner, inklusive 
valutaförluster på budgetens utgiftssida och amorteringar av statliga lån på 
budgetens inkomstsida. Det statliga finansiella sparandet är en del av det 
totala finansiella sparandet i ekonomin. Summan av de olika sektorernas 
finansiella sparande svarar emot bytesbalansens saldo. 

Sammanfattning av statsbudgetens utgifter uppdelade på 
realekonimska kategorier. 

Till grund för beräkningen av statsbudgetens utgifter i löpande priser ligger 
den realekonomiska indelningen. Konsumtions-och investeringsutgifter 
skrivs fram med priser och löner och transfereringsutgifter, som för mer
parten av utgifterna styrs av indexkopplingar, skrivs fram med antaganden 
om indexutvecklingar. Under perioden 1981/82-1985/86 minskade utgif
terna exklusive statsskuldsräntor i fasta priser med drygt 2 %. Under 
Jåogtidsbudgetperioden beräknas de totala utgifterna öka i fasta priser. I 
löpande priser beräknas utgifterna öka med 1.9 % i lågalternativet och med 
5,3 % i högalternativet. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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I nedanstående tabell redovisas utvecklingen i löpande pnser för de 
totala utgifterna uppdelade pä realekonomiska kategorier. 

Tabell 8 Totala statsutgifter 

Miljarder kr.. löpande priser 

Genom- Föriindring till 
snilllig 
procentuell 1987/88 1988/89 1989/90 
förändring 
1981/82-
1985/86 

- Statlig konsumtion 
och investeringar + 6.1% 90,2 + 3.1 + 2,3 

- Transfereringar till 
hushåll + 8.1 7c. 91.1 + 3,7 + 2.9 
kommuner + 6.10<· 64.3 + 2.0 + 1.6 
föret;1g + 4.2% 2~.6 + () + 0.1 
utland I!! _,_ 7.F;- 8.9 + 0.8 + 0.4 

- Finansiella 
transaktioner 6.5 + 0.4 _,_ 0.1 

Summa utgifter exkl. 
statsskuldsräntor _,_ 5.3% 286.6 +10,0 + 7.4 

Statsskuldsräntor +35,7'.~ 62.0 + 2.0 - 3,0 
Summa utgifter + 8,2% 348,6 +12.0 + 4.4 

<Iågaltemativet) 
Summa utgifter + 8,2 </(, 348,6 +19.5 +17,3 

!högalternativet) 
Summa utgifter exkl. 

statsskuldsräntor i 
fasta priser + 0.3 '7c 286.6 + 0.1 + 0,4 

1990/91 

+ 1.4 

+ 0,7 
+ 0,7 
+ 0 
+ 0,2 

0,1 

+ 2,9 
- 3,5 
- 0,6 

+ 18,3 

+ 0,1 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Gemim
snittlig 

1991192 procentuell 

+ 3.1 

+ 2,9 
+ 2.6 
+ 0 
+ 0.5 

+ 0.2 

+ 9.3 
+ ,., 'i 

... 11.8 

+24.8 

+ 1.4 

förändring 
1987/88-
1991/92 

+2.6 <:; 

+2.6~::(. 
+2,5';Y. 
+0% 
+4.9% 

+ ~.2 '!(, 

+2.5~1:, 

-0.9% 
+ l.9'7o 

+5.3<;( 

+0.10; .. 
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Appendix Il 

Ändamålsavsnitt 

Inledning 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

l appendix Il redovisas statsbudgetem. utgifter uppdelade pä ändamål. Ett 
ändamål kan innefatta utgifter hänförliga till mer ~in ett departement. 

Ändamålet "Stöd till barnfamiljer" upptar t. ex. utgifter som i statsbudge

ten redovisas under både socialdepartementets och bostadsdepartemen
tets verksamhetsområden. Ett anslag på statsbudgeten kan i sin tur inne
fatta utgifter för fler ändam~ll. I dessa fall hänförs anslaget till den ända
miilsgru pp som svara mot anslagets huvudsakliga syfte. 

Respektive ändamålsgrupp inleds med en tabell som redovisar utgifts

utvecklingen för de olika områdena. Redovisningen görs i oförändrad pris
och löncnivå. 

I Rättsväsende 
Milj. kr .. oförändrad pris- och lönenivå 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Förändring till 

1987 /88 1988/89 1989/90 1990/91 1991192 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

Totala utgifter +0,6 10859 -32 -26 -IO 0 

därav 
Polisväsende +0.8 6371 - 4 - 6 0 0 
Domstols- och åklagar-

viisende -0.7 2 386 -27 -13 2 0 
Kriminalvård +2.1 2015 - I - 7 - 8 () 

Till ändamålsgruppen hör utgifterna för polisväsendet. åklagarväsendet. 

domstolsverket och kriminalvården. 
Resursförbrukningen inom rättsväsendet är till stor del beroende av 

brottsutvecklingen och hur stor andel av brotten som anmäls till polisen. 
Brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom har under 

den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt 3.4 % per år. Är 1985 

uppgick antalet anmälda brott mot brottsbalken till ca 894 000 vilket är en 

ökning med ca 49 000 jämfört med föregående år. 
Antalet anmälda brott mot annan lagstiftning (t. ex. skattebrott. trafik

brott och narkotikabrott) har från en hög nivå år 1981 -1982 minskat och 

uppgick 1985 till ca 124 000. 
De prognoser för brottsutvecklingen som redovisas i årets budgetpropo

sition pekar på en fortsatt uppåtgående trend för brottsbalksbrotten med 

någon eller några procent per år. Någon prognos för brott mot annan 

lagstiftning presenteras ej. 
Vid sidan av brottsutvecklingen påverkar lagsstiftningens utformning 

samt de olika verksamheternas effektivitet resursbehoven. I syfte att be-

-0,3 

-0.1 

-1.2 
-0.1 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-0,2 

-0.0 

-0.4 
-0.2 
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gränsa kostnaderna piigf1r för niirvarande ett omfattande arhete inom justi

tiedepartementet för att ändra lagstiftningen i olika avseenden samt ge 

olika verksamheter en effektivare organisation. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

I'olis1·iise11dc1 förstärks under hudgetiiret 1987/88 med -=a 70 tjänstt:r. 
Utvecklingen under det gangna ftret har inneburit att antalet uthildade 
polismän som inte har s. k. tahlf\tjänst minskat till omkring I 300 personer. 

Strllvan är att nå en hättre balans mellan antalet polismanstjänster och 

antalet uthildade polismän. 
Långtidsbudgetberäkningarna utgår från en aspirantintagning om 150 

aspiranter budgetåret 1987/88. 250 aspiranter budgetåret 1988/89 samt 430 

aspiranter de sista flren i långtidsbudgetperioden. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten baseras p[i oförändrade ekonomiska 
resurser för åk/af.:un·iisendet och dom.1·10/.1·1·ii.1·1·mle1. 

Kriminali'/irdens inriktning styrs av de principbeslut om kriminalvår
dens utformning som fattades av riksdagen 1973. Beläggningen vid 
kriminalv[mlsanstaltema har varit i stort sett oför~lndrad under 1986. För 
att möjliggöra en utjämning av de säsongsmässiga variationerna i belägg

ningen vid kriminalvårdsanstalterna införs ett system med aktiv styrning 
av de tidpunkter då straffverkställigheten påbörjas. Systemet är avsett för 
korttidsdömda som är på fri fot när de skall börja avtjäna straffet. 

Behovet av anstaltsplatser under långtidsbudget perioden bedöms kunna 
tillgodoses inom ramen för oförändrade ekonomiska resurser. 

Il Internationellt utvecklingssamarbete och övrig 
internationell samverkan. 
Milj. kr.. oförändrad pris- och lönenivå 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Fiiriindring till 

1987 /88 1988/89 1989/90 1990/91 1991192 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

Totala utgifter- +3,1 12026 -66 -25 -21 0 -0,5 

därav 
Internationellt 

utvecklingssamarbete +2.2 9680 - 4 0 0 0 0 
Utrikesförvaltning 

och övrig inter-
nationell samverkan +6.0 2 346 -62 -25 -21 0 -2,7 

Till ändamålsgruppen hör utgifterna för internationellt utvecklingssam
arbete som bistånd och u-landsverksamhet samt övrig internationell sam

verkan såsom utrikesförvaltning och Sveriges medverkan i internationella 
organisationer. 

För budgetåret 1987 /88 har regeringen föreslagit att närmare 9. 7 miljar
der kr. anvisas till internationellt utvecklingssamarbete. Härutöver till
kommer ca 190 milj. kr. som föreslås anvisas över andra anslag än de 

reguljära biståndsanslagen. Beräkningarna för budgetåren därefter har ut

gått från att biståndet skall uppgå till 1 %· av bruttonationalinkomsten i 
löpande priser. 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-0,2 

0 

-1.2 
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Återflödet i biståndet, dvs upphandlingen av varor och tjänster i Sveri
ge, är ca 45 % av anvisade biståndsmedel. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

V-krediterna och det tekniska samarbetet genom BITS med utvecklings
länder beräknas generera upphandling i Sverige till ett värde av ca tre 
gånger det bistånd som lämna~. Utgifter för u-krediter och tekniskt samar
bete beräknas under perioden uppgå till oförändrad andel. 

Utgifterna för Sveriges deltagande i internationella organisationer fast
ställs efter förhandling mellan de medverkande staterna och fördelas efter 
överenskomna fördelningsnycklar. 

Utrikesförvaltningens utgifter är till viss del utlandsberoende och påver
kas av inflationen och va\utakursutvecklingen i respektive värdland. 

lll Totalförsvar 
Milj.kr. oförändrad pris- och löneniva 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Förändring till 

1987 /88 I 988/89 1989/90 1990/91 1991 /92 

Procentuell 
förändring 
1987188-
1988/89-

Totala utgifter * 29737 +147 200 200 200 + o.s 
därav 

Militärt försvar -0,7 26171 +200 +200 +200 +200 + 0.8 
Civila sektorer/ 

funktioner * 3097 () 0 0 () 

Övriga ändamål * 469 - 53 0 0 () 

* Klassificeringen förändrad. 

Ändamålsgruppen omfattar utgifterna för totalförsvarets militära och 
civila delar samt övrig verksamhet inom totalförsvaret. 

Riksdagen skall under våren 1987 ta ställning till inriktningen av total
försvaret för perioden 1987/88-1991192 (198=7-års försvarsbeslut). Rege
ringen har i proposition 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling 
redovisat förslag till inriktning av totalförsvaret för perioden. 

Regeringens proposition utgår från de ekonomiska förutsättningar som 
angetts av 1984-års försvarskommitte. Långtidsbudgeten utgår i princip 

från dessa förutsättningar. 

Militärt försvar 

För det militära försvaret föreslås att plancringsramen för perioden skall 
uppgå till ca 125 miljarder kr. i prisläget februari 1986. 

Den militära utgiftsramen föreslås priskompenseras enligt ett modifierat 
försvarsprisindex. Detta modifierade index bygger i princip på en samman
vägning av fem officiella indexserier. 

Stora besparingar är planerade inom fredsorganisationen. För perioden 
1982/83-1991/92 är planeringsförutsättningen att ca 9,1 miljarder kr. i 
prisläge februari 1984. skall sparas. Möjligheterna till ytterligare besparing
ar under 1990-talet utreds för närvarande. Besparingarna görs för att skapa 

0 
-l 1.3 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

+0,6 

+0,8 

() 

-2,9 
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tillräckligt utrymme för utbildning och utrustning för krigsorganisationens 

behov. Mot bakgrund av de osäkerheter i överbefälhavarens planering som 
redovisas i propositionen 1986/87:95 kan inte reduceringar och senarelägg

ningar av planerad materielanskaffning m. m. under försvarsbeslutandepc

rioden uteslutas. 
Utgifterna för militärt försvar under budgetilret 1987/88 beräknas totalt 

uppgå till ca 26,2 miljarder kr.. varav 1,6 miljarder kr. utgör beräknad 

priskompensation. Den militära utgiftsramcn föreslas höjas med 200 milj. 

kr. per år under budgetåren 1988/89-1991 /92. 

Totalförsvarets cirila del 

En ny planeringsram för den civila delen totalförsvaret föreslås införas 

fr. o. m. budgetilret 1987/88. Ramen omfattar investeringar. samt vissa 

drift- och förvaltningskostnader inom totalförsvarets civila del. Den civila 

planeringsramen föresff1s priskompenseras enligt ett särskilt index. 

För totalförsvarets civila del beräknas ett totalt medelsbehov på 3 097 

milj. kr.. varav I 592 milj. kr. ingår i planeringsramen för budgetåret 

1987/88. 
För den civila delen av totalförsvaret innebär förslaget till inriktning 

bl. a. förstärkningar av uthållighet och kapacitet för hälso- och sjukvård i 

krig samt en förändrad inriktning av befolkningsskyddet i krig. 

I princip omfattar totalförsvarets civila del all samhällelig verksamhet 

som avses fortgå i krig. I budgetsammanhang är dock avgränsningen snäv 

och avser endast anslag eller delar av anslag som är direkt inriktade mot 

beredskapsuppgifter. 
Styrande för utgifterna inom den civila delen av totalförsvaret är främst 

kostnaderna för oljelagringsprogrammet samt storleken på planeringsra

men för totalförsvarets civila del. 

Mot bakgrund av försvarskommittens ställningstagande till ändrade im

portantaganden under kriser och i krig föresl[1s att beredskapslagringen av 
olja i samhället minskas och att den statliga beredskapslagringen omstruk

mreras. 

Ö1·ri1:a ändamål 

Vid medelsbcräkningcn för övrig verksamhet inom totalförsvaret har det 
förutsatt att vitra engagemang inom ramen för FN :s fredsbevarande verk
samhet kommer att minska i förh<'illande till budgetiirct 1986/87 och omfat

ta ca 1 000 milj. kr. under perioden. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 



IV Pensioner. sjukförsäkring. m. m. 
Milj. kr. oförändrad pris- och löncnivå 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Genom
snittlig 
procentuell 
föriindring 
1981/82-
1985/86 

Fiirimdring till 

1987 !88 l 988/89 1989/91) 199()191 199 J/92 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

Totala utgifter -2.3 581153 + 41 -1111 -144 -260 0 

d~irav 

Folkpensioner -1.3 ~2289 -276 -221 -19() - 31() -0.5 
Bidrag till sjukfor-

siikring* -2.7 5 657 +333 ... 46 + 48 + 50 

• Inkl. administrationskostnader 

Ändamtilsgruppen domineras av utgifter för folkpensionering. bidrag till 
sjukförsäkring och statens bidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpen

sion !KBTI. 

+5.8 

Vad avser sjukförsäkringen redovisas 1.5 7'· av de totalt beräknade kost

naderna i ovanstående tabell vilket är den andel ~om redovisas som anslag 
på budgetens utgiftssida. Återstående 8.5 IJ·( av kostnaderna redovisas på 
budgetens inkomstsida. där de i princip skall täckas av sjukförsäkringssav
gifter och egenavgifter till sjukförsäkringen. Administrationen av socialför
säkringssystemet beräknas budgctiiret 1987 /88 uppgå till ca 3 miljarder kr. 

Adminstrationen redovisas på samma sätt som sjukförsäkringen uppdelat 
på statsbudgetens utgiftssida resp. inkomstsida. Därutöver bdyses utgifts
utvccklingen för den allmänna tilläggspensioneringen (ATP! vars utgifter 
och inkomster inte redovisas över statsbudgeten. Bland övriga förmåner 

inom socialförsäkringssystemet som finansieras via fonder. och inte redo
visas över statsbudgeten. kan nämnas delpensions-och arhetsskadeförsäk
ringarna. 

Pensioner 

Folkpensionssystcmet omfattar hela hefolkningen. För folkpensioniirer 
som har liten eller ingen ATP-pension kompletteras folkpensionen med 
pensionstillskott. Pensionstillskotten avräknas mot utgående ATP-pen
sion. Folkpensionerna beräknas kosla ca .50.6 miljarder kr. 1987/88. Bland 
övriga pensionsförmtmer återfinns änkepension. hustrutillägg och handi

kappersiittning. 

Utgiftsutvecklingen för folkpensionerna styrs i huvudsak av förändring

ar i befolkningens åldersammansättning och den allmänna prisutveckling

en. Aven arbctsmarknadsläget påverkar utgiftsnivån. Utgifterna för stats

bidraget till ko111m1111alt hosr11Js1illiigf.: till .f;·1/kpe11sio11c11 ( KBTl styrs 

främst av antalet personer som med hänsyn till inkomst och hostad~kost

nad iir bidragsherättigade men också av hyresnivån i kommunerna och 
kommunernas egna ambitioner för bostadstilläggen. Statshidrag utgiir med 
25 'X av kommunernas statsbidragsheriittigade km.tnader för hostadstill

lägg. 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-0,2 

-0,5 

+2.1 
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Belastningen pil statsbudgeten kommer under perioden att minska ntigot 

till följd av att antalet pensionärer med full i\ TP ökar. Oiirigenom minskar 

utgifterna för pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Samtidigt 

har regeringen i 1987 iirs hudgetprnposition föreslagit att den övre hyres

gränsen höjs med 800 kr., vilket ökar statens utgifter för statshidrag till 

KBT något fr. o. m. 1 januari 1988. 

Den allmii1111a tilliiggspc11.1io11cri11gc11 (ATP! finansieras av kollektiva 

socialavgifter samt av avkastningen ptt fonderade medel. Inkomster och 

utgifter redovisas inte till nägon del övt:r statshudgeten. 

Utbetalningarnu av ATP ökar dels pft grund av att antalet pensioniirer 

som uppbär ATP ökar. dels pil grund av att den genomsnittliga ATP-pen

sionens storlek ök.ar. 

Utgifterna för ATP uppgår för hudgetiiret 1987/88 till drygt 57 miljarder 

kronor. Försäkringen omfattar ålderspension. förtidspension och familje

pension. 
ATP-avgiften har för ftr 1987 faststiills till 10.2 %. 
Delpensionsförsiikringen började giilla den 1 juli 1976. Den innt:bär att 

förvärvsarbetande mellan 60 och 65 år har möjlighet att minska sin arbets

tid genom att gf1 över till deltidsarbete i kombination mt:d ilelpe11sio11. 

Delpension utgör for närvarande 50 C,( av inkomstbortfallel. I ~irets bud

getproposition föreslås en höjning av dclpensionen till 65 Si: av inkomst

hortfallet. 
De utgiftsstyrande faktorerna för delpensionen är bl. a. den genomsnitt

liga löneniv{m hos dem som har delpension och prisutvecklingen. Pen

sionsförmånen är knuten till hasbeloppel. Antalet delpensionstagare be

räknas 1987 uppgå till 32 000. Delpensionsförsäkringen finansieras gem1m 

avgifter från arbetsgivare och egenavgifter om 0 . .5 r;;, av löneunderlaget. 

Avgiften förs till en särskild fond. 

5jukfiirsiikringcn m. m. 

SJ11kf("ir.1iikringssystl'met omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger rätt 

till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 cy(. av arbetsinkomsten upp till 7 .5 
g[inger basbeloppet ( 180 700 kr.f1r 1987). dels vis~ ersattning i samband 

med läkarvard och annan sjuk drdande behandling. liikcmedelsinköp. 

tandvård. sjukvård samt sjukresor. 

Regeringen har i en särskild proposition föreslagit förbättrad kompensa

tion vid kortidssjukdom fr o m den 1 december 1987. Kostnaderna for 

reformen har beräknats till ca 3 miljarder kr. per iir. Hiinsyn till detta 

förslag har tagits i långtidsbudgeten. liksom till dt:n föreslagna höjningen 

av sjukförsäkringsavgiften med 0.8 procentcnht:kr och egenavgiften till 

sjukförsiikringen med 0,3 procentenheter fr. o. m. den 1 januari 1988. 

Avgiftsbefriclsc för pensionärer under de första 365 dag;irnas sjuk

husvistebe föreslils slopas från den I juli 1987. Utgiftsminskningen för 

sjukförsiikringen her~iknas bli 540 milj. kr. för budgt:t;\ret 1987/88. Ber~ik

ningarna i långtidsbudgeten bygger pa att förslaget om slopande av det 

avgiftsfria flf"et för pensionärer genomförs enligt regeringt:ns förslag. 

För ftr 19871!~8 föreslf1s en besparing inom sjukförsiikringen genom iind-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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rad periodisering av utbetalningarna till Apoteksbolaget. Hänsyn till att 
denna besparing är av engångskaraktär har tagits i beräkningarna. 

Kostnaderna för sjukpenningen påverkas av antalet sjukpenningberätti
gade, löneutvecklingen och utvecklingen av antalet ersatta sjukdagar 
(sjuktalet). Någon förändring av antalet personer som är berättigade till 

sjukpenning förutses ej under perioden. Det genomsnittliga antalet ersatra 
sjukdagar uppgick år 1985 till 20,9. Detta innebar en kraftig ökning jämfört 
med de senaste åren. För år 1986 beräknas sjuktalet preliminärt till 21.5 
dagar. Ett i förhållande till 1986 oförändrat sjuktal ligger till grund för 

kostnadsberäkningarna i långtidsbudgeten. En förändring av det genom
snittliga antalet ersatta dagar med en dag motsvarar en kostnadsförlindring 
för sjukförsäkringen med drygt 880 milj. kr. per år. 

Fr. o. m. är 1985 gäller ett nytt system for ersättning till de offentliga 
sjuvårdshuvudmännen. I princip bygger det nya ersättningssystemet på 
enhetliga ersättningar beräknade per invånare. Niv:m på ersättningarna 
fastställs efter förhandlingar mellan staten och företrädare för sjukvårds
huvudmännen. Långtidsbudgeten bygger pä de ersättningar som har fast
ställts för år 1987. 

Vad gäller läkemedel svarar sjukförsäkringen för kostnaden utöver den 

avgift patienten betalar vid inköpstillfället. Denna avgift föreslås fr. o. m. 
den I juli 1987 uppgå till den faktiska läkemedelskostnaden. dock högst 60 

kr. vid varje inköpstillfälle. Kostnaden för läkemedel är beroende dels av 
volymutvecklingen. dels av prisutvecklingen på de olika preparaten. Sjuk
försäkringens utgifter för läkemedel har ökat kraftigt under senare år. I 

långtidsbudgeten beräknas en viss ökning även för den kommande peri

oden. 
Försäkringens kostnader för sjukresor har ökat markant de senaste året. 

Kostnadsutvecklingen är beroende av den allmänna prisutvecklingen på 
resor, antal resor samt den försäkrades sjiilvrisk !det sk. karcnsheloppct). I 
långtidsbudgeten förutses en fortsatt volymökning. 

Tandvårdsförsäkringen ersätter 40 % av tandvårds kostnader upp till 2 
500 kr och 75 <;(. av kostnaderna därutöver enligt gällande laxa. Utgifterna 
styrs av patienttillströmningen. antalet verksamma tamll~ikare som har rätt 
till ersältning från försäkringen samt av den crsättningsberältigade taxa 
som har bestämts för va1:jc behandling. 

Arhetskadefiirsäkringen omfattar alla förvärvsarbetande samt personer 
som genomgår utbildning i den mån utbildningen medför siirskild risk för 

arbetsskada. Den ger i princip full ersiittning för inkomstbortfall till den 

som drabbas av skada i sitt arbete. Arbetskadeförsäkringen samordnas 

under de första 90 dagarna efter en skada med den allmiinna sjukförsäk

ringen. 
Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och finansieras 

helt genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften utgör 

fr. o. m. år 1980 0.6S'f> av löneunderlagct. dvs. för närvarande ca ::!IOO milj. 
kr. per år. Utgifterna styrs av antalet som skadas, elen ersättning dessa 

beviljas samt tillämpningen vid prövning om rätt till ersättning föreligger. 

Antalet skadefall ökade under år 1986 och ökningen väntas fortsätta under 

perioden. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

32 



V Stöd till barnfamiljer 

Milj. kr .. ofor;indraJ pris- och liincnivfi 

Fiir;inuring till 

;_; 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Pro..:entudl Genllm-Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981i82-
198.'i/86 

fiir:indring 
1987 i88 1988/R9 1989!90 I 990!9 I 1991 i92 1987/88-

'nittlig 
procentuell 
fiiriinuring 
1987/88-
1991/92 

Totala utgifter +3.8 24513 + 46 + 26 + 37 + 6 

diirav 
Ekonomiskt ~töd 

till barnfamiljer +2.9 15 335 + 46 - 26 - 1' _, - 6 
Bidrag till barn-

omsorg +5.1 9178 +480 +480 +480 +480 

.Ä.ndamålsgruppen omfattar inkomstöverföringar till hushällen i form av 

allmänna barnhidrag och llerbarnstilliigg. föräldrapenning. bidragsförs

kott. bostadsbidrag för barnfamiljer. barnpcnsion samt vård bidrag för han

dikappade barn. Vidare ingår statsbidraget till barnomsorgen och den del 

av statens bidrag till social hemhjälr som avser hjälp till barnfamiljer inom 

denna ändamålsgrupp. Statsbidrage.t till kommunernas barnomsorg står för 

den snabhaste utgiftsökningen under perioden. 

Utgiftsstyrande faktorer för de allmänna hamhidragcn iir antalet bi

dragsberättigade barn och bidragets storlek. 

Under perioden beriiknas antalet bidragsberättigade barn minska. Bidra

get fastställs av statsmakterna i enskilda beslut och uppgår fr. o. m. I 

januari 1987 till 5820 kr per år och barn under 16 år . Flerbarnstillägg utgär 

till familjer med tre eller llera barn. Som barn räknas i detta sammanhang 

även 16-19 åringar som studerar. I årets budgetproposition föreslås en 

ökning av flerbarnstillägget. Förslaget innebär att flerbarnstillägget för det 

fjiirde och de därefter kommande barnen i varje familj fr. o. m. den I 

januari 1988 uppgår till 160',\; av ett helt barnbidrag. Ökningen beräknas 
kosta+ 110 milj. kr. per år under långtidshudgctpcriodcn. 

Genom föräldraförsiikringcn ges föräldrarna rätt till ledighet och ersätt

ning för värd av barn. Till föräldraförsäkringen räknas föräldrapenning. 

tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. 

Utgifterna för föräldrapenning. som kan tas ut under barnets fyra första 

levnadsär. heror friimst på antalet födda harn samt föräldrarna~ förviirvs

frckvens och inkomst. 
Utgifterna för tillfällig föräldrapenning iir bl. a. beroende av i vilken 

utsträckning barnen är sjuka. Utgifterna för havandeskapspenning påver

kas av antalet gravida kvinnor. deras förvärvsfrekvens och inkomst samt 

det antal gravida kvinnor som bedöms ha ett arbete av sådan karaktär att 

det inverkar menligt på graviditetens utveckling. 

Hänsyn har tagits till förslaget om förhiittrad kompensation för tillfällig 

v[irdavbarnfr.o.m. I december 1987. 

Under långtidsbudgetperioden beräknas utgifterna för föräldraförsiik

ringen öka n<°1got eftersom antalet födda barn förvänta~ öka. 

Föräldraförsäkringen är en. integrerad del av sjukförs~ikringssystemet 

3 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150 

l 9X8/K9-

+0.2 0 

+ 0.3 -0.2 

+5.2 +4.9 
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vad gäller såväl finansiering som administration. Kostnaderna belastar 

s{iledes till 15 r;.(,. budgetens utgiftssida och 85 C:·i budgetens inkomstsida diir 

de finansieras genom socialavgifter fdtn arbetsgivare och egenföretagare. I 

vvanstf1ende tabell redovisas endast de kostnader som tiicks via anslag p[i 

utgifts sidan. 

Barn vars föräldrar lever åtskilda kan få /JiJrn~sfiirs/.:.011. Nivån pit 

bidraget motsvarar 40~;~ av basheloppet. Kostnaderna for hidragsförskot

tet beror främst på det totala antalet barn, andelen barn som lever skilda 

från någon eller båda föräldrarna. de underhållsskyldiga foriildrarnas betal

ningsförmåga samt hur underhi'tllsbidragets nivå fastställs. Genom de nya 

bidragsreglcr som infördes 1987 har utbetalande av bidragsförskott bl. a. i 

indexhänseende kopplats till underhållsbidragens storlek. Detta innebär pa 

sikt minskade utgifter på statsbudgeten. Föräldrar till handikappade barn 

under 16 år kan rn 1•årJ/Jidra[.! om barnet behöver särskild tillsyn eller viird 
eller om merkostnad uppst<°tr p[1 gmnd av handikappet. 

Till barn där någon eller bitda föräldrarna avlidit utg<ir barnpension. 

Antalet barnpensioner antas vara oföriindrade under långtidshudgetperio

den. Kostnaderna för barnpensioner utg[ir från folkpensioneringen eller 

tilläggspcnsioneringen. Utgifterna redovisas i det senare fallet inte över 

statsbudgeten utan finansieras i dess helhet direkt genom ATP avgiften. 

Bidrag ges till kommuner för anordnade av harnomsor[.!sverksamhe1. 

Riksdagen beslutade under hösten 1985 pa grundval av propositionen om 

förskola för alla barn om vissa principer för kommunal barnomsorgsverk

samhct. 
Utöver ovan redovisade utgifter under denna ändamålsgrupp utgår stöd 

till barnfamiljer och underhållshidragsskyldiga inom ramen för skattesyste

met, vilket påverkar statens inkomster. Skattebortfallet på grund av dessa 

skattelättnader kan beräknas uppg;1 till totalt omkring 850 milj. kr. under år 

1986. 
Det statliga stödet till den /.:.ommuna/a bamomsvr[.!<'11 beräknas till ca 9.1 

miljarder kr. för budgetåret 1987/88. Totalt beräknas kostnaderna för sam

hället uppgå till 21 miljarder kr. Statens bidrag till driften av förskolan och 

fritidshem styrs av andelen barn som bereds plats i kommunal tillsyn. 

Beräkningarna i långtidsbudgeten har gjorts med utgångspunkt i kommu

nernas barnomsorgsplaner och med hänsyn till den beräknade utbyggnad 

som behövs för att nå målet för behovstäckning senast år 1991. 

Prop. 1986/87: 150 
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VI Hälso-, sjuk- och socialvård 

Mil.i. kr .. ofiiriindrad pris- och lilnt·nivit 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Fiiriindring till Procentuell Genom
snittlig 
prncentucll 
fiiriindring 
1981/82-

förändring 
1987 /88 I '!88/89 1989/90 1990!9 I 19'! li'J2 1987 !88-

1988/89-

1985/8(, 

Totala utgifter - 4,9 9920 +401 +172 +131 +132 

diirav 
.~IJmirn sjukvard -11,3 4634 0 () () 0 
Aldrings- och 

handikappomsorg + 1.8 2 841 T351 + 122 + 131 + 132 
Social omsörg + 8 ' 2087 + 50 T 50 () () 

Ändamålsgruppen omfattar utgifter för statliga och statsunderstödda 

vårdområdcn. Huvuddelen avser statsbidrag till vårdområden under kom

munalt huvudmannaskap. bl a delar av den allmänna sjukvårdsersättnin

gen <den största delen betalas inom sjukförsiikringen). Vidare utgilr statsbi

drag till kommuner och landstingskommuner för drift av socialtjänstens 

hem för vård eller boende samt statsbidrag till kommunerna för annan 

hälso- och sjukvård. Statsbidrag utgår vidare till social hemhjälp och delar 

av samhällets åtgärder för handikappade. 

Staten och landstingskommunerna har träffat överenskommelse om er

sättning till sjukvårdshuvudmännen för hälso- och sjukvård för året 1987. 

Den sammanlagda ersättningen beräknas till ca 11,8 miljarder kr. för år 

1987. Den största delen betalas av sjukförsäkringen. Överläggningar pågår 

mellan företrädare för staten och sjukvårdshuvudmännen om ersättning 

för perioden efter 1987. 

Beräkningarna i lfmgtidsbudgeten bygger pti ett i förhållande till 1987 

oförändrat belopp. 

Ett nytt .1·1atshidraR.\".1ystem fi'ir misshrukan·ård m. m. infördes den I 

januari 1986. Bidragssystemet innebär all de tidigare bidragen till drift av 

hem för vård eller boende slagits samman med bidragen till alkoholpolik

liniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Bidragets storlek fa~t
stiills genom årliga överenskommelser mellan kommun- och landstingsför

bunden och statens förhandlingsnämnd. 

Samhällets tltgiirdcr fiir handikappade och äldre omfattar flera områ

den. Den största delen av utgifterna - t ex förtidspension och handikapp

ersättningen inom folkpensioneringen, stöd till arbetshandikappade m. m. 

- redovisas under andra ändamålsgrupper. I denn:.; ändamålsgrupp ingår 

utgifter för färdtjiinst och social hemhjälp samt bidrag till organisationer 

m.m. 

Statsbidraget till den kommunala verksamheten med social hemhjälp utgår 

dels per årsarbetskraft inom den sociala hemhjälpen. dels per ålders- och 

förtidspensionär. Årsarbetarbidraget uppgår till 30 000 kr. Beräkningarna 

fr. o. m. budgetåret I 988/89 baseras på ett årsarbetllrbidrag om 34 000 kr. 

Antalet årsarbetare beräknas öka under perioden. 

Statsbidraget till färdtjänst utgår i princip med 35 t;{ av kommunernas 
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kostnada för vaksamheten. Kostnadsnivån bestäms av den allmänna Prop. 1986/87: 150 
kostnadsutvecklingen. antalet förflyttningshandikappade samt de enskilda Bilaga 1.2 
kommunerna~ utformning av verksamheten. Under liingtidshudgetpcrio-
den har antagits en mindre volymökning av statsbidraget. 

VII Kommunikation 
Milj. kr., oforiindrad pris- och liincnivå 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Förändring till Procentuell 
förändring 

1987/88 1988/89 1989190 1990/91 1991/92 1987/88-
1988/89-

Totala ut~ifter -8,2 10694 -109 -35 -12 +30 -1,0 

därav 
Yägviiscndet -u 7 834 - 69 -15 -31 - 3 -0.9 
Järnvägar -8,4 2 224 + 9 -29 + 12 +25 +0,4 
Sjö- och luft-

transport +0.2 243 -24 0 0 0 

Ändamålsgruppen omfattar utgifter för affärsverken (postverket. tele
verket. statens järnvägar. luftfartsverket och sjöfartsverket) samt vägvä
sendet inkl. trafiksäkerhet. 

Ett trafikpolitiskt arbete bedrivs med sikte på att framlägga en proposi
tion år 1988. De framtida investeringarna i väganläggningar och järnvägar 
är frågor som kommer att behandlas i detta sammanhang. Årets budgetpro
position föreslås att sjöfartsverket blir affärsvt:rk. Detta innebär att verket 
får disponera avgiftsmedel från handelssjöfarten för att täcka sina kostna

der. 
För vägväsendet baseras långtidsbudgetens beräkningar på planerings

förutsättningar. som innebär realt oförändrade anslag. 
Statens järnvägar (SJ) tillgodoser sitt behov av medel för investeringar i 

dels rullande materiel. dels trafikrörelsens fasta anliiggningar samt vissa 
spårutbyggnader i Stockholmsområdet genom upplåning i riksgäldskon
toret. SJ: s övriga investeringar i spårnätet och i trafikrörelsens fasta an
ILiggningar finansieras över statsbudgeten. I långtidsbudgeten beriiknas 
dessa investeringar ligga på en realt oförändrad nivå. 

Televerket tillgodoser fr. o. m. budgetåret 1984/85 sitt kapitalbehov ge
nom upplåning på den allmänna kapitalmarknaden. Någon anslagsbclastn

ing har därför inte beräknas i långtidsbudgeten. 

Fr. o. m. budgett1ret 1985/86 har postverket möjlighet att finansiera samt

liga investeringar med medel utanför statsbudgeten. Postverkets investe
ringar under perioden kommer således inte påverka långtidsbudgeten. 

Långtidsbudgeten för sjöfartsverksamheten utgår från de nya princi
perna för sjöfartens betalningsansvar som redovisas i 1986 års budgetpro
position. Detta innebär att även sjöfartsverket ges möjlighet att finansiera 
sina investeringar genom upplåning i riksgäldskontorct. 
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lnvesteringsutgifter Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 De statliga inve~kringarna inom ändamt1lsgruppen Kommunikationer är 

omfattande. De största insatserna avser vägbyggande samt järnvägs- och 

telcanHiggningar. Dessa svarar för niirmare 90 q_. av totalutgifterna som kan 

ber~iknas till ca 2 miljarder kr. I diagram 1 visas ändamalsgruppens totala 

investeringsutgifter samt fördelningen av dessa för hudgetftret 1987/88 

oberoende av finansieringskälla. 

Diagram I 

Fördelning av större statliga investeringsutgifter inom iindam~llsgruppcn 

kommunikationer budgetåret 1987/88. 
(1965) 

(milj. kr.) 

(199) 

(7940) 
(375) 

De investeringar i nät och annan utrustning som beräknas inom tcleverk

skoncerncn uppgftr för budgetåret 1987/88 till 8,8 miljarder kr. För de 

pil.följande iiren under långtidshudgetperioden beräknas investeringarna 

uppga till i stort sett samma nivå. Investeringarna finansieras helt utanför 

statshudgeten. 
SJ:s investeringar beräknas för budgetåret 1987/88 uppgil till 2.9 miljar

der kr. Däri ingår bl. a. investeringar i rullande materiel för 950 milj. kr., 
investeringar i trafikrörelsens fasta anliiggningar med 490 milj. kr. samt 

vissa investeringar i Stockholmsomr[1det med 500 milj. kr. Dessa investe

ringar föreslt1s få finansieras genom upplåning i riksgäldskontoret. 

De beriiknade invcstcringsutgifterna för postväsendet uppg[ir för bud

getiiret 1987/88 till ca 1.2 miljarder kr. varav 715 milj. kr. för byggande av 

posthus. Investeringarna föreslås få finansieras med i postverkets rörelse 

tillgiingliga likvida medel. Enligt nuvarande planer kommer nivån på bygg

nadsverksamheten att sjunka niigot framöver. 

Utgifterna för vägbyggande kommer totalt för budgetåret 1987/88 uppgå 

till ca 2,0 miljarder kr., varav det statliga vägbyggandet svarar för 1.6 
miljarder kr. Under långtidsbudgetperioden beräknas investeringar för 

vägbyggande vara oförändrade. Investeringarna för luftfartsverket beräk

nas för hudget~iret 1987/88 uppgå till ca 375 milj. kr.iftr under hela peri

oden. 
Sjöfartsverkets investeringar beräknas uppgå till ca 200 milj. kr.lår un

der perioden. 
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Vill Allmänna bidrag till den kommunala sektorn 
Milj. l;.r. ofiirändrad pris- och löncnivii 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Genom- Förändring till Procentuell 
snittlig förändring 
procentuell 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1987/88-
förimdring 1988/89-
19Kl/82-
1985/86 

Skatteuljämnings-
bidrag och 
kompcnsationsbidrag -2,5 14250 -1150 -525 -250 () -tu 

Andamålsgruppcn omfattar ett skatteutjämningsbidrag till kommuner 
och landsting och ett bidrag till kommuner med anledning av avskaffandet 
av den kommunala företagsbeskattningen. 

Det allmänna bidraget utgör ett ekonomiskt stöd till kommunerna utan 
förbehåll beträffande användning och utan koppling till viss verksamhet. 

Syftet med skatteutjämningsbidraget är att minska de ekonomiska skill
naderna mellan kommunerna som uppstår till följd av olika förutsättningar 
vad avser kostnader och skattekraft. Bidraget bör också leda till att skillna
derna i skattesatserna utjämnas. 

Skatteutjämningshidraget utgår dels som ett ordinarie bidrag. dels som 
ett extra skatteutjämningsbidrag. 

Genom det ordinarie skatteuOämningshidraget garanteras kommunerna 
och landstingskommunerna ett visst skatteunderlag i skattekronor per 
invånare (skattekraft) i förhållande till riksgenomsnittet. 

Extra skatteutjiimningshidrag utbetalas till kommuner som av olika skäl 
har kommit i ekonomiska svårigheter. Bidrag ges även till kommunerna i 
skogslänen och Gotlands kommun som kompensation för att statsbidraget 
till kollt:ktiv landshygdstrafik avskaffas. Ett särskilt stöd kan iiven utga 
inom ramen för extra skatteutjämningsbidrag till kommuner som vidtar 
förebyggande åtgiirder mot jordskred m. m. 

Skatteutjämningsbidragets utveckling påverkas förutom av skattesats
ändringar. dels av utvecklingen av det egna skatteunderlaget i den enskilda 
kommunen eller landstingskommunen i förhållande till genomsnittet i ri
ket. dels av en förändring av medelskattekraften. 

Skatteutjämningsbidragens storlek beräknas utifrån resp. kommuns tKh 
landstingskommuns skattesats. Den skattesats som får användas vid be
räkning föreslås i årets budgetproposition maximeras till 16 kr./skr. för 
kommunerna, 13:50 kr./skr. för landstingen och till :!9:50 kr./skr. för de 
kommuner som inte ingår i landsting. 

Grundgarantin, som fastställs i lag, kompletteras liksom hittills med 

tillägg eller avdrag för kommunernas och landstingens åldersstruktur. Till
läggen eller avdragen beräknas årligen och anges i procent av meclelskat
tckraftcn. I årets budgetproposition redovisas ett förslag till reformering av 
det nuvarande skatteutjämningssystemet. Syftet är all öka utjämningsef
fckten inom systemet och därmed minska skillnaderna i skattesatser i 
första hand mellan kommunerna i den södra och norra delen av landet. 
Resurserna omfördelades därför så att kommunerna och landstingen i di: 
norra delarna av landet får en större andel av skatteutjämningsbidraget. 

Genom-
snittlig 
procentuell 
foriindring 
1987/88-
1991/92 
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Förslaget innebär vidare att den totala bidragsramcn minskar. I beräkning

arna i lhngtidsbudgeten har hänsyn tagits till detta. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

IX Utbildning och forskning 
Mil.i. kr .. oföriindrad pris- och löncnid 

Förändring till Procentuell Genom
snittlig 
procentuell 
fiiriindring 
1981/82-
1985/86 

föriirn..lring 
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1987188-

1988/89-

Totala utgifter -1.5 42960 -759 -428 -407 -484 

därav 
Obligatoriska 

skolväsendet -3.0 lh237 -753 -312 -2'\6 -287 
Gvmnasicskolan 0 5 187 - 4 - 16 - !'i () 

HÖl!re utbildning. 
forskning m. m. +0,3 10778 + 39 - 57 -100 -104 

Studiestöd -0.I 7 83." - 41 - 43 - 36 - 76 

Ändamålsgruppcn omfattar utgifterna för utbildningsväsendet och för 

den civila grundforskningen som bedrivs av staten eller ges statligt stöd. I 

utgifterna ingår bl. a. det obligatoriska skolväsendet (inkl. särskolan). gym

nasiala skolor, vuxenutbildning. högre utbildning, studiestöd samt grund

forskning. Till högre utbildning och forskning hänförs bl. a. högskolan 

(inkl. lantbruksuniversitetetl, de statliga utgifterna för forskning och ut
veckling inom industriområdet. 

Staten svarar för merparten av kostnaderna för det oh/igatoriska sko/Pii

sendet i form av skolledar- och lärarlöner. Resterande kostnader faller på 
kommunerna. 

Utgiftsstyrande faktorer för grundskolebidraget i löpande priser är -

förutom löneutvecklingen och antalet elever - den genomsnittliga undcr
visningsskyldigheten. Genom att utbetalningen av statsbidraget fördelas 

pt1 förskott och slutreglering är belastningen på statsbudgeten regelmässigt 
skild frän vad kommunerna är berättigad till i statsbidrag för ett visst läsår. 

Under långtidshudgetperioden minskar antalet elever i grundskolan (7-15 
år) med ca 7 % vilket innebär att utgifterna i fasta priser sjunker under 
perioden. 

Antalet intagningsplatser inom RYm1wsieskolans ram som regeringen 

föreslår i årets budgetproposition ( 124 0()()) förutsätts gälla under hela 

perioden. Utöver dessa platser finns ca 29 000 platser i sådana specialkur

ser som för tillträde kräver tidigare gymnasial utbildning. praktik eller viss 

ålder. Kostnaderna för gymnasieskolan styrs - förutom av löneutveck

lingen och antalet elever - av antalet klasser. omfattningen av liirarnas 

undervisningsskyldighet samt timplanernas utformning. Fr. o. m. den I juli 

1987 införs ett nytt statsbidragssystem för gymnasieskolan. 

Statsbidrag utgar fr. o. m. den I juli 1983 till vissa kommunala åtgärder 

fi"ir de 1111Rdumar under IR är som efter grundskolan inte genomgår reguijär 

utbildning eller har fast arbete. Utgifterna styrs av antalet ungdomar som 
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blir föremiil för dessa åtgärder. Utg~mgspunkten för mcdelsberäkningen i Prop. 1986/87: 150 

iirets hudgetproposition iir att 14 000 ungdomar i åldern 16-17 iir väntas Bilaga 1.2 

vara i behov av dessa fttgärder. Till grund för beräkningarna under hela 

litngtidsbudgetperioden ligger ett antagande att antalet 16-17 åringar som 

kommer bli föremiil för åtgärder genom det kommunala uppföljningsansva-

ret är nföriindrat. 

Kostnaderna för 1·11xcn11thi/dnini:cn, som huvudsakligen hest{ir av bi

dragsanslagen till studiecirklar. invandrarundervisning i svenska. driften 

av fl)lkhögskolor och kommunal utbildning för vuxna tgrundvux och 

komvux). beräknas inte öka under långtidsperioden. Uthildningsvolymen 

förväntas inte förändras under perioden. 

Utgifterna i fasta priser för den grundläggande hiigsko/e11thild11i11gm 

väntas till följd av redan fattade beslut minska marginellt. 

De dominerande utgiftsstyrande faktorn för den grundläggande högsko

leutbildningen. exkl. kommunal högskoleutbildning. utgörs av dels de pla

neringsramar i form av nybörjarplatser som årligen fastställs av riksdagen. 

dels utbildningens längd. kostnaderna per utbildningsplats samt kringkost

nader såsom administration vid högskoleenheterna m. m. Dessa faktorer 

utgör ca 851/( av de totala utgifterna. 

Staten ger bidrag till kommuner och lar.dstingskommuner för driften av 

den kommunala högskoleutbildningen. Bidraget antas realt minska under 

långtidsbudgetperioden, 

Antalet gymnasiestuderande antas vara oförändrat under perioden. Vad 

gäller de studerande på högskolan förväntas antalet minska något under 

långtidsbudgetperioden. 

Utgifterna för studiesociala ändamål styrs av antalet studerande på gym

nasie- och högskolenivå. Den största utgiftsposten - de åtcrbdalnings

pliktiga studiemedlen - styrs även av basbeloppet. Studiemedelstagarnas 

sammanlagda skuld till staten uppgick vid utgiingen av är 1986 till 36,3 

miljarder kr. 
De statliga anslagen till forskning och ut1·eck/i11g uppgår till ca 11.3 

miljarder kr. budgetåret 1986/87. I proposition 1986/87:80 om forskning 

föreslår regeringen att ytterligare 315 milj. kr. under 1987/88. 95 milj. kr. 

under 1988/89 och 90 milj. kr. under 1989/90 tillförs forskning och utveck

ling. 
Forskningen inom uthildningsdepartementets område svarar budgetåret 

1986/87 för ca en tredjedel. eller 3.4 miljarder kr.. av det statligt finansiera

de forsknings- och utvecklingsarbetct. För budgetåret 1987/88 ökar resur

serna med knappt 230 milj. kr.. 1988/89 med 60 milj. kr. och 1989/90 med 

drygt 74 milj. kr. Verksamheten inom utbildningsdepartementets område 

finansieras även genom externa resurser. 

För perioden efter budgetåret 1989/90 beräknats oförändrade resurser 

till forskning och utveckling. 

De viktigaste utgiftspåverkande faktorerna inom ändamålsgruppen iir 

antalet elever. löneutvccklingen för lärare samt basbeloppet. Dessa fakto

rer påverkar framför allt anslagen inom skolväsendet. den högre uthild

ningen och studiestödet. 
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X Arbetsmarknads- och regionalpolitik 
Milj. kr .. oförirndrad pris- och löncnivä 

Genom- Förändring till 
snittlig 
procentuell 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 
förändring 
1981/82-
1985/86 

Totala utgifter +4,0 22370 -280 -166 -96 9 

darav 
Arhetsmarknadspolitik +4.2 20147 + 14 -162 -93 6 
Regionalpolitik +2.0 2 223 -294 - 4 - 3 -3 

Ändamålsgruppen omfattar statens utgifter för skilda arbetsmarknads

politiska åtgärder såsom arbetsförmedling, syssclsättningsskapande åtgär
der. arbetsmarknadsutbildning, kontantstöd vid arbetslöshet. arbetsmiljö

åtgärder. stöd till Stiftelsen Samhällsföretag, samt vissa andra sysselsätt
ningsfrämjandc åtgärder. Vidare hör utgifterna för regionalpolitiska åtgär
der till denna ändamålsgrupp. 

Arhetsmarknadspolitik 

Arbetslösheten uppgick till 2.7 % i genomsnitt under 1986. Långtidsbudge

ten har baserats på ett sjunkande arbetslöshetstal. En förändring av arbets
lösheten med en procent under en tid av två månader innebär att utgifterna 
för arbetslöshetsersättning förändras med ca 167 milj. kr. på statsbudgeten 

och med ca 310 milj. kr. inom arbetsmarknadsfonden. 
Sysselsättningsskapande åtgärder. avser främst statliga, kommunala och 

enskilda beredskapsarbeten samt rekryteringsstöd. Behovet av bered
skapsarbeten är i hög grad avhängigt konjukturutvecklingen och syssel
sättningsläget. Det innebär att medelsätgången kan variera kraftigt mellan 

budgetåren. Avgörande för kostnaderna för verksamheten är dels antalet 
sysselsättningsdagar, dels kostnader per sysselsättningsdag. 

Till kommunalt och enskilt beredskapsarbete av investeringskaraktär 
lämnas fr. o. m. den 1 juli 1985 statsbidrag (grundbidragl med normalt med 
70 %· av lönekostnaderna. Därutöver utgår ett tilläggs bidrag om I 0 '}-(, för 
övriga kostnader. I 1987 års budgetproposition föreslås att grundbidraget 
skall sänkas till 60% utom i stödområdena A och B. 

De statliga utgifterna för sysselsättningsskapande ii.tgärder har beräknats 
till ca 2,5 miljarder kr., för budgetåret 1987/88 motsvarande 5.7 milj. 
sysselsättningsdagar för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd. Utgif
terna för statsbidrag till de ungdomslag för 18-19-åringar som startade i 

januari 1984 beräknas till ca 5,7 miljarder kr. sammanlagt för hela långtids
budgetperiodcn. Därvid har antagits en volym om 20 000 platser i genom

snitt per år under perioden. Därtill kommer 10 000 inskolningsplatser 
motsvarande 5 000 helårsplatser till en kostnad av ca 1,3 miljarder kr. för 
perioden. 

Kontantstöd vid arbetslöshet utgår dels i form av ersättning från erkända 
arbetslöshetskassor, dels i form av kontant arbetsmarknadsstöd till perso-

4 RiksdaRen 1986187. 1 sam/. Nr 150 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Procentuell Genom-
föriindring snittlig 
1987/88- procentuell 
1988/89- förändring 

19W88-
1991/92 

- 1.2 -0,6 

0 -0.2 
-13.2 -3.5 
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ner som står utanför arhetslöshetsförsäkringen. Statshidragen till arbets- Prop. 1986/87: 150 
löshetsförsäkringen samt det kontanta arbetsmarknadsstödet finansieras Bilaga 1.2 
dels över anslag på statshudgeten (35 %). dels genom arbetsgivaravgifter 

(65 % l från statsbudgetens inkomstsida. Övriga kostnader för arbetslös-

hetsförsäkringen finansieras genom medlemsavgifter fran de försäkrade 

och genom ränteinkomster. Behovet av medlemsavgifter styrs till stor del 

av statsbidragets storlek. Statsbidragen till de erbnda arbetslöshetskas-

sorna utgör för närvarande ca 95 C;(. av den arhetslöshctsersättning som 

hetalas ut. 

Utgifterna för kontantstöd vid arbetslöshet styrs av arbetslöshetens 

omfattning, antalet arbetslösa och antalet ersättningsdagar samt ersiitt

ningsnivån. Den högsta ersättningsnivån. som höjs till 400 kr. per dag 

fr. o. m den I juli 1987. fastställs av statsmakterna. Utbildningsbidraget för 

den som är berättigad till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa höjs 

ock~t1 till 400 kr. Arbetsmarknadsavgiften föreslås mot denna bakgrund 

höjas till 2.16% fr. o. m. I januari 1988. 

Utgiftsutvecklingen för arbetsmarknadsutbildningen styrs i första hand 

av antalet kursdeltagare samt av utbildningskostnaden och utbildningsbi

dragets storlek per kursdeltagare. Antalet deltagare i arbetsmarknadsut

bildningen och utbildningsbidragets storlek fastställs genom särskilda be

slut av statsmakterna. Antalet kursdeltagare i verksamheten är beroende 

av arbetsmarknadsläget och av i vilken utsträckning de sökande uppfyller 

villkoren för tillträde till utbildningen. Utbildningens inriktning och fördel

ning av kursdeltagarna regionalt har också betydelse för kostnadsutveck

lingen. 

Arbetsmiljö och arbetsanpassning 

Genom arbetsmiljöfonden kommer ca 580 milj. kr. all fördelas till arbets

miljö- och arbetslivsändamål under budgetåret 1987/88. Verksamheten 

finansieras via en särskild arbetsgivaravgift och redovisas inte på statsbud

geten. 
Inom arbetsmiljöområdet bedrivs forskning om hur skador i arbetslivet 

uppkommer och hur de kan förebyggas. Genom arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter och insatser av arbetsmarknadens parter arbetar man vidare 

för en sund och säker arbetsmiljö. 

Budgetförslaget för arbetarskyddsverkct utgår från den ekonomiska tre

årsplan som fastlades år 1985. Verket får genom denna en 4-procentig 

realminskning av anslaget fram t. o. m. budgetåret 1988/89. Yrkesinspek

tionen har i likhet med föregående år genom omprioritering tillförts vissa 

medel. För arbetarskyddsverket budgeteras ca 320 milj. kr. för budgetåret 

1987/88. 
För att öka möjligheten för arbetshandikappade att få arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden kan lönebidrag lämnas till arbetsgivare. Dess

utom finns ett särskilt introduktionsstöd vid anställning av arbetshandikap

pade inom vissa sektorer. Vidare kan bidrag lämnas till arbetshjälpmedel 

åt handikappade. För budgetåret 1987/88 beräknas utgifterna för dessa 

stödformerna uppgå till knappt 4 miljarder kr. 42 



Kostnaderna för stöden bestäms av regelsystemet och av arbetsförmed

lingens möjligheter att placera sökande med arbetshandikapp. Introduk

tionsstöd föreslås kunna utgå inom en viss volymram. Antalet platser med 

100 % lönebidrag hos statliga myndigheter är sedan länge begränsat. Bi

drag med 90 (~, av lönekostnaden till allmännyttiga organisationer ökar i 

viss begränsad omfattning. Anställning med löncbidrag med lägre subvcn

tionsnivåer hos enskilda företag. kommunala arbetsgivare och affärs

drivande verk får diiremot genomföras i obegränsad omfattning. Under 

långtidsbudgctperioden beräknas antalet löncbidragsplatser öka med 2 000 

per år. 
För den yrkesinriktade rehablitcringen väntas i stort sett oförändrade 

utgifter under långtidsbudgetperioden. Rörelseunderskottet vid driften av 

stiftelseorganisationen för skyddat arbete - Samhällsföretagsgruppen -

finansieras helt via statsbudgeten. Stiftelsen Samhällsföretag - föreslås få 
ett anslag om ca 3.2 miljan.ler kr. för att täcka detta underskott samt för 

vissa investeringar under budgetåret 1987/88. Utgifterna beräknas sjunka 

under Jångtidsbudgetperioden genom att verksamheten effektiviseras och 

försäljningsintäkterna ökar. 

Regionalpolitik 

Det regionalpolitiska stödet till näringslivet består bl. a. av åtgärder för 

företags- och teknikutveckling. stöd i samband med investeringar och 

glesbygdsinsatser, transportstöd samt pris- och rationaliseringsstöd till 

jordbruk i norra Sverige. 
Det regionalpolitiska stödet inom industridepartementets område syftar 

främst till att skapa varaktiga sysselsättningstillfällen i de regioner i landet 

som drabbats av undersysselsättning och arbetslöshet. Ökad vikt har lagts 

på åtgiirder för att allmiint förbättra näringslivsmiljön i de prioriterade 

regionerna vad gäller utbildning. kommunikationer. teknisk kompetens 

m.m. 
Riksdagen har beslutat om en ekonomisk ram för budgetåren I 985/86 -

1988/89 för dessa stödåtgärder. Ramen uppgår till ca 6.5 miljarder kronor 

och omfattar bl. a. lokaliseringsstöd. offertstöd. investeringsbidrag. före

tagsutvecklings- och glesbygdsstöd samt sysselsättningsstöd och nedsätt

ning av socialavgifter. För långtidsbudgetperioden har i övrigt förutsatts 

att ambitionsnivån är oförändrad. Den årliga utgiften har beräknat till drygt 

I .6 miljarder kronor. 

De kortsiktiga variationerna i utnyttjande av de medel som disponeras är 

bl. a. avhängiga av den allmänna konjukturutvecklingen och behovet av att 

motverka tendenser till ökade regionala obalanser. En förstärkning av 

regionalpolitiken föreslås i arets budgetproposition. vilket innebär att ca 2 

miljarder kr anslås för regionalpolitiska insatser inom industridepartemen

tets område för budgetåret 1987/88. 

Ett nytt anslag på 300 milj. kr. för särskilda regionalpolitiska insatser för 

infrastrukturuthyggnad m. m. har föreslagits att utnyttjas under en treårs

period. Samtidigt föreslås sysselsättningsstödet slopas i stödområde C. 
Inom kommunikationsdcpartementcts område föresl[1s till bärighets-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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höjande åtgärder i vägnätet att nära 4 miljarder kronor investeras i skogs
länen under en tioårsperiod. Vidare föreslås att 15 milj. kr. anvisas till 
driftstöd för kommunala flygplatser. Transportstödet till Norrland m. m. är 
i långtidsbudgeten beräknat utifrån en viss real tillväxt. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Inom utbildningsdepartementets område föreslås att 15 milj. kr. anvisas 
budgetåret 1987/88 för särskilda utbildningssatsningar vid universitet och 
högskolor i de regionalpolitiska prioriterade delarna av landet. 

Inom jordbruksdepartementets område föreslås oförändrade anslag vad 
gäller stödet till jordbruket i norra Sverige. Samtidigt aviseras att ett 
särskilt åtgärdsprogram skall föreläggas riksdagen våren 1987. 

En förstärkning av stödet till arbetsgivare som ordnar sysselsättning för 
medflyttande till nyckelpersoner som flyttar till ort i stödområden föreslås 
under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 

Inom civildepartementets område 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 skatte
utjämningssystemet, som bl. a. innebär att skatteutjämningsbidragen höjs i 
regionalpolitiskt prioriterade regioner. 

XI Bostadspolitik 
Milj. kr. oförändrad pris- och lönenivå 

Totala utgifter 

därav 
Räntebidrag 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

-13,l 

+ 2,6 

Förändring till 

1987/88 1988/89 1989/90 1990191 l99l/92 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

13515 +368 +835 + 880 +1235 +2,6 

12400 +600 +950 +1000 +1250 +4,6 

Statsutgifterna inom ändamålsgruppen domineras av räntebidrag till bo
stadsbyggande. Räntebidrag lämnas även för vissa underhålls- och energi
besparingsåtgärder. Räntebidragen täcker mellanskillnader mellan den 
s. k. garanterade räntan och faktisk räntekostnad för såväl statliga lån som 
bottenlån. Kostnaderna för räntebidrag är beroende av förändringar av den 

allmänna räntenivån. 
Staten betalar vidare ut bostadsbidrag till barnfamiljer samt delfinansie

rar statskommunala bidrag till hushåll med barn. Statens bidrag till kom

munalt bostadstillägg till folkpensionärer (KBT) redovisas under ända

målsavsnitt IV. 
De bostadspolitiska utgifterna omfattar även bidrag och lån till bostads

förbättring m. m., bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel 
outhyrda lägenheter m. m. samt vissa ränte- och amorteringsfria till
läggslån. 

I beräkningarna antas nybyggnadsvolymen år 1987 omfatta ca 33 500 
lägenheter. Ombyggnadsvcrksamheten antas uppgå till ca 35 000 lägenhe-

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

+5,6 

+6,9 
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ter per år. Under långtidsbudgetperioden antas att nybyggnadsvolymen 
öka till ca 37 000 lägenheter per år medan ombyggnads verksamheten antas 
ligga kvar på i stort sett oförändrad nivå. De sammanlagda effekterna av en 
sänkning av den allmänna räntenivån och volymökningen leder till en real 
ökning av kostnaderna under lfmgtidsbudgetperioden. 

Riksdagen har under hösten 1986 beslutat (prop. 86/87:48. BoU 7, rskr 
93) om dels försök med bidrag för att dämpa höjningar av hyrorna för vissa 
boende efter ombyggnad. dels bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder 
samt införande av tilläggslån för ombyggnad av vissa hus som är yngre än 
30 år. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att räntebidrag 

till främst egnahem skall minskas genom extra upptrappningar av den 
garanterade räntan. Vidare föreslås att kommunerna skall delfinansiera 
bostadsanpassningsbidragen. Föreslagen minskar statens utgifter med 355 
milj. kr. från år 1988. I långtidsbudgeten har hänsyn tagits till dessa förslag. 

Bostadshidrag till barnfamiljer består av en statlig del, som lämnas med 
ett visst belopp per barn och en statskommunal del. Denna del är beroende 
av bostadskostnaderna. Bostadsbidraget är inkomstprövat och reduceras 
med en viss del av den bidragsgrundande inkomsten. 

Regeringen har lagt fram vissa förslag rörande bostadsbidragen. som 
riksdagen ännu inte tagit ställning till. Ett förslag innebär (prop. 86/87:48) 
att bidrag ska lämnas till högre bostadskostnader. Vidare föreslås i årets 
budgetproposition att bostadsbidraget i sin helhet omvandlas till ett kom
munalt bidrag och att statsbidrag skall utgå. Staten och kommunernas 
andelar av kostnaderna för det totala stödet förblir dock detsamma som 
idag. Vidare har regeringen under våren 1987 föreslagit att hostadshidrag 
il~förs för yngre hushåll utan barn. Hänsyn till dessa förslag har tagits i 
långtidsbudgeten. 

Bostadsbidrag utgick under år 1986 till 263 000 hushåll. Utgifterna för 
bostadsbidrag påverkas av antal barn, förvärvsfrekvens, utveckling av 
inkomster och bostadskostnaden. 

Sambandet med starshudf>:cfcns inkomster 

Skatteregler som berör bostadssektorn påverkar statens inkomster. Den 
beskattningsbara inkomsten för egnahemsägare minskar p. g. a. att ränte
utgifter för lån med säkerhet i fastigheter är avdragsgilla. För sådana lån. 
kan skattcbortfallet under inkomståret 1987 uppskattas till drygt 5 miljar
der kr. för staten. Härtill kommer 8 miljarder i bortfall för kommuner och 
landsting. Egnahemsägarnas extra avdrag har slopats fr. o. m. år 1987 
vilket medför att skattebortfallct minskar något. 

Den kommunala garantiskatten för bostadsfastigheter som ägs av fysis
ka personer slopas fr. o. m. 1987. vilket innebär en skattelättnad för bl. a. 
många fastighetsägare. 

I långtidsbudgeten har beräknats ett oförändrat skattebortfall under 
perioden. 

Statens intäkter av fastighetsskatten frfm bostadshus beräknas uppgå till 
ca 4,9 miljarder kr. under 1987. Intäkterna framöver ökar dels p.g.a. 
kommande omtaxeringar och dels i takt med att nya bostadshus tillkom-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 
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mer och upptaxering av fastigheter sker. Hänsyn till detta har tagits i 
långtidsbudgeten. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

För bostadslån utbetalade av staten före den I juli 1985 sker amorkring 
och inlösen vilka registreras som inkomster på statsbudgeten. Dessa inbe
talningar kan uppskattas till 2,5 miljarder kr. per år under Utngtidsbudget
perioden. 

Vid slutet av långtidsbudgetperioden uppskattas samhällets subven
tioner till bostadssektorn vid dagens räntenivå uppgå till sammanlagt ca 30 

miljarder kr. 

\/i.ua effekter 11tanf('ir .1·1atsh11d1:cte11 

De statliga bostadslånen svarar för 22-30 9(. av den prioriterade bostadsut
låningen. Fr. o. m. den I juli 1985 svarar Statens Bostadsfinansieringsbolag 
!SBABl för utlåningen. Bottenbelåningen för bostadsbyggande sker på 
kapitalmarknaden. För denna utlåning svarar bostadslåneinstituten. 

XII Näringspolitik 

Mil. kr. oforiindrad pris- och löncnivå 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
19W82-
1985/86 

Förändring till 

1987 /88 1988/89 1989/90 1990/91 199119:! 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

Totala utgifter -6,3 5718 -249 -234 -137 -24 

Ändamålsgruppen Näringspolitik omfattar utgifter för handel och indu
stri. jordbruk, fiske samt hantverk. Utgifterna uppgår för budgetåret 
1987/88 till ca 5,7 miljarder kr. 

De näringspolitiska insatserna som redovisas under industridepartemen
tets huvudtitel kan delas in i permanenta program och särskilda insatser 
vid ortskriser. omstruktureringsinsatser m. m. 

I regeringens proposition 1986/87:74 om näringspolitiken inför 1990-talt:t 
behandlas frågan om de framtida särskilda insatserna inom näringspoliti

kens område. 

-4,3 

Stöden till krisdrabbade företag har skurits ned mycket kraftigt sedan 

regeringsskiftet 1982. De små kvarstående kostnaderna är kapitalkost
nader på utestående lån och aktiekapital. Kostnaderna för olika former av 
stöd till varvindustrin har varit svår att pilverka på kort sikt. Gamla beslut 

och åtaganden förorsakar fortfarande icke obetydliga kostnader. Detta 
gäller framför allt infriandcn av tidigare ställda fartygskreditgarantier samt 
nedläggningskostnader. 

Gcnom
snilllig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
1991/92 

-1,1 
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l>iagram 2 Stöd till krisdrabbade företag 1979/80-1985/86 

I nettokostnader milj. kr. 1980 ars prisnivå) 
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Den restriktiva hållningen till krisföretagsstöd torde innebära att kostna

den för de särskilda ins::itserna fortsätter att ligga på en låg nivå under 

långtidsbudget perioden. 

I diagram 3 redovisas omfattningen av sådana insatser i krisdrabbade 

företag och branscher, som har gjorts med hjälp av medel som tillskjutits 

genom särskilda beslut vid sidan av ordinarie anslag. Vidare redovisas 

utgifterna till följd av redan fattade beslut som avser långtidsbudgetperio

den. Den framtida belastningen rör främst insatser inom varvindustrin. 

Sifferuppgifterna i diagram 3 avviker från de nettokostnadsheräkningar 

av industristödet som görs inom industridepartementet. Detta heror på 
skillnader i bcräkningssätt. 

De beloppmässigt mest omfattande programmen av permanent karaktär 

är exportkredit[:arantierna och de statsstiidda exportkrediterna (det s .. k. 

SEK-systemet). Under de senaste i1ren har betydande underskott uppstfitt 

i cxportkreditgarantisystemet till följd av omfattande skadeutbetalningar 
på grund av bristande återbetalning från ett begränsat antal länder. Kost

naderna för SEK-systemet beräknas. på hasis av de antaganden som 

långtidsbudgeten bygger på, bli ca 620 milj. kr. budgetåret 1987/88 för att 

sedan succesivt minska till ca 100 milj. kr. budgetåret 1991/92. 
Det statliga stödet till exportkreditfinansicring har sedan några [ir fött en 

ny inriktning. Det statliga stödet gick under slutet av 1970-talct och början 

av 1980-talct huvudsakligen till projekt i u-länder och statshandelsländer 

och till fartyg med stora subventioner. Nu är den del av projektexporten 

som finansieras med statligt stöd i första hand bist{mdsstödda projekt och 

en och annan mycket omfattande exportaffär. Den mera löpande exporten 

av mindre projekt och vanliga kapitalvaror finansieras med marknadsmäs
siga krediter. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga l.2 
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För tekoindustrin och den träbcarbctande industrin finns för närvarande Prop. 1986/87: 150 
särskilda branschprogram. Kostnaderna för dessa hranschprogram heräk- Bilaga 1.2 
nas hli lägre för den kommande perioden än under den senaste femi\rspc-
riodcn. 

Diagram 3. Statlil(a insatser i krisdrabbade företag och branscher 

Miljarder kr.. oforandrad pri<>- och löncnivå 
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XI I I Energiförsörjning 
Milj. kr. oförändrad pri~- och löncnivi1 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Förändring till Procentuell Cienom
sniulig 
procentuell 
förändring 
1981/82-
1985/86 

förändring 
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1987/88-

1988/89-

Totala utgifter -10,6 4192 -131 +64 -235 -40 
därav 
Energisparande -30.7 41 - 20 +60 + 60 0 
Energiför~örjning 
inkl. ener~iforskning - 5.6 4151 -111 .._ 4 -295 --40 

Ändarnålsgruppen omfattar bl. a. utgifterna för statens vattenfalls verk. 

beredskapslagring av olja m. m., encrgiforskning och ersättning for förse
nad idrifttagning av kärnreaktorer. Huvuddelen av statsutgifterna inom 
em:rgiområdet går till investeringar. ofta av långsiktig karaktär. Beslut om 
investeringar inom ändamålsgruppen påverkar ofta utgiftsnivån under flera 

år framåt. 

Vid beräkningarna av utgifterna för statens vattenfallsverk har invester

ingsnivån inom affärsverket under perioden 1986/87-1990/91 bedömts ligga 
på ca 3,7 miljarder kr. per år. Nyinvesteringarna i kärnkraftverk är avsluta
de. Vissa ombyggnadsarbeten pågår vid Ringhalsverket. Behovet av för

nyelse av statens vattenfallsverks äldre anläggningar ökar. Vissa äldre 
delar av storkraftsnätet kommer därför att ersättas och kapaciteten där
med ökas. Ersättning för försenad produktionsstart av kärnreaktorer har 

utgått enligt särskilda avtal för reaktorerna Forsmark I, 2 och 3 samt 
Ringhals 3 och 4. Budgetåret 1987/88 är det sista året ersättning kommer 
att utgå och då endast för Forsmark 3. 

Inom energiområdet ges utöver anslag på statsbudgeten även kreditga
rantier dels för utvinning m. m. av olja, naturgas och kol. dels för Svensk 
Kärnbränslehantering AB:s åtaganden i samband med upphandling inom 

kärnbränsleområdet. Statliga kreditgarantier lämnas för statens vatten
fallsverks upplåning avseende bolag inom vattenfallskoncernen. Garanti
ramarna för dessa ändamål uppgår för budgetåret 1987 /88 sammanlagt till 
ca 23,5 miljarder kr. 

- 3,1 

-48.7 

- 2.7 

Cienom
snilllig 
procentuell 
for~indring 
1987/88-
1991/92 

-2,1 

-3.1 
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XIV Övrigt 
Milj. kr., oförändrad pris- och lönenivä 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.2 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
198li82-
1985/86 

Förändring till 

I Y87 /88 1988/89 1989/90 1990/91 1991 /92 

Procentuell 
förändring 
1987/88-
1988/89-

'fotala utgifter - 4,7 26945 +2025 +205 +140 +909 +13,7 
därav 
I .i vsrnedcl ssu bventioner 
m.m. -10.4 2908 - 200 () 0 -400 -

Rekreation. kyrkliga 
och kulturdla ändamäl 0 2885 78 - 55 -· 64 -
Skatteadministration 
m.m. I. I 9987 70 -144 + 14 +110 

Till gruppen Övrigt har förts utgifter som inte har behandlats i någon av 
de tidigare redovisade ändamålsgrupperna. Här återfinns bl. a. anslag för 
livsmedelssubventioner, riksdag m:h regering, skatteadministration, 
miljövård, kulturverksamhet, kyrkliga ändamål samt idrotts- och fri
tidsverksamhet. 

Inom ramen för jordbruksprisregleringen fastställs priserna på jord
bruksprodukter av statsmakterna, efter överläggningar mellan statens 
jordbruksnämnd. jordbruksnämndens konsumentdelegation och Lantbru
karnas förhandlingsdelegation. År 1973 infördes livsmedelssub1•entioner 
för att resultatet av just dessa prisförhandlingar inte skulle slå igenom på 

livsmedelspriserna. Utgifterna för livsmedelssubventionerna styrs av en

skilda beslut som fattas av statsmakterna och av konsumtionen av livsme
del. Kostnaderna för livsmedelssubventionerna. som numera enbart avser 
mjölk. kan beräknas till 2, I miljarder kr. för budgetåret 1987 /88. J nkluderas 
vissa låginkomstsatsningar m. m. för jordbrukare uppgår beloppet till 
knappt 2.6. miljarder kr. Livsmedelssubventionerna beräknas därigenom 
sänka livsmedelspriserna med 2 . .'i %. I långtidsbudgeten beräknas subven
tionerna vara oförändrade under perioden. Statsmakternas ansvar för 
spannmålsöverskotten avvecklas under perioden i enlighet med gällande 

riksdagsbeslut. 

-

Riksdagen beslutade våren 198.'i att resurserna i jordbruket i stort sett 
bör stämma överens med vad som behövs för var livsmedelsförsörjning 

och för de utfästelser som Sverige gjort i det internationella arbetet mot 

världsvälten. För de kostnader som uppstår till följd av att spannmålspro

duktionen överstiger detta behov skall samhället under en övergångstid ta 

ett delansvar. Andelen för samhället skall vara 40 e;,-;), medan jordbruksnä

ringen svarar för 60 %, räknat vid normalskörd. Riksdagen har för 198.'i års 

skörd slagit fast att procenten skall räknas på de verkliga kostnaderna för 

spannmålsöverskottet. 
Införselavgiftsmedel från import av jordbruksprodukter och livsmedel 

används för olika ändamål. bl. a. prisreglering, med belopp som riksdagen 

beslutar om för varje år. Det belopp som skall tillföras jordbruket fastställs 
efter en särskild s. k. fördelning~plan. För regleringsåret 1987/88 beräknas 

6.8 

2.7 

0,1 

Genom
snittlig 
procentuell 
förändring 
1987/88-
19Yl/92 

+8,9 

-5,6 

-1,7 

0,2 
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de totala införselavgiftsmedlen. som inte redovisas över statsbudgeten. Prop. 1986/87: 150 
uppgå till drygt 600 milj. kr. Bilaga 1.2 

Kostnader för den centrala myndighet.1·11t<>1·11ing. som inte kan hänföras 

till annat omräde. redovisas unde,r denna ändamiilsgrupp. Vissa utgifter för 
riksdag. regeringskansli och kommittt!er samt anslagen till de kungl. hov

och slottsstaterna redovisas också här. 

Även skatteadministrationen m. m. ingår i denna ändamålsgrupp. Kost
naderna för riksskatteverket. Hinsskattemyndigheterna. de lokala skatte
myndigheterna. kronofogdemyndigheterna samt för arvoden till taxerings

nämndordföranden m. m. kan i stort delas in i förvaltningsanslag och 
bidragsanslag. Huvuddelen av bidragsanslagen styrs av automatik. genom 

att bidragen är relaterade till lönekostnaderna för vissa verksamheter. 

Staten bidrar vidare till en del regional kulturl'erksumhct som drivs i 
stiftelseform och ofta har landstingskommuner som huvudmän. 

Kulturverksamheten finansieras även genom inkomster vid kulturinsti
tutionerna s[1som entrcmedcl m. m .. lotterimedel och forskningsmedel. 

Resurser erhålls också inom ramen för sysselsättningspolitikcn. Dessutom 

tillförs några kulturinstitutioner avkastning från fonder. 
Inom medieområdet är stöden till dagspressen den största utgiften på 

statsbudgeten. Dessa stöd styrs av automatiskt verkande volymregler. 
Sveriges Radio-koncernens ( SR) verksamhet finansieras med av giftsmedel 
som tillförs radiofonden. Avgiften är kopplad till innehav av tclevisions
mottagare. Fondens medel redovisas utanför statsbudgeten och finansierar 
radio- och TV-verksamhetens drifts- och investeringskostnader. Även ra
dionämdens verksamhet finansieras av fondmedel. U ndantagcn från av
giftsfinansiering är programverksamheten för utlandet som finansieras 
över statsbudgeten. Radiofonden förvaltas av riksgäldskontoret. 

Riksdagen fastställer årligen belopp som får rekvireras ur fonden. På 

denna bas får SR därutöver rekvirera medel enligt särskilda regler. Av
giftshöjningar görs löpande för att täcka ökade kostnader för koncernens 

verksamhet. I årets budgetproposition har föreslagits en avgiftshöjning per 
den I juli 1987 om 48 kr. per år. 

Statens utgifter för kyrkliga ändamål heriiknas till ca 96.5 milj. kr. för 
budgetåret 1987 /88. 

Det statliga stödet till idrotten uppgår - inkl. det lokala aktivitetsstödet 
- budgetåret 1987/88 till ca 325 milj. kr. Utgifterna för ändamålet prövas 
årligen av statsmakterna. 

Kostnaderna för mi(iiivårdsin.rntscma uppgår budgetiiret 1986/87 till 
drygt 500 milj. kr. i bidrag och direkta insatser. Även dessa utgifter 
fastställs genom årlig prövning. 

Under posten Beräknat tillkommande 11t1-:{fishclw1· netto. har för den 
framförliggande perioden lagts in reserver om 9.5 miljarder kr. per är 
motsvarande de kostnader som erfarenhetsmässigt uppkommer i samband 
med sedvanliga tilläggsbudgetar samt viss reserv därutöver för att beakta 

den underskattning av utgifterna för investeringar och särskilda program 
som långtidsbudgeten normalt innebär. 

FiiriindrinRar i anslaRshehällningar skall motsvara förändringen av den 
kassamässiga helastningen på bl. a. reservationsanslag. Anslagsbehåll- 51 



ningarna beräknas vid utgången av 1986/87 till 21.0 miljarder kr. Under Prop. 1986/87: 150 
långtidsbudgetperioden antas anslagshchållningarna minska med 1500 milj. Bilaga 1.2 
kr. per år. dvs. budgetens utgifter ökar i samma mån. 

Utnyt1ju11de1 a1· riirliga krediter i riksgäldskontoret är ett sätt for hl. a. 
vissa affärsverk och myndigheter att klara tillfälliga likviditetspåfrestning
ar. Riksdagen medger dock en högsta kreditgräns. Utnyttjandet av rörliga 
krediter varierar kraftigt. I juli 1986 var ca 1.9 miljarder kr. av en total ram 
på ca 8,9 miljarder kr. utnyttjad. Bland de myndigheter. affärsverk m. fl. 
som kan utnyttja rörliga krediter kan nämnas statens jordbruksnämnd, 
Stiftelsen Samhällsföretag och statens vattenfallsverk. Exportkreditnämn
den disponerar iiven en kredit för förluster på exportkreditgarantier. Ut
nyttjandet av rörliga krediter beräknas under långtidsbudget perioden scha
blonmässigt komma att öka med 500 milj. kr. 
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REGERJNGE:-.J 
FINANSDEPARTEMENTET 

Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning för 
budgetåret I 987 /88 

Riksrevisionsverket (RRV) skall enligt sin instruktion va1je är till regering

. en Himna en reviderad beräkning av statens inkomster för det kommande 

budgetäret, avsedd som underlag för inkomstberäkningen i komplette

ringspropositionen. 

RRV redovisar med denna skrivelse nya beriikningar av inkomsterna för 

budgetåret 1987i88 pii de större inkomsttitlarna samt vissa speciellt kon

junkturkänsliga inkomsttitlar. I anslutning till beriikningarna har även ut

falld för budgetfaet 1986/87 bedömts. Underlag för beriikningarna har 

inhämtats friin berörda myndigheter. För beräkningarna av inkomstskat

terna har dessutom uppgifter utnyttjats dels från RRV s taxcringsstatistiska 

undersökning avseende inkomståret 1985. dels fr{in RR Vs aktiebolagsen

kät. 
I beräkningarna har hiinsyn tagits till riksdagsbeslut samt propositioner 

och andra regeringsbeslut som förelåg den 16 mars 1987. 

För vissa titlar avseende budgetärct 1987/88, där RRV nu förordar 

förändringar, himnas kommentarer till förändringarna. 

I en tabellbilaga redovisas resultaten av RRVs reviderade beräkningar 

titel för titel för budgetåren 1986/87 och 1987/88. För att underlätta jämfö

relse med prognoserna i den reviderade nationalbudgeten presenteras i 

tabellbilagan också beräkningsresultaten kalenderiirsvis för åren 1987-

1988. 
RRVs inkomstberäkning från hösten 1986 finns utgiven i en separat 

publikation och kan tillsammans med den av RRV utgivna Inkomstliggaren 

användas som ett komplement till den nu presenterade reviderade in

komstberäkningen. Inkomstliggaren innehåller utförliga beskrivningar av 
vilka inkomster som hänför sig till de olika inkomsttitlarna och vilka 

bestämmelser som gäller för dessa. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Mundcho i närvaro 

av avdelningschefen Jönsson, revisionsdirektörcn Danielsson, avdclnings

dircktörcrna Dalmo och Karlson, hyrådirektörerna Aronsson och Nöjd, 

byråassistenten Stenberg, assistenten Frank samt avdelningsdirektören 

Svahlstedt. föredragande. 

Stockholm den 6 april 1987 

Ingemar Mundebo 
Peter Svahlsted 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150. /Jilaga 1.3 
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Utdrag ur 

RIKSREVISIONSYERKETS REVIDERADE INKOMSTllERÄKNING 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 

I. Sammanfattning 

l'i)rutsättningar 

Riksrevisionsverkets ( RRV) förslag till revid1.:rad berhkning av statshudge

tens inkomster under hudgeti'tret 1987/88 och uen nu gjorda uppskattnigen 

av inkomsterna under hudgetån:t 1986/87 grundas pii den ekonomiska 

politik som har kommit till uttryck i heslut av statsmakterna eller i förlsag 

som har lagts fram av regeringen i propositioner offentliggjorda före den 16 

mars 1987 samt därefter pil antagandet om oföriindrad ekonomisk politik. 

Förutom de institutionella förutsiittningarna iir bedömningen av konjuk

turutvecklingcn betydelsefull för beriikningen av statsbudgetens inkoms

ter. Den bedömning som regeringen presenterade i den preliminära natio

nalbudgeten har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena om 

den samhälhekonomiska utvecklingen. RRV har ocksi1 haft kontakt med 

finansdepartementet under det pilgiiendc arbett:t med den reviderade na

tionalbudgeten for år 1987. Pil grundval härav har RRV valt att utgå från 

följande antaganden för heräkningarna: 

Utbetald löne~umma 1 

Konsumentprisindex 
årsmedeltal 1 

Privat konsumtion, 
löpande priser 
Privat konsumtion, 
volvm' 
Ba;belopp. kr. 
Basenhet 
Bostadsl<incränta 

1986 

9.5 

..\.2 

8,0 

3.h 
23 300 
7 801) 

13.35 

' Procentuell förändring frän forcgiiendc iir 
" Genom~nittligt viirde 

Förändr. 
ifr. med 
hudget
prop. 

-HU 

±0 

-0.2 

±u 
.±0 
::.o 
.±0 

1987 Förändr. 
jfr. med 
hudget
prop. 

h.7 +0.3 

3.9 ±0 

7 ,0 - l.0 

3.U ±0 
2..\ 300' ±0 
9000 .±0 

9,7 ±0 

Sedan budgetpropositionen lagts fram har följande propositioner och rege

ringsbeslut av betydelse för inkomstberäkningarna tillkommit: 

- Proposition om statens vattenfalls verk ( 1986/87: 87) 

- Förbättrad kompensation vid korttidssjukdom m. m. ( 1986/87: 69) 

- Vissa aktiefrågor för SSAB Svenskt Stål AB !1986187: 71) 

- Proposition om fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar 

! 1986/87: 8:!.1 

- Rcgeringsbeslut 1987-01-08 ang. statens vattenfallsvcrk 

- Ftirslag om uttag av socialavgifter pii vinstandelsmcdel 

1988 

3,5 

2.0 

3.5 

1.5 
25500 
10000 
10.0 

Vidare grundas beräkningarna nu pii aktuellare uppgifter för inkomst

skatterna. Beräkningarna bygger p{i uppgifter frän taxeringen 1986. inhäm

tade genom RRV: s taxeringsstatistiska undersökning. RRV har iiven ge-

Föriindr. 
ifr. med 
-budget
prop. 

±0 

±0 

±0 

±0 
±0 
±0 
+0.3 



nnmflirt en enkät bland svensk<! aktiebolag under februari m{tnad flir alt Prop. 1986/87: 150 
förbiit1ra underlaget för heriikningarna av juridiska personers inkomst- Bilaga 1 . .3 
'katt. 

lltvcckling av inkomsterna 

Su1tsb11dgetens inkomster för budgetåret 1986/87 hcriiknas till .10 .. u miljar

der kr. vilket ~ir 4.8 miljarder kr. mer än vad som beriiknades i budgetprn· 

positionen. För hudgetilret 1987/88 beräknas ökningen till 4.9 miljarder kr. 

och inkl'lllsterna till totalt 313.8 miljarder kr. Förklaringen till föriindring

arna kan delas upp i tre komponenter som redovisas i nedenstiiende tab\{1. 

En av komponenterna är de antaganden om den ekonomiska utvecklingen 

som ligger till grund för beräkningarna. En annan :ir de föreslagna foriind

ringarna i de lagar LlCh det regelsystem som påverkar statens inkomster 

och utgifter. En tredje komponent benämnd övrig information innehilller 

hl. a. beteendeförändringar. justeringar med ledning av utfallsdata. föränd

rade beri\kning~metodcr. prognosfel m. m. 

Uppdelningen pil dessa komponenter kan inte göras pi1 ett entydigt siitt. 

Förändringarna kan ibland hestii uv komhinationseffcktcr. 

I följande sammanstiillning redovisas orsakerna till förändringarna av 

inkomsterna budgctfiren 1986/87 och 1987/88 mellan bcriikningarna till 

budgetpropositionen och nuvarande beräkning. 

1986i87 1987/88 

Beriikning i budgcl-
rropositionen 299.5 308.9 

Förändring till följd av: 
Nya antaganden 1,5 2.6 
l:'n1positioncr m. m. 0.5 1.0 
Ovrig information 2.X 1.3 

!'\uvarande beräkning 304,3 313.8 
Summa förändring +4,8 +4,9 

Inkomsterna har jusleras upp med 4,8 miljarder kr. för budgetåret 

1986/87 med 4,9 miljarder kr. för budgetåret 1987/88. Den utbetalda löne

summan antas öka med 0,3 procentenheter mer för vart och ett av åren 

1986 och 1987 jämfört med vad som antogs i beräkningen i budgetproposi

tkmen. Utvecklingstakten under år 1987 för den privata komsumtionen i 

löpande priser antas minska med I .0 procentenhet i förhållande till bedöm

ningen i budgetpropositione. De sammantagna förändringarna i de olika 

antagandena beräknas öka inkomsterna med 1.5 miljarder kr. budgetåret 

1986/87 och med 2,6 miljarder kr. budgetfiret 1987/88. 

Den sammanlagda effekten av lagda propositioner m. m. hcräknas öka 

inkomsterna med 0,5 miljarder kr. resp. 1,0 miljarder kr. budgetåren 

1986/87 och I 987/88. För budgetåret 1986/87 är det den föreslagna försiilj

ningen av aktier i Svenskt Stål AB som orsakar upprevideringen. För 

budgetåret 1987/88 har upprevideringen orsakats av en höjning av inleve

ransen från statens vattenfallsverks överskott som beslutas av regeringen. 3 



Vidare har skattt:efkkten av propositionen om förbättrad kompensation 

\'id korttidssjukdom reviderats upp i förhållande till budgetpropositionen. 

Oc sammanlagda nettoför~indringarna under övrig information pil 2.8 

resp. 1.3 miljarder kr. orsakas av dels ny information som erhålligh ur 

RRV: s aktiebolagscnbt. dels for~indrade kalkyler till följd av utfallsdata. 

I det följande redogörs yllerligare för inkomstberiikningarna hudgcliiren 

1986/87 och 1987/88 samt för differenserna gentemot budgetpropositionen. 

En mer detaljerad redovisning av heriikningsresultaten finns publicerad i 

RRV: s skrivelse ldnr 1987: 86). 

Fysiska personers inkomstskatt 

Inkomstskatterna för fysiska personer ber~iknas för hudgetåret 1986/87 till 

49 .4 miljarder kr .. vilket ~ir en ökning med I. 7 miljarder kr. jämfört med 

hudgdpropositilll1Cn. Denna ökning är t:n följd av att antagandet om lönc

summans utveckling justeras upp för {!fen 1986 och 1987. 

lnkomstskallerna för budgctih"et 1987/88 påverkas av de föriindringar i 

inkomstskattesystemet som beslutas för åren 1987 och 1988. 

Förändringarna innebär i korthet följande. 

- Det kommunala grundavdraget höjs till 9000 kr. för år 1987 och till 

10 000 kr. för 1988 

- Ett statligt grundavdrag återinförs pä 9000 kr. för 1987 och höjs till 

lO 000 för år 1988 

- Den s. k. brytpunkten höjs från 124 800 kr. till 135 000 kr. för år 1987 till 

150 000 kr. för år 1988 
- Alla som har beskattningsbar inkomst får betala I 00 kr. i inkomstskatt 

fr. o. m. {ir 1987 

- Antalet skikt i skatteskalorna minskas. År 1988 finns endast två skikt för 
grundbelopp resp. tilläggsbelopp 

- Marginalskattespärren slopas iir 1987 

- Sambeskattningen av makes kapitalinkomster slopas år 1987 

- Rätten att utnyttja makes outnyttjade avdrag upphävs 

- Riintt:tifögg slopas pti bostad i jordhruksfastighet och bil i näringsverk-

samhet. Arhetsgiv<tre åliiggs all i kontrolluppgiften ange riintefria och 

lågfinan~ierde lån 
Rätten till kvittning mellan villaunderskott och kapitalinkomst begrän

sas år 1987 och slopas helt år 1988 

- Garantibeskattningen slopas år 1987 

- Extra avdraget i inkomst av annan fastighet slopas år 1987 

För hudgetiiret 1987/88 beräknas fysiska personers inkomstskatt till 52.3 

miljarder kr.. vilket är en ökning med 3,4 miljarder kr. jämfört med budget

propositionen. 

Den största n:videringen har gjorts av preliminärskatterna som har räk

nats upp med 3.2 miljarder kr. Den kraftiga uppjusteringen är en följd av de 

tidigare redovisade förändringarna i antagandt:n om lönesumman och 

transfereringsinkomsterna jämfört med kalkylerna i budgetpropositionen. 

RRV har i sin taxeringsstatistiska undersökning beräknat effekterna av 

skatteomliiggningarna för inkomståren 1987 och 1988. Beräkningarna base-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 
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ras pii den inkomstfördelning som giillde <lr 1985 framskriven med de olika Prop. 1986/87: 150 

antaganden nm lönesumman m. m. snm giiller för denna reviderade in- Bilaga 1.3 

komstheriikning. 

Tahcll I. Effekt på slutlig skatt ar 1988 (milj. kr.I .Jamfördsc mellan beräkningarna i 
prop. 1985/86: BO 01·h prop. 1985/86: 150 

Prnp.RRV RRV 
mars 1986 rnars 1987 

I. Hiijninf! av kommunala 
grnm.lavdraf!el -4130 - 3 969 --'957 , 
Andring av del statliga 
grundheloppet -1810 -1887 - 21"4 

3. Andring a\· tilliif!I!'>-
helnppet -1735 - I 850 -2085 

4. Ny skatt p[1 100 kr. 630 622 (129 
5. Slopad kvillningsri1tt 

inkomst av kapital/ 
villaumkrskott 400 149 m 

ti. Slnpande av sambeskattnin)! - 125 - 17:' - 2m 
Summa -·h 770 -7 110 -7 595 
varav 1986- 1987 -~ 258 -3 306 - 3 542 

7. Slopad f!arantibeskattning - 400 - I h)5 
8. Slopat extra avdrag pa 

ann<in fastighet 88.'i 
9. Hiijd fastif!hetsskall ohO 

10. Höjd kommun<il utdehitering 752 

Summa -7170 -69.33 
vara\' 1986-1987 -3826 

Skattesänkningen uppgår till 6 933 milj. kr. för åren 1987 och 1988. varav 

siinkningcn för 1987 uppgår till 3 826 milj. kr. Den största sänkningen 

utgörs av det höjda kommunala grundavdragct. Detta siinker skatteuttaget 

med knappt 4 miljarder kr. eller 57%. Inkomsterna av grundheloppet i den 

statliga marginalskatteskalan sänks med 2 150 milj. kr. och tilliiggsheloppet 

med 2 I 00 milj. kr. Det införda I 00-kronorsbeloppet höjer skatten med 629 

milj. kr .. medan den slopande kvittningsrätten höjer skatten med 175 milj. 

kr. Den slopade sambeskattningen, som berör ca 12 000 inkomsttagare. 
siinker skatten med 203 milj. kr. 

Den slopade garantibeskattningen inkl. procentavdraget sänker kommu

nala skatterna med I 635 milj. kr.. medan effekten av slopandet av det 

extra avdraget för annan fastighet medför ett ökat skatteuttag på 885 milj. 

kr. Diirutövt:r ber~iknas höjningen av den kommunala utdebiteringen på 11 

öre mellan 1986 och 1988 öka skatteuttaget med 752 milj. kr. 

Av totaleffekten mellan 1986 och 1988 på 6933 milj. kr. beror 2678 milj. 
kr. eller 38 % på den statliga beskattningen. 

Av den totala skattesänkningen på 3 826 milj. kr. mellan 1986 och 1987 

svarar den statliga heskattningcn för 221 milj. kr. eller 5 '~(. 

I sammanstiillningcn har hänsyn tagits till den höjda fastighet~skatten 

mellan 1986 och 1988. Enligt RRV: s prognoser höjs fastighetsskatten 
mellan 1986 och 1988 med 660 milj. kr. 

I tabellerna 4 till 6 redovisas skatteförändringarna på individbasis. Ta

bell 4 redovisar de personer som erhåller sänkt skatt och tabell 5 de 

personer som drabbas av en skatteökning mellan 1986 och 1988. Tabell 6 5 



visar antalet personer fördelade efter skattesiinkningens storlek och sam- Prop. I 986/87: I 50 

manriiknad inkomst. Bilaga I .3 

Av tabellerna framgftr att av total 6.6 milj. personer crhiillcr 5.2 milj. 

personer siinkt skatt och 850 000 personer drabbas av höjd skatt. Resteran

de personer fitr varken siinkt eller höjd skatt. Skatteiindringar pi'i + I 00 kr. 

resp. - 100 kr. har betraktats som oföriindrad skatt. 

Enligt tabell 4 ökar den skattesänkning man erhåller med stigande in

komst både i ab~oluta tal och i procent av den skatt man betalar enligt 1986 
iirs skatteregler. Skattesänkningen i procent av sammanräknad inkomst 

ökar ocksii med stigande inkomst. 

För de personer som drabbas av skatteökningar mellan iircn är situatio

nen nästan den omvända. Skatteökningen i absoluta belopp ökar med 

stigande inkomst medan ökningen satt i relation till skatten för 1986 och i 

relation till sammanriiknad inkomst minskar med stigande inkomst. 

Av tabell 6 framgttr att 1.8 milj. personer crh<"1ller skattesiinkningar som 

understiger I 000 kr. Knappt 2.9 milj. personer crll<lller sänkt skatt med 

mellan I 000 och 3 000 kr. Dessa tvf1 intervall täcker 91 c;.;. av samtliga 

personer som erhilllcr sänkt skatt mellan 1986 och 1988. Drygt 170 perso

ner erhåller siinkt skatt som överstiger 100000 kr. och knappt 13000 

personer för sänkt skatt med mellan 10 000 och 100000 kr. 

Juridiska personers inkomstskatt 

Juridiska personers skatter beriiknas öka för såväl budget[1ret 1986/87 som 

budgetäret 1987/88 jiimfört med vad som beräknades i budgetproposi

tionen. För budgetåret 1986/87 beräknas inkomsterna till 17 .0 miljarder 

kr.. vilket iir 1.7 miljarder kr. mer än i budgetpropositionen. Inkomsterna 

för budgetilrct 1987/88 har reviderats upp till 19,6 miljarder kr. Detta 

innebiir en ökning med 2.1 miljarder kr. i förhållande till budgetproposi

tionen. 

För att rn fram ett aktuellt underlag för beräkningen av juridiska perso

ners skatter har RRV genomfört en enkät till 2 800 st aktiebolag, sparban

ker och försäkringsbolag. Endast 56 % av företagen besvarade enkänten, 

varför resultatet är osäker. 

Enligt akticbolagsenkäten kommer den statligt taxerade inkomsten att 

öka med drygt 501jl> mellan inkomstären 1985 och 1986. Under hösten 1986 

genomfördes en liknande enkät till svenska aktiebolag. Resultatet från 

denna enkät visade på en utvecklingstakt pä den statliga taxerade inkoms

ten p[t ca '27 %. mellan ftren 1985 och 1986. Med utgångspunkt från dessa 

båda enkäter heräknar RRV att det statliga skatteunderlaget kommer att 

öka med 40% mellan inkomståren 1985 och 1986. Prognosen för juridiska 

personers inkomstskatter i hudgetpropositionen byggde på en utvccklings

takt pii 25 <)(. mellan samma inkomstår. Vid bedömningen av skatteunderla

get för åren 1987 och 1988 har RRV utgfitt fdn en trendmässig ökning på 

I 0 ~'(. Denna hedömning är oförändrad jiimfört med hedömningen i budget

propositionen. 

Den beräknade högre utvecklingstakten mellan inkomståren 1985 och 
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1986 förklarar i sin helhet upprcvideringen av inkomsterna för budµctilren 

1986/87 och 1987/88. 
Vinstdelningsunderlaget för t1r 1986 beriiknas enligt aktiebolagsenkiiten 

till 13 72.5 milj. kr. Vinstdclningsskatten, som iir 20 r:;. pi1 underlaget, blir d:1 

2 74.'i milj. kr. RRV beräknar, med hänsyn till det ns:ikra enkiilresultatet, 

att vinstdelningsskatten 1986 hlir 3000 milj. kr.. vilket iir 300 milj. kr. liigre 

än vall som beräknades i hudgetprnpositionen. 

Lagstadgade socialavgifter 

Inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna hcriiknas till 57 .8 miljar

der kr. för hudgetiiret 1986/87 och till 62.2 miljarder kr. for budµetiiret 

1987/88. Detta innebär att inkomsterna för innevarande buJget:ir i stort 

sett är oföriindrat i förhållande till heriikningrn i budgetpropositionen. För 

hudgct:iret 1987/88 har inkomsterna reviderah ned mcd 0,7 miljarder kr. 

jiimfört med budgetpropositionen. 

Revideringen orsakas av de korrigeringar som RRV gjnrt av de i budget

propositionen presenterade beräkningarna av utgifterna under inkomsttit

larna ~jukförsäkringsavgift. netto och övriga socialavgifter, nettn. 

Skatt på egendom 

Inkomster av skatt på egendom beriiknas till totalt 13.0 miljarder kr. för 

budgetiiret 1986/87 och till 14,3 miljarder kr. för budgetåret 1987/88. Det iir 

en nedrevidcring med 74 milj. kr. för budgetåret 1986/87 resp. 234 milj. kr. 

för budgct[iret 1987/88. Det är friimst utfallet av fastighetsskattcn som 

orsakar nedrevideringen de båda budgetåren. Inkomster i form av stäm

pelskatter, förmögenhetsskatter och skatt pf1 viirdepapper visar diiremot 

måttliga uppjusteringar. 

Skatt på \'aror och tjänster 

Inkomsterna av skatt p[i varor och tjiinster beräknas till totalt 119,0 miljar

der kr. för budgetåret 1986/87 och till 125,2 miljarder kr. för budgetåret 

1987/88. För innevarande budgetår har inkomsterna räknats upp med O . .'i 
miljarder kr. jämfört med beriikningen i hudgetpropositioncn. För hudget

äret 1987/88 har en nedrevidering gjort~ av inkomsterna med 0,4 miljarder 

kr. Den heloppsmässigt största inkomsttiteln under skatt pf1 varor och 

tjänster är mervärdeskatt. Inkomsterna av merviirdeskatt har r~iknats upp 

med 0,2 miljarder kr. för budgetåret 1986/87. Uppräkningen beror i huvud

sak pf1 högre utfall på inkomsttiteln första hiilften av budgetåret jämfört 

med budgetpropositionen. Inkomsterna för hudgetåret 1987/88 har juste

rats ned beroende på förändrat antagande av hl. a. implicitprisindex. Totalt 

beräknas inkomsterna av merviirdeskatt till 67 . .'i miljarder kr. för budget

året 1986/87 och till 71,8 miljarder kr. för budgetiiret 1987/88. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 
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Övriga inkomster Prop. 1986/87: ISO 
·· Bilaga 1.3 
Ovriga inkl1mster pii statsbudgeten består av huvudgrupperna inkomster 
a\· statens verksamhet, inkomster <1v förs;Ud egendom. iiterhctalning av 1{111 
(H:h kalkylm:issiga inkomster. I budgetpropositionen heriiknades dessa 
inkomster till 43,9 miljarder kr. hudg.etfaet l98fl/87 och till 3fl.5 miljarder 
kr. för hudgetiiret 1987/88. 

För innevarande budgeti'tr har inkomsterna räknah upp med l .2 miljar
der kr. eller med 3 ''(till 45, I miljarder kr. För budgctf1ret 1987/88 beräknas 
summan av övriga inkomster till 37 .1 miljarder kr.. vilket är 0.6 miljarder 
kr. mer jiimfört med hudgetpropositionen. 

Riksbankens inlevererade överskott har för innevarande budgetiir räk
nats ned med 0.2 miljarder kr. till 6.5 miljarder kr. Överksottet fiir rikshan
kens egentliga rörelse blev Higre iin vad som antogs i budgetpropositil1nen. 
För budget~iret 1987/88 beräknas inkomsterna öka med 0.4 miljarder kr .. 
varvid det inlevererade överskottet beriiknas till 6,4 miljarder kr. 

Inlevererat i>vcrskott fr[m statens vattenfallsverk beriiknades till 2.5 
miljarder kr. för silviil innevarande hudget[ir som för hudgetåret 1987188 i 
budgetpropl1sitionen. Statens vattenfallsverk skall enligt regeringsbcslut 
leverera in 2.9 miljarder kr. av överskottet under budgetåret 1987/88. 
Överskottet fr{l.n statens vattenfallsverk revideras därför upp med 0,4 
miljarder kr. 

Inkomsterna fr[!n försåld egendom har räknats upp med 0,5 miljarder kr. 
för innevarande hudgetår foimst till följd av statens erbjudande att köpa 
delar av Svenskt Stål AB <SSABI till sex institutionella investerare. För 
budget~1ret 1987/88 har inga revideringar gjorts i förhållande till budgetpro

positionen. 
Återhetalningar av Ian beräknades i budgetpropositionen till 6,9 miljar

der kr. för innevarande budgetår och till 4.9 miljarder kr. för budgetiiret 
1987/88. Till följd av fortsatta höga amorteringar av hostadslån och lokali
seringslan undt:r första h~ilften av budgetilret 1986/87 har RR V reviderat 
upp inkomsterna under inkomsthuvudgruppen ~1terbetalningar av lån med 
1.6 miljarder kr. RRV beräknar inkomsterna till 8.5 miljarder kr. för 
budgdåret 1986/87 och till 4.8 miljarder kr. för 1987/88. 

förslag till ny inkomsttitel 

Regeringen har i hudgetpropositione'1 föreslagit att statliga myndigheter 

skall erlägga en avgift som bidrag till finansieringen av företagshälsovår

dens utgifter inom arbetsmiljöområden. 
RRV föreslår därför att en ny inkomsttitel uppföres under inkomsthu

vudgruppen kalkylmässiga inkomster. Inkomsttiteln föreslås benämnd 

5311 statliga avgifter för företagshälsovård. Inkomsterna heräknas till 

53 400 000 kr. för budgetåret 1987/88. 

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 
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rn::tton.:dovisning. dvs. saldot av inkl)mster och utgifter tas upp pil stats- Prop. 1986/87: 150 
budgetens inkomstsida. I tabell I finns en sammanställning av bruttobdop- Bilaga l .3 

pcn budget[lf'en 1985/86. 1986/87 och 1987/88. I RRV: s prognosarbete ing~ir 

att för dessa titlar bedöma utvecklingen av bruttobeloppen for sftviil in-

komster som utgifter. 

Dcn största differcnsen mellan brutto- och ncttoredovisning finns pf1 

inkomsttypen 1000 Skaller. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 bestfa till 

största delen av preliminärskaller (statlig och kommunal inkomstskatt 

m. m. ). Utgiftana utgörs bl. a. av utbetalningar av kommunalskattemedel 

och överskjutande skatt. För huvudgrupp 1100 beräknas bruttoinklHlls

terna öka med !~.OS: mellan budgetaren 1985/86 och 1986/87. Bruttoutgif

terna ber~iknas öka med 10.8 Sr. för budgetftret 1986/87. För budgetåret 

1987/88 ökar bruttoinkomsterna mcd 8.1 r::; och bruttoutgifterna med 8, I<;;·(. 
Inkomsterna ptl huvudgruppen I ~00 best~ir i huvudsak av arbetsgivarav

gifter. I den tahdlariska bruttosammansUllningen ingår st1väl 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

siikringsavgifens andel av sjukförsäkringens kostnader. Brulloinkoms

terna for huvudgruppen 1200 beräknas öka med 8,9% mellan budgetåren 

1985/86. Utvecklingen av brulloinkomsterna mellan budgetåren 1986/87 

och 1987/88 beräknas till 5,9q:. 

Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 182.9 miljarder 

kr. för budgetäret 1987/88 och hrul!outgifterna till 57.7 miljarder kr. för 

samma ~lr. Bruttoutgifterna utgör äterbetalningar av mervärdeskatt. 

T;1bell 2. Bruttoredm·isning av statsbudgetens inkomster budgetaren 1985/86-1987/88, milj.kr. 

Inkomst Inkom, ter Utgifter Inkomst pil statsbudgeten 
huvudgrupp 

1985i86 1986/87 1987/88 1985/86 198()/87 1987/88 1985/8(> 1986/87 1987/88 

1000 Skatter 522992 576178 615135 289907 316 894 338385 233086 259 284 276 750 
,·ara,· 

1100 1 Skatt p(1 inkomst, rea 
li-.atinnwin'l od1 
ri>rclsc 210 246 235 444 254 552 149 835 lt15959 179 475 t1041 I ()9485 7.<. 077 

1200 1 Lag,tadgade social-
avgifter 141 h23 154312 163 381 90804 %535 101210 50819 57 777 62 171 

1400 Skatt på varor lKh 
ljiinstcr 1629M 17:1406 182 865 492t18 54400 57 700 113697 119006 125 165 

2000 Inkomster a,· statens 
Hrksamhet 29683 31783 28587 29683 31783 28587 

3000 Inkomster a\' försåld 
e.gendom 288 1163 102 288 1163 102 

4000 Återbetalning a\' lån 7605 8470 4837 7605 8470 4837 
5000 Kalk}'lmässiga in-

komster 8655 71142 7964 4218 4253 4398 4437 3589 3566 
,·ara\' 

5200 1 Statliga pensionsavg 
netto 5 014 4 370 4468 4 218 4253 4 398 7% 117 70 

Summa 569224 625436 656625 294125 321147 342 783 275099 304290 3B!l42 

1 Omföringen mellan statsbudgetens inkom,ttitlar iir exkluderade. 

9 



Prop. 1986/87: 150 
Bilaga I .3 

Tabell 3. Jämförelse mellan inkomster enligt budgetpropositionen och RRVs beräkning for hudgetiiren 1986/87 
och 1987/88, tusental kronor 

1986/87 1987/88 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning ( +) Enligt Enligt Ökning t+I 
budget~ RRVs Minsk- budget- RRVs Minsk-
propos1- beräkning ning t-) proposi- bcriiknini; ning (-1 

tionen tionen 

IOOO Skatter: 255613401 259283917 3670516 272 375 601 276750001 437.UOO 
1100 Skatt på inkomst, realisa-

tions vinst och rörelse: 65944000 69485000 3 541000 69 ... 22000 75 077 000 5 655 000 
/I JO Fvsisk11 personers skatt 

f}(l i11ko111.1·1. re11/i.rn-
1io11s1·i11s1 och r.-irelse: 477/60UU 49421 ouu 1705 000 4/1. 933 001) 52 309()(1(1 3 376 ()()() 

1111 Fysiska persor.crs skatt 
pii inkomst, realisa-
tinnsvinst nch rörebe 47 716000 49421000 I 705000 48933000 52 309000 3 3700011 

1120 Juridiska per.11m1•r.1· 
sk111l f"I inkomst. rt•a/isa-
tion.n·in.1·1 och riirdse: /52770UO 17 002 000 I 725 000 17 4261100 19575 00() 21491100 

1121 Juric1iska pt:rsoners 
skatt på inkomst, realisa-
tionsvinst och rörelse 15 277 000 17 002 000 17:!5000 17426000 19575000 2 149000 

1130 ()förde/bara skal/er på 
inkomst. realisations-
l'inst och rörelse: 1100000 1100000 1100000 I JOVVOO 

1131 Ofördelbara skatter på 
inkomst. realisations-
vinst och rörelse 1100000 I 100000 I 100000 I 100000 

1140 Öl'ri1:a inkomstskal/er: 1851000 1962000 Il I 000 1963000 2093000 130000 
1141 Kupongskatt 150000 260000 110000 160000 290000 130000 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt 4000 4000 5000 5000 
1143 Bcvillningsskal! 3000 3000 3000 3 000 
1144 Lottcrivinstskatt 1694000 1695000 I 000 I 795 000 I 795 000 

1200 Lagstadgade social-
a\·gifter: 58069900 57 777 300 -292600 62863100 62170500 -692600 

1211 Folkpensionsavgift 39175000 39140000 -35000 40849000 40954000 105000 
1221 Sjukförsäkringsavgift. 

netto -619000 -857000 -238000 660000 202000 -458001) 
1231 Barnomsorgsavgift 9049000 9041000 -8000 9512000 9 53ti000 24000 
1241 Vuxenuthildningsavgift I 061000 I 061000 I 121000 I 124000 3000 
1251 Övriga socialavgifter, 

netto 753000 747000 -6000 1938000 I 547 000 -391 000 
1271 Inkomster av arbetsgi-

varavgifter till arbetar-
skyddsstyrclsens och 
yrkesinspektionens 
verksamhet 120900 123 300 2400 125 100 127 500 2400 

1281 Allmän löneavgift 8530000 8 522000 -8000 8658000 8680000 22000 

1300 Skatt på egendom: 13090000 13016116 -73884 14572000 14338000 -234000 
1310 Ska// på fast egendom: 4291000 3990116 -300884 5299000 4960000 -339000 
1311 Skogsvårdsavgifter 400000 450000 50000 420000 460000 40000 
1312 H yrehusavgift/ 

Fastighets skatt 3891000 3540116 -350884 4879000 4500000 -379000 
1320 Förmögenliet.ukact: 1799000 1871000 72000 1923000 1923000 
1321 Fysiska personers för-

mögenhets skatt I 748000 1827000 79000 I 875 000 1875 000 
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Prnr. 1986/:-\7: 150 
Hilag<1 1.3 

198hi87 19X7iXX 

lnkl'1mttitel Enligt Enligt Ökning (+)Enligt 1-:nli!!I Öknin!! f 4 1 
bud!!et- RRVs Mimk- bud!!CI- RRV, \1in>k-
propos1- beräkning ning <-1 proposi- bcr~iknin!! nin!! 1- 1 
tioncn tioncn 

1322 .Juridiska personers för-
mi.lgcnhets ~katt 51000 44000 -7000 48000 4r;ooo 

13.W .·\1T.1.d:att och g1i1·0-
.1kt1t/: 1220000 1220000 1281){)()(1 I 28001ill 

L\31 :\rvsskatt I 000000 I 000000 I 050000 I 050000 
l.'32 (jaV<)'Kall 220000 220000 230000 2300011 
1340 lhrig skt1tl f"l egendom: 5 780000 5 935000 1551100 nll7UOOO 11 /.75 (1(11/ /(151)(1(/ 

1341 St:impebkatt 21>80000 2 795 000 115000 :?. 670000 2 77~ 000 105 000 
1342 Skatt p:1 \'iirdcpapppcr 3 100000 3 140000 40000 3400000 :14000011 

1400 Skatt pa 'aror och 
tjimster: 118 509 SOi 119 005 SOi 496000 125518501 12S 164 SOi -354000 

14 /(J :\l/111ii1111<1 ti.irsii/i-
ni11.1.?ssk<1ttcr: 6730110111! 675001101/ 200000 724001111(1 7/ 801111111! -6111!1/1)11 

1411 Mcrviirdc:-.katt h7 300000 67 500000 200000 7"2400000 71 X0(1000 -600000 
i.J21J. 
J.J31! S~11tt pii .1pff(fika 

\'ltr<>r: 41973 500 42 5.'4500 561000 43 809500 43 84851)1) 3<1111111 
1421 Bensinskatt 12 000000 l:?.0110000 12 100000 12 100000 
1422 Siirskilda varuskatter 899000 906000 7000 929000 929000 
1423 Fi.irsiiljningsskatt pi1 

motorfordon I 472 000 1582000 110000 1472000 I 482 000 10000 
1424 Tobaksskatt 4050000 4050000 4 300000 4 300000 
1425 Skatt pi1 spritdrycker 5 650000 5900000 :?.50000 5 900000 5 900 000 
142h Skatt pi1 vin 2 150000 2 150000 :?.:?.60000 2 260000 
1427 Skatt pii malt- och 

liiskedncker 1490000 1560000 70000 1550000 1_<,75000 25000 
1428 Energiskatt 11600000 11 600000 12 700000 12 700000 
1429 Si11·skild avgift ri1 

svavelhaltigt briinslc 1500 1500 500 500 
1431 S;irskild avgift for 

oljeprodukter m. m. 1400000 1 'iOOOOO 100000 I 302 000 I 302000 
14>2 Kasse! t skatt 93000 102000 9000 103 000 107000 4000 
1433 Skatt pi1 videoband-

spelare 133 000 148000 15000 143 000 1431100 
1434 Skatt pii viss elektrisk 

kraft 950000 950000 970000 970000 
1435 S;irskild avgift mot för-

surning 85000 85000 80000 80000 
1440 01·askott 1·idfiirsiili-

ninJ..! (i\' \·aror nu)d 
·' lll/.\/11011< 1pol: 590000 325000 -265000 34001111 345 {)()() 50011 

1441 AB Vin- & Spritccntra-
!ens inlevererade över 
skott 460000 149800 -311000 200000 1700110 -30000 

1442 Sy~temliolaget ABs in-
levererade överskott 130000 176000 46000 140000 175000 35 000 

1450 Skall pil !iii11.1tcr: 14860110 1486000 164.JUOO I fi.Jt> 11011 2 ()()(! 
1451 Rcwskatt 289000 289000 302 000 302 000 
1452 Skatt pi1 annonser och 

reklam 67"2000 672000 7T2tJOO 772 000 
1453 Tntalisatormedel 420000 420000 460000 4h2000 2000 
I ..\.'i-I Skall pt1 'Pcl 105000 IO:'iOOO 1 !0000 I !0000 
/4fi0 Skatt p.I 1·iigtrajik: 5 280000 521:10000 538511110 5585110(1 2011000 
1-161 Fordons skatt 3 120000 3 120000 3 210000 3410000 200000 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga l .3 

1986/87 1987/88 

lnk111mt1itel Enligt Enligt Ökning f +) Enligt Enligt Okning f +l 
budget- RRVs Min sk- hudget- RRVs Min sk-
propos1- beräkning ning {-) propos1- her:lkning ning (-) 
uonen tioncn 

1462 Kilometerskatt 2 160000 2 160000 2175000 2175000 
1../70 Skall pä imporc: /8&1000 18800110 I 9../01100 19..fUOlill 
1471 Tullmedel I XXOOOO I 880000 I 940000 1940000 
1../80 (ii.,.ii;a skatll'f ptl rnror 

och th111s1a: 
148 I Ovriga skatter pä varor 

och t.iiinstcr 

2000 Inkomster av statens 
\'Crksamhet: 32508893 31783031 -7258(12 28025487 28586802 561315 

2 IOO Riirels~i1n•rskott: 12336190 12105986 -230204 11524200 12502 2IO 978010 
:! 1111 A.f.f{ir.11·,.rkcn.1 inll'l"cre-

rad<' i•rcrs/,011: 3337675 330:!875 -3../800 3 1011010 3 /()(}'J35 5109:!5 
2111 Post\'crkets inlevere-

radc överskott 49 575 4957.'i 47010 4623'\ -775 
2112 Tekverkeh inleven::-

rade öwrskott 304000 304000 201000 201000 
2113 Statens järnv~itrnrs inle-

vercrade överskott 125000 125 200 200 
2114 Luftfartsvi:rkets inle-

vererade iiver skott 145 200 145 200 188000 273 000 85000 
2 I 15 Affärsverkets FFV s in-

levererade överskott 73 500 71900 -1600 77000 80700 3 700 
2116 Statens vattenfalls-

verks inlevererade 
överskott 2491 400 2 452 000 -39400 248fi000 2 893 000 407000 

2117 Oomiinvakcts inleve-
rernde iiver~ktitl 149000 155000 6000 101000 117000 lf.000 

2120 Övrii;11 111y11Jighcrers 
i11/e1·eraadt• ii1·ersko11: 15../510 1../2 710 -Il 800 169500 /./431111 -25 2110 

2121 Statens vag\'t:rks inlc-
vcn:radc översko\! 37900 37900 41100 41 100 

212: Sjöfartsverke\s inleve-
rc:rade överskott 60800 49000 -11800 51 000 47000 -4000 

2123 lnlc:vererat överskott 
av uthyrning av 
ADB-utrustning 55 810 55 810 77400 5f.200 -21200 

2130 Rik1h1111ke11s irlit'\'ere-
rwle i°il'askot t: 6 700000 6../59000 -241000 6000000 6385000 385000 

2131 Rikshankens inlcvere-
rade överskott 6 700000 6459000 -241000 6000000 6385 000 385 000 

2150 Ö1wsko11från spel-
\'erks11111hct: 21../4005 2201401 57 396 2:!5../69() 2 361975 107:!85 

2 I 51 Tipsmedel 1312960 I 312960 1384690 1384090 
2152 Lolterimedel 831 045 888441 57 396 870000 977 285 107 285 

2200 Överskott a\' statens 
r11stighcts förvaltning: 503279 503279 608926 617 126 8200 

2210 0l'crskotl m· cil'i/ 
fiistighcrs fiin-a/111i11i;: 503 279 503279 008926 61712() 8 :!(}(} 

2211 Ovcrskott av kriminal-
vårdsstyrc:lsem faslig-
h_etsförvallning 500 500 500 500 

2214 Overskott av bygg-
nadsslyrelscns fastig-
hebförvaltning 501 349 501 349 6061-iOO 615000 8200 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga u 

1986/87 1987i88 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning <+I Enligt Enligt Ökning I+) 

budget- RRVs Min sk- budget- RRV, Minsk-
proposi- beräkning ning 1-) proposi- her~ikning ning 1-\ 
tioncn tioncn 

2215 Överskott av general-
tullstvrelsens faslig-
hctsfÖrvaltnini; 1430 1430 l 6:?.6 l 6:?.6 

BOO Ränteinkomster: 13379161 12 938 762 -440399 10019264 9 827 074 -192190 
2310. 
2320 Riintor ptl 11ilri11i:slä11: 79./367 746367 -48000 739039 685 5(19 - 53 530 
2311 Räntor på lokaliscringsl:in 280000 235 000 -45000 260000 210000 -50000 
2313 Riinteinkomster pi1 

statens avdikningsliin 200 200 160 160 
2314 Riinteinkomstcr p:1 

fiskcril:ln 6251 6251 hh95 hhl!5 
2316 R:inteink<'mstcr på 

vattenkraflslan 189 189 179 179 
2317 Ränteinkomster på 

luftfartsl(m 1697 1697 1596 15% 
2318 Ränteinkomster pi1 

statens liln för den 
mindre skeppsfartcn 18 300 18 300 14500 14500 

2319 Ränteinkomster på 
kraflledningslt1n 

:?.321 Riintcinkomster på 
skogs väglån 49 49 49 49 

2322 Räntor p[i övriga 
näringslän. Kammar-
kollegiet 165 000 165000 156000 15h000 

2323 Riintor p[1 övriga lim. 
Lantbrubst vrelsen 3 360 

2324 Riintor p;l te.kverkets 
3 360 3 620 3 620 

slahlån 270000 267 000 -3000 250000 247 500 -2500 
2325 Räntor p~1 p<>stvcrkcts 

statsliin 49 320 49320 46240 45 210 -I 030 
23311 Uiinr,,r på hostads/<111: 961)(16/9 9200600 -400019 6450540 6400540 -5(1()/)() 
2332 Rimtcinkomster pii 

liin för hostadshyggandc 9600000 9200000 -400000 64:'i0000 (>400000 -50000 
233."1 Räntcinknm>ler pii ltm 

för bostadsförsiir:ining 
fiir mindre bemedlade 
barnrika familjer 2:'i9 240 -19 240 240 

2334 Riintor pa övriga 
hostadsliln, Bostads-
siyrelsen 360 360 300 300 

2340 Rtlntor !'<i st11dielän: 1:!005 20010 8005 9005 9(1()5 
2341 Ränteinkomster på 

'tatcfö lftn for 
uni vcrsitehst udier 5 10 5 :'i 5 

2342 Riinteinknmster pa 
allmänna studidt111 12000 20000 8000 9000 9000 

2350 Riintor ptl cncrr.;i-
spar/än: 490000 4900110 370000 3()()()1)/) -111000 

2351 Riinlor pii energi-
sparlfm 490000 490000 

:!3MJ Räntor pcl medel at·-
-'7ll oon 3601100 -10000 

S<il/l/ tiff f'i't1Sionl'/".' 80011 8000 7000 800(1 I 000 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga u 

191<6/87 1987/88 

lnktHföllikl Enligt Enligt Ökning ( +) Enligt Enligt Ökning 1 +) 

budget- RRVs Minsk- budget- RRV, Minsk· 
pmpos1- hcräkning ning (-) proposi- hcriilrning ning 1-) 

tioncn tionen 

231>1 R:rnteinkornstcr p;i 
m.:dcl a\·satta till 
f11lkpensionering 8000 8000 7000 !<000 I 000 

2.!70 Ri1111or 1>1/ hnl'dskops-
/11gri11g: 9:!0 000 919900 -100 870000 fi703./li 3411 

2~71 Riintor pi.i hcrcdsk<1ps-
l<tgring llCh förr:uh-
anli1ggningar 920000 919900 -100 870000 870 340 340 

23Xll. 
23Yli ( !1Tigo ri111/ci11ko111s/l'r: 155./ 170 1553 885 -285 1573 680 1./93 680 -8UUUO 
23~1 Rankinkomst<:r pii liin 

till pcrson;tl inom utri-
kesforvaltningen m. m. I 000 I 000 550 550 

2.1~.~ Rantcinkumster pi1 
statens bns<ittningslän 3000 3000 2000 2000 

2384 Rimlcinkomster pfi liin 
fiir kommunala mark-
forviirv 7 200 7000 -200 1000 I 000 

23!i5 Ränteinkomster pil lån 
for studcntkårlokaler 130 110 -20 130 130 

2386 Riinteinkomster pä liln 
for allmänna samling'-
lukaler 14300 14300 11600 11600 

2389 Riinteinkomstcr på lån 
för inwntarier i vissa 
specialb11stiidcr 340 275 -65 300 300 

2391 Riinteinkomster på 
markförvärv för jord-
brukets ratiunalisering 3 200 3 200 3 100 3 100 

2392 Rimtor pi1 intressemedel 25000 25000 25000 25 000 
2394 Ovriga ränteinkomster 100000 100000 100000 100000 
2390 RiinteinJ;omstcr pii det 

av hyggnadsstyrelscn 
förvaltade kapitalet 1400000 1400000 1430000 I 350000 -80000 

2400 Aktieutdelning: 447410 447410 530702 530702 
24 /0 l11koms11•r 111· s1111e11s 

aklil"r: ././7./10 447410 530 702 530 702 
2411 lnkom,ter av statens 

aktier 4474)() 447410 530 702 5.'10702 

2500 Offentligrättsliga av-
gifter: 3842327 3729089 -113238 4137169 3958864 -178305 

2'\11 Expeditionsavgifter 516355 536 355 20000 626125 563 800 -62 325 
2514 Elevavgifler vid styrel-

sen fi.ir vardartjiinst 32 32 32 32 
2517 Trafiksiikerhehavgift 49800 49800 50800 51 .•oo 500 
2518 Fyravgifter. farleds-

varuavgifter 398931 399.'iOO 569 
2519 Skeppsmi11ningsavgifter 2500 2500 
2521 Fart ygsinspektions-

avgifter 7000 7000 
2522 A vgiftc.:r for granskning 

av biograffilm 3600 3 600 3 600 3600 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 

1986/87 1987/88 

lnkom,llitel Enligt Enligt Ökning\+) Enligt Enligt Ökning t-'·) 
budget- RRVs Minsk- budget- RRV' tv1insk-
rrorosi- beräkning ning (-) prorosi- bcriikning ning (-) 
tionen tionen 

2523 .'\ V!,!ifler for sitrskild 
rnivning och fyllnads-
pnivning im>m skol-
viisendet I 540 1540 1560 1560 

2527 ;\ vgiftcr for stah-
kontnill a\ krigs-
materie !tillverkning 

2.'i28 :\\gifter vid bergs-
staten 3455 3455 3460 3460 

2.'i2'> .-\ vgifkr vid ratcnt-
od1 registrerings-
viisendet 157 877 113400 -44477 159600 161900 -97 700 

~5~ l :\vgif\cr vid registrc-
ring i forc:nings m.11. 
rc.:gistcr 29 350 24 700 -4650 31 700 26500 -5 200 

2'-'2 Ut>(>kningsavgifter 93 390 93 390 93400 93400 
~5~-~ A vgiftcr vid statens 

planverk 585 585 620 620 
2534 Vissa avgifter förre-

gistrc.:ring av körkort 
och motorfordon 132 950 132950 137 250 137250 

2535 Avgifter för statliga 
kredit garantier 153 395 147 395 -6000 133 475 132 075 -1400 

2536 Lotteriavgifter 3200 3 200 3200 3200 
2537 Miljiiskvdd,avgift 29300 30000 700 43400 30000 -13400 
2.~38 f\·1iljöavgift pä bekamp-

ningsmedel och handels-
gödsel 109500 109500 110500 110500 

2539 Tiiktavgift 10000 10000 10000 10000 
2541 Avgifter vid tullverket 33 000 30000 -3000 33 500 33500 
2542 Patientavgifter vid 

tandlakarutbildningen 18475 18475 16490 16490 
2543 Skatteutjämningsavgift 2083000 2005677 -77323 267:!000 2670000 -2000 
2544 Avgifter i iirendcn 

om lokala kabelsiindningar 2968 3912 944 3 770 7:.!10 3440 
2545 l\arradioavgifter 2 123 2122 -I 2686 2466 -220 
2600 Försäljningsinkomster: 1010425 1064325 53900 210025 210025 
2611 lnkomst.:r vid kriminal-

v<irden 141700 141700 150200 150200 
2hl2 Inkomster vid statens 

rlittskemiska laborato-
num 9725 9725 10025 10025 

2616 Försäljning av sjökort 7 500 7 500 
2617 Lotsavgifter 69700 69900 200 
2619 Inkomster vid riks-

antikvarieämbetet 300 300 300 300 
2624 Inkomster av uppbörd av 

felparko::ringsavgifter 49500 49500 49500 49500 
2625 Utförsäljning av bered-

skarslager 732000 785 700 53700 

2700 Riiter m. m.: 451701 455780 4079 465 701 464701 -1000 
2711 Restavgifter 258 500 269500 Il 000 262500 272500 10000 
2712 Bötesmedel 193 200 186 200 -7000 203 200 192200 -11000 
2713 Va!!enföroreningsavgift I 80 79 I I 
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Prop. 1986/87: 1.50 
Bilaga 1.3 

I 91'6187 198711)/i 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning t + I Enligt Enligt Ökning t + J 
budget- RRVs Minsk- budget- RRVs Minsk-
proros1- beräkning ning t-J proposi- beriiknin)! ning t-1 
tionen tionen 

2800 ÖHiga inkomster a\• 
statens verksamhet: 538400 538400 529500 476100 -53400 

2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet 538 400 538 400 529 500 476100 -53 400 

3000 Inkomster av försåld 
Cl(cndom: 688400 I 163450 475050 106 IOO !02000 -4100 

3IOO Inkomster a\· försålda 
b~·ggnader och maski-
ner m. m.: 229300 244350 15050 73050 68950 -4 IOO 

31 /li A.fi/ir.11·1'rk1·11s i11kt1111.1·-
Ter til' F>rsålda ji1s1i;:-
he11·r 01-/1 maskim·r: :!// oou :!28:!00 17 :!OIJ 61 ()(}/) fJ/ 1)(11) 

311 :< Staten' jiirnvi1gars 
inknmster av förs;llda 
fastigheter och maskiner 30000 30000 3001)() 30000 

:i 115 Affärsverket FFV s in-
komstcr av fiirs[ilda 
fastigheter och maskiner I 000 1 200 200 I 000 I 000 

3116 Statens vattenfalls verks 
inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 180000 197 000 17000 30000 30000 

3120 Cii·i/a myndii:he1cr.1 
inkomster m· j('irså/da 
hyi:gnada och 11uuki-
1u•r: 18300 16150 -2150 12050 795() -4100 

3121 Kriminalvårdsstyrel-
scns inkomster av för-
s;llda byggnader och 
maskiner 500 500 300 300 

Cl 122 Statens viigvcrb 
inkomster av försålda 
byggnader Ol:h maskiner 7 500 3 500 -4000 7 500 3 50() -4000 

3123 Sjöfartsvcrkets in-
komst~r av for siilda 
hyggnadcr och 
maskiner 50 ."O 

3124 Stats kontorets inkomster 
av fi.ir sålda datorer m. m. 200 50 -150 200 IOO -100 

3125 Bygi,:nadsstyrelscns in-
komster av försiilda 
byggnader och maskiner 10000 12000 2000 4000 4000 

3126 Clencraltullstvrclsens 
inkomster av- försålda 
hyggnadcr och maskiner 50 50 50 50 

3200 Ouiga inkomster a\· 
markförsäljning: 4100 4100 I 050 I 050 

3211 Övriga inkomster av 
markförsiiljning 4100 4 ]()() I 050 10."0 

3300 Övriga inkomster 3\' 

försåld egendom: 455000 915000 .i60000 32000 32000 
3111 lnkorn•aer av staten> 

µ.ruvegend,1m 30000 30000 32000 32000 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 

1986/87 1987/88 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning ( +) Enligt Enligt Ökning(+) 
budget- RRYs Minsk- budget- RRVs Minsk-
proposi- beräkning ning (-) propos1- beräkning ning (-) 
tioncn tionen 

3312 Övriga inkomster av 
försåld egendom 425000 885000 460000 

4000 Återbetalning av lån: 6886990 8470349 
4100 Återbetalning av 

1583359 4927187 4837187 -90000 

näringslån: 520039 1066039 
4110 Å1erht•ia/ninK a1· 

546000 504495 414495 -90000 

industri/ån: 320000 578000 
4111 Återbetalning av 

258000 :!90000 200000 -90000 

lokaliseringslån 320000 578000 
41:!0 Årcrhctalning m· 

258000 290000 200000 -90000 

jordhrukslän: 28839 28839 30345 30345 
4122 Återbetalning av statens 

<!,Vdikningslån 600 600 500 500 
4123 Aterbetalning av lån till 

fiskerinäringen 28239 28239 29845 29845 
4130 Återbetalnint:: a1· iil'riKll 

närings/ån: 171200 459200 :!88000 184 150 184150 
4131 Återbetalning av 

vatten kraftslån 233 
4132 Återbetalning av 

233 243 243 

luftfart slån 2 309 
4133 Återbetalning av 

2 309 2409 2409 

statens lån för den 
mindre skeppsfarten 21670 

4134 Återbetalning av 
21670 19621 19621 

kraftledningslån Il Il 
4135 Återbetalning av 

skogsväglån 
4136 Återbetalning av 

77 77 77 77 

övriga näringslån, 
Kammarkollegiet 95000 95 ()()() 110000 110000 

4137 Återbetalning av 
övriga näringslån, 
Lantbruksstvrelsen 

4138 Återbetalnin-g av 
1900 1900 1800 1800 

tidigare infriade 
statliga garantier 50000 338000 288 000 50000 50000 

4200 Återbetalning av 
bostadslån m.m.: 4500601 5300800 

4211 Återbetalning av lån till 
800199 2500600 2500600 

e$nahem -I 
4212 Aterbetalning av lån 

för bostadsbyggande 4500000 5 300000 
4213 Återbetalning av lån för 

800000 2 500000 2500000 

bostadsförsörjning för 
mindre bemedlade barn-
rika familjer 600 

4214 Återbetalning av 
600 600 600 

övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 200 200 

4300 Återbetalning av studielån: 1395035 1482035 
4311 Återbetalning av 

87000 1496035 1496035 

statens lån för 
universitetsstudier 35 35 35 35 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 

1986/87 1987/88 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning (+I Enligt Enligt Ökning(+) 
budget- RRVs Mimk- hudget- RRVs Minsk-
propos1- beräkning ning (-) proposi- ber;ikning ning (-) 
tionen tionen 

4312 Återbetalning av 
allmänna studielån 12000 12000 9000 9000 

4313 Återbetalning av 
studiemedel 1383000 1470000 87000 1487000 1487 000 

4400 Återbetalning av 
energisparlån: 320000 420000 100000 300000 300000 

4411 Aterhetalning av energi-
sparlån 320000 420000 100000 300000 300000 

4500 Återbetalning av i.ivriga 
lån: ISI 315 201475 so 160 126057 126057 

4511 Återbetalning av lån till 
personal inom utrikes-
förvaltningen m. m. s 100 5 100 2 500 2500 

4512 Aterbetalning av Ian 
till personal inom 
bistiindsförvaltningen 
m.m. 100 100 

4513 Återbetalning av lån för 
kommunala markförvärv 26000 30000 4000 10100 10100 

4514 Aterbctalning av lån för 
student kårlokaler 125 125 125 125 

4515 Återbetalning av lån för 
allmänna samlingslokaler 6000 8000 2000 6000 6000 

4'i 16 Återbetalning av 
utgivna startlfrn 
och bidrag 15000 15000 15 001) 15000 

4519 Återbetalning av 
statens bosättningslån 15000 15000 !0000 10000 

4521 Återbetalning av lån 
för inventarier i vissa 
spccialhost;ider 1350 1200 -150 1350 I 350 

4525 Aterbetalning av lån 
för svenska fN-styrkor 31950 31950 33 550 33 550 

4526 Aterbetalning av 
övriga lån 50690 95000 44310 47 432 47 432 

SOOO Kalkylmässiga inkomster: 3785664 3589235 -196429 3468905 3556480 97575 
SIOO ..\\·skrivningar: 3616664 347223S -14H29 3370905 3443080 72175 
5110 Affärsl'crkens al'-

skri1·nini;ar: 2f>73400 2 614 400 -59000 2485000 2 570300 85300 
5113 Statens järnvägars 

avskrivningar 85000 85000 120000 120000 
5114 Luftfartsverkets av-

skrivningar 107 000 107000 
5115 Affärsverket FFVs 

avskrivningar 86400 57400 -29000 135000 100300 -34 700 
5116 Statens vattenfallsverks 

avskrivningar 2395000 2 365 000 -.~0000 2 .~50000 2 350000 
5120 Avskrivningar pa civila 

fastigheter: 277 494 277 580 86 298 200 298 200 
5121 Avskrivningar pii civila 

fa~tighctcr 277 494 277 580 86 298 200 298 200 
5130 Uppdrai;smrndigheters 

komp/i•mcntkostnadcr: 107 304 107 304 107925 107925 
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Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.3 

1986/87 1987/88 

Inkomsttitel Enligt Enligt Ökning ( +) Enligt Enligt Ökning ( +) 
budget- RRVs Minsk- budget- RRVs Min sk-
propos1- bcriikning ning (-) pmpos1- beräkning ning (-) 
tionen tionen 

5131 Uppdragsmyndigheters 
m. n. komplement-
kostnader 107304 107 304 107 925 107 925 

5140 Öi·riga a1'.~krivnin.r;ar: 5511466 472 951 -85 515 479 780 466655 - 13 125 
5141 S iatens vägverks 

avskrivningar 270900 199 500 -71400 191700 193 300 hOO 
5142 Sjöfartwerkets av-

skrivningar 48 100 48200 100 
5143 Avskrivningar på ADB-

utrustning 183 215 169000 -14 215 231 725 218000 -1~725 
5144 Avskrivningar på Förråds-

anläggningar för 
ekonomskt försvar 56251 5h25 I 55 355 55 355 

5200 Statliga pensionsa\'gifter, 
netto: )69000 117000 -52000 98000 70000 -28000 

5211 Statliga pensionsavgifter. 
netto 169000 117000 -52000 98000 70000 -28000 

5300 Statliga avgifter 53400 53 400 
5311 Avgifter för företags-

häbovård 53400 53400 

STATSBUDC;ETENS TOTALA 
INKOMSTER 299483348 304289982 4806634 308903280 313842470 4939190 
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Bilaga 1.4 

Beräkningar för anslaget 
räntor på statsskulden m. m. 





Beräkningar för anslaget räntor 
på statsskulden m. m. 

Inledning 

I regeringens proposition 1986i87: 100 med förslag till statsbudget för bud

get{iret 1987/88 upptogs umkr utgiftsanslaget XIV. Räntor på statsskulden. 

m. m. ett - efter samråd med riksgiildskontoret - preliminärt heräknat 

belopp p{i 63000000000 kr. Någon inkomst- och utgiftsstat rörande ansla

get i fraga presenterades inte. I finansdepartementets anmiilan till budget

propositionen 1987 angående Räntor på statsskulden. m. m. (bilaga 18) 
erinrades bl. a. om att under senare år förslaget i budgetpropositionerna 

reviderat<; i kompletcringspropositionerna och att diirför avsikten var att 
p{1 grundval av heräkningar friin riksgiildskontorct återkomma till riksda

gen i kompletteringspropositionen med förslag till beräkning av anslag för 

statsskuldräntorna avseende budgetåret 1987 /88. 
Riksgäldskontoret rnr härmed överlämna förslag till räntor på statsskul

den m. m. budgetåret 1987/88 (bilaga Il. Liksom tidigare skett liimnas 

samtidigt en beskrivning som syftar till att belysa utvecklingen av statens 

upplåningsbehov och statsskuldens kostnader under några år bakåt i tiden 

samt en förnyad beräkning av statsskuldens räntekostnader m. m. för 

innevarande budgetår. 

Redovisningsprinciper och beräkningssvårigheter 

Riksgäldskontorets redovisning gentemot statsbudgeten sker i huvudsak en
ligt den s. k. utgiftsprincipen. En ränteutgift redovisas således i sin helhet vid 
förfallotidpunkten oavsett om utgiften avser en kostnad hänförligt till ocks[i 
annan redovisningspe1iod. För vissa upplåningsformcr såsom statsskuldväx
lar och skattkammarväxlar belastas statshudgeten med räntekostnaden för 
lånet samtidigt som upplåningen sker, medan däremot upplåning mot bl. a. 
obligationer - som i allmänhet har helärskupong - räntebelastar budgeten 
första gången året efter det att upplåning skett och sedan år för år under lånets 

löptid. Dessa förhållanden medför att en förändring i andelarna av olika 
upplåningsformer mellan två budgetår kan ha stora effekter på räntekostna

dernas fördelning budgetåren emellan. De leder naturligtvis också till att 
osäkerheten ökar vid beräkningarna av räntekostnaderna för ett visst budget
år eftersom inte bara det totala upplåningshchovet och den genomsnittliga 

riintesatsen utan också upplåningens fördelning på låneinstrument påverkar 

dessa. 

Ett annat förhällandc som bidrar till osäkerheten i beräkningarna hänger 

samman med riksgäldskontorets metod för viirdering av den utländska 

statsskulden. De utländska lånen redovisas nämligen till de värden de hade 
i svenska kronor när de togs upp. Det ursprungligt bokförda värdet på ett 

utlandsliin bibehålls tills länet betalas tillbaka. Om värdet i svenska kronor 

vid {1terbetalning avviker fran det bokförda värdet belastar eller gottgörs 

skillnaden statsbudgeten. 

I Riksdai;cn 1986187. I sam/. Nr 150. Bilaga/ . ./ 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.4 



Statens lånebehov (netto) och statsskuldens utveckling 
1976177- 1985/86 

Den viktigaste: faktorn bakom statens nettouppläningsbehov iir statens 
budgetunderskott. Det är emellertid inte det nv riksrevisionsverket redovi
sade budgetunderskottet som är av intresse för statsskuldens utveckling. I 
stiillet är det statens kassamässiga budgetunderskott dv5. skillnaden mel
lan inbet<tlningar till och utbetalningar från budgeten, vilket behöver finan
sieras med upplftning. Dessa betalningar sker direkt eller indirekt till resp. 
frän stats verkets checkriikning. Statsverkets checkriikning pt1verkas emel
lertid ocks[1 av vis~a transaktioner utanför budgeten, vilka normalt iir av 
ringa omfattning. I tabell I redovisas detta läncbehov under rubriken 
"statsverket". Riksgäldskontorets egen verksamhet kun också medföra 
upplåningsbehov. Det gäller bl. a. kreditgivning till vissa affärsverk och 
myndigheter. Statsverkets och riksgäldskontorets lånebehov ger tillsam
mans statens upplitningsbchov. 

Från mitten av 1970-talct medförde stora och ökande budgetunderskott 
all en stor statsskuld ackumulerades. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 har dock 
ökningstakten kraftigt avtagit. Fdn en nivå på nära 11 miljarder kronor 
budgetiirct 197o/77 ökade statens lånebehov (netlol år fran år till n~ira 88 
miljarder kronor budgetåret 1982/83. Denna trend bröts budgetåret 1983/84 
d[1 l[mebehovet blev drygt 75 miljarder kronor. Budgetåret 1984/85 och 
1985/80 innebar ytterligare minskningar med liincbehov på 72, I resp 41.2 
miljarder kronor (tabell n. 

Tabell l Statens länehehm· (netto) budgetåren 1976177-1985/86. 
Miljardcr kronor. 

Stats- Riks- Lånt:bchov Upplaning Kassa-
verket 1 g~ilds- behov (statsskuld- förändring 

kommet lnello) föriindringl 

197h!77 10.6 o.~ I0.8 13,6 2.1< 
1977178 24.7 0.9 25,6 22,9 -2.7 
1978!79 3:'i.9 -0.4 35,.'i 33.8 -1.7 
1979/80 51.5 1,3 52.8 53,0 0.2 
1980/81 60,8 tU 61,I 60,9 -0.2 
t981i82 67.h -0,9 66,7 66,7 
1982/83 !<6.6 1,1 87.7 87,6 -0.1 
1981/84 75, I 0.2 75,3 75,3 
1984/85 73 . .'i -1.4 72.1 76,8 4,7 
1985/86 43.8 -2.h 41,2 36,6 -4.7 

1 Statsbudgeten och transaktioner vid ~idan av statsbudgeten enligt rörelsen pf1 
s1atsvcrkcts checkr~ikning. 

I budgetunderskotten ingår utgifterna för räntor på statsskulden och även 

realiserade valutaförluster och valutavinster ljfr vad som 1idigare sagts i 

avsnittet om rcdovisningsprinciper). I tabell 2 visas nettoupplåningsbeho
vet exkl. räntor pii statsskulden och realiserade valutaförluster samt lånebe

hovets finansiering inom resp. utom landet. Nct\ouppliiningsbchovct cxkl. 
statsskuldräntor och valutaförluster ökade kraftigt under slutet av 1970-talet 
för all i böi::ian av 1980-talet uppg;'i till inemot 40 milj;mler kronor. Mellan 
budgetåren !982/83 och 1983184 sjönk det med n~ira 2) 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.4 



miljarder kronor för att uppg~t till ca 15 miljarder kronor. Denna utveckling Prop. 1986/87: I .'iO 
har fortsatt under 1984185 och 1985/86 och medfört att uppl~lningsbehovct Bilaga 1.4 
cxkl. statsskuldsräntor och valutaförluster förbytts i ett överskott pii 3.1 

n.:sp. 25 .3 miljarder kronor for de_.,sa hudgetilr. 

I tabellerna redovisa' ocks[1 kassaföriindringar m. m. L nder budget;lret 

J 984/85 ökade kassorna med 4. 7 miljarder kronor. Orsaken hiirtill var en 

omfattande utlandsuppliining under första halvåret 1985. som tillsammans 

med den inhemska upplftningen temporärt översteg bruttofinansicringsbc

hovet. dvs. budgetunderskottet och förfallande lån. 

Tabell 2 Statens låncbeho,· (netto) exklusiH utJ?ifter för räntor på statsskulden och för realiserade ,·ahrtaförlus
t~r. m. m. budgetåren 1976/77-1985/86. Miljarder kronor. 

Statens 
lanc
behov 
!nettol 

Riintor 
r[1 

Reali-.e
radc va
lutaför
lus ter 
!netto! 

Linehehov 
exkl. riintor 
r•I stats
skulden 

Finansiering av lånehehovet 

IY7h/77 
1977!78 
1978/79 
1'!79/SO 
1980/SI 
l9XJ/S2 
l9X2iS3 
l'IXVS4 
1'184/85 
t985!8n 

JO.X 
2.'i.n 
35.5 
52.X 
n 1.1 
hh.7 
87.7 
75,3 
72.1 
41.2 

stats
-.kuld
en m.m. 

5.-1 
fi.9 
8.8 

14 . .'i 
22.9 
26._, 
43.9 
S2.~ 
no.7 
62.3 

0.11 
0.0 
0,9 
1,4 
4,3 
7,6 

14 .. 'i 
4.2 

llch reali
serade va
lutaförluster 

5.4 
18.7 
26.7 
38.3 
37.2 
39.0 
39.5 
14.9 

- 3.1 
-25.3 

lJ ppliining 
inom 
landet 

X.7 
16.8 
30. I 
35.8 
4n.3 
50.9 
68,7 
53.8 
40.7 
55.2 

Den 30 juni 1986 uppgick den bokförda statsskulden till 596,0 miljarder 

kronor. rnirav utgjorde utlandsskulden l'.!0.5 miljarder kr. Av tabell 3 

framgiir statsskulden uttryckt som andel av BNP. I tabellen anges vidare 

utlandsskuldens storlek värderad både till de valutakurser som rådde då 

]{men togs upp och till de som rådde vid slutet av respektive budgetår. 

Tahell 3 Statsskulden vid slutet :I\' hudgetåren 1976177- t 985/!16. 
Miljarder kronor. 

Lan inom Lån i utlandet Totalt 
landet 

I bokför- I aktu- I bokför- I proc. I aktu- I proc. 
da V~ir el la da vär- av B~P ella av BNP 
den viirdcn den värden 

t97n/77 i7.'2 5.1 5.1 82,3 23 82.3 23 
1977178 94.0 11.2 11.7 105.2 27 105.7 '27 
1978/79 124.2 14.9 14.9 139, I 32 139, I 32 
1979/l'\0 160.0 32.1 3 l.9 192.I 39 191.9 39 
1980/81 206.3 46.7 50.9 253.0 46 257.2 47 
1981/82 257.2 62.5 75.0 319.7 53 332.2 55 
1982/~3 32.'i.9 81,4 111.7 407.3 62 437.6 66 
1983/84 379.7 102.9 128.8 482.6 64 508 . .'i 68 
1984/~5 420.4 139.1 157.5 5.'i9.5 nX 577.9 70 
1985/86 475.5 120.5 122.6 596.0 66 598.1 hh 

L' rrliin i ng 
utom 
landd 

4.9 
6.l 
3.7 

17 .2 
14.n 
15.8 
18.9 
21.5 
36.1 

-18.fi 

Kas~a

f"iir
i.indring 

-'"!...7 
-1.7 

0.2 
-0.2 

-0.1 

4.7 
-4.7 
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Statsskuldens kostnader 1982/83-1985/86 

I takt med statsskuldens ökning har dess kostnader stigit dramatiskt sedan 
ingilngen av 1980-talet. f'ran att ha uppgätt till ca 8';{ av de totala statsut

gifterna budgetiiret 1979/80 ökade andelen för räntor på statsskulden m. m. 
till ca 23S:.t budgetftret 1984/85. Budgetåret 1985/86 var andelen 22S-C. 

Den ojämförligt största utgiftspostcn pfi anslaget Räntor på statsskulden. 

m. m. utgörs av ränteutgifterna. En annan stor utgiftspost har varit realise

rade valutaförluster. För budgetåret 1984/85 var valutaförlusterna t. o. m. 

större än räntebetalningarna på utlandslånen. Förutom utgifter för räntor 

och valutaförluster förs p[1 nämnda anslag också utgifter för provisioner 
och avgifter m. m. Vidare redovisas även vissa inkomster främst r~intein

komster lhin riksg;i!dskontorets utl;\ningsverksamhet. I tabell 4 belyses 

utvecklingen för statsskuldräntorna m. m. Till dessa utgifter för statsskul

den och dess hantering kommer utgifter ~om finansieras genom andra 

anslag p;\ statsbudgeten, bl. a. riksgäldskontorets förvaltningskostnader 

och vissa emissionskostnader lifr riksgäldskontorets verksamhetsberättcl
se för budgetåret 1985/86). 

Tabcll 4 Räntor på statsskulden, m. m. Miljarder kronor. 

Budgetår l98'.!i83 1983184 1984/85 1985/86 

Räntor pii inhemska lån 34.0 39,9 45.7 49.0 
Räntor på utländsku lån 9,7 12.2 14.0 12.'i 
Valutaförluster I netto) 4J 7.6 14.'i 4.2 
Provisioner 0.6 0.8 I. I 1.2 
lnkomslräntor m. m. -0.4 -0.l -0.I -0.4 

Summa 48,2 60,4 75,2 66.5 

Ränteutgifterna för den inhemska upplåningen ökade med 3,3 miljarder 
kronor budgetåret 1985/86 eller med 7 c;;., i förhållande till föregående bud
getår, vilket är att jämföra med 15 ~";(· under 1984/85. Den främsta orsaken 

till den avtagande ökning~takten i riinteutgifterna är det kraftiga räntefall 

som skedde under 1985/86. Härtill kommer minskning av statens lånebe
hov till följd av sjunkande budgetunderskott. Den stora ökningen av re
dovisade valutaförluster budgetåret 1984/85 är en följd av omfattande 
förtida återbetalningar av utlandslån och refinansiering mot nya lån med 

lägre lanekostnader. Då de äldre lånen varit bokförda till upplåningskurser 
och refinansiering skett till högre kurs har stora valutaförluster uppkommit 

i bokföringen. vilka redovisats över statsbudgeten. Ränteutgifterna för den 

utländska upplåningen blev 12.5 miljarder kronor budgetåret 1985/86, en 

minskning med 1,5 miljarder kronor från föregående budgetår. 

Det har tidigare nämnts att ränteutgifterna m. m. redovisas gentemot 

statsbudgeten enligt den s. k. utgiftsprincipen, dvs. i sin helhet vid förfallo

tidpunkten oavsett om kostnaden också är hänförlig till annan redovis

ningsperiod. I tabell 5 har ränteutgifterna m. m. fördelats till de perioder 

som de kostnadsmässigt tillhör. De realiserade valutaförlusterna för in

lösta lån har fördelats över lånens löptid i proportion till valutakursernas 

utveckling. Provisioner och inkomsträntor m. m. har med hänsyn till deras 

begränsade storlek inte periodiserats. 

Prop. 198Mn: 150 
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Tabell 5 Räntor på statsskulden, m. m .. periodiserade belopp. 
Miljankr kronor. 

Budgetår 1982/83 

Ränwr pa inhemska liin 32,6 
Riinwr på utliindska län 10.4 
Valutaförluster I netto I 15.8 
Övrigt U.2 

Summa 59,0 
Redovi,,ad utgift <jfr tab 4) 4!.\.2 

l983i84 

39.(i 
12.1 
5.6 
0.7 

58,0 
60.4 

1984/85 

46.6 
13.7 
'i.(1 

1.0 

66,9 
75.2 

1985186 

53.3 
11.4 

-5.4 
o.x 

60.1 
66.5 

En j~imförelse mellan de båda tabellerna visar relativt god överensstiim
melse mellan de bokförda och de periodiserade ränteutgifterna för de 

utländska lånen. Detta är också fallet för de inhemska lånen med undantag 
för budgetåret 1985/86 då de periodiserade utgifterna är 4.3 miljarder 
kronor större än de redovisade utgifterna. En av orsakerna h~irtill är att 
delar av under tidigare budgetår bokförda räntekostnader för statsskuld
växlar med 540 och 720 dagars löptider periodiserats till 1985/86. En annan 
orsal;. är att under 1985/86 emitterades en stor volym riksobligationer med 
faktisk första ränteutgift under 1986/87. men vid periodisering en stor del 
av ränteheloppet hänförligt till budgetåret 1985/86. Med detta undantag är 
det alltså främst valutaförlusterna som svarar för periodiseringseffekterna. 
Orsaken till att så stor del av de realiserade valutaförlusterna efter perio
disering faller på budgetåret 1982/83 är devalveringen av kronan 1982. 

Räntekostnader m. m. 1986/87 och 1987/88 

Anslaget Räntor på statsskulden, m. m. har i statsbudgeten för budgetåret 
1986/87 upptagits till 65 ,0 miljarder kronor och i budgetpropositionen 1987 
för budgetåret 1987/88 till ett beräknat belopp av 63,0 miljarder kronor. 

Tabell 6 Räntor på statsskulden. Miljarder kronor. 

Budgetår 1986/87 
Enl. stats
budgeten 

Räntor på inhemska lån, m. m. 53.3 
Räntor på utländska lån 10.5 
Valutaförluster <netto) 1,2 

Summa 65,0 

1 Beräknat belopp. 

Budgetåret l 986/87 

Reviderad 
beräkning 

53,1 
10.2 
2.1 

65,4 

1987/88 
Budgetprop. Reviderad 
1987 beriikning 

51.8 
9.9 
0,3 

63,0 1 62,0 

En förnyad beräkning av räntor på statsskulden visar att utgifterna för 
budgetåret 1986/87 torde bli något större än vad som angetts i statsbudge
ten. 65.4 miljarder kronor mot i statsbudgeten 65.0 miljarder kronor. 

Vad beträffar räntor på inhemska lån m. m. beräknas dessa minska 
något. Bakom den relativt obetydliga minskningen ligger olika faktorer 
som verkar i motsatta riktningar vid ränteberäkningen. I förhållande till 
beräkningarna till statsbudgeten baseras nuvarande kalkyl på ett lägre 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 1.4 
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inhemskt uppläningshehov. vilket minskar räntekostnaderna. Å andra si- Prop. 1986/87: 150 
dan har ränteniv{1n för hl. a. statsskuh.lviixlar stigit, vilket ökar räntcutgif- Bilaga 1.4 
tcrna. och härtill kommer att hruttouppläningen mot stat~skuldviixlar nu 
antas hli något större under 1986/87 iin vad som antogs våren 1986. 

Vad bctriiffar riintorna för den utländska uppläningcn heräknas dessa nu 
minska friin I 0.5 miljarder kronor till 10,2 miljarder kronor främst beroen
de pft att dollarkursen sjunkit. Valutaförlusterna beräknas öka Min 1.2 
miljarder kronor till 2.1 miljarder kronor eftersom förtidsinlösen av l;ln har 
gjorts i större utsträckning än som tidigare planerats. 

Budgetåret 1987 /88 

För hudgct;\rct 1987/88 beräknas kostnaderna för räntor pE1 statsskulden 
m. m. till 62.0 miljarder kronor. vilket är 1.0 miljarder kronor mindre än 
vad som beräknades i hudgetpropositionen. I förhållande till hudgctåret 
1986/87 innebi-ir den nuvarande kalkylen en minskning med 3.4 miljarder 

kronor. 
Statsupplåningen under budgetaret 1987/88 förutsätts ha oförändrad in

riktning jiimfört med föreg;'icnde budgetår. Statens nettoupplåning utom
lands skall i princip vara noll. vilket innebär att statens lånebehov helt 
mäste finansieras på den inhemska markm·.den. En fortsatt strävan att 
erbjuda hushållen konkurrenskraftiga statliga placeringsformer känneteck
nar vidare kalkylerna. Statens upplåning på penning- och kapitalmarknad 
antas bli begränsad till följd av det minskade statliga lånebehovet. Strävan 
att uppriitthftlla statsskuldens konsolideringsgrad m[1ste under perioden 
balanseras mot det bortfall av långfristigt placeringskapital som känneteck
nar försäkringsinstituten under 1987. 

Räntekostnaderna för den inhemska upplåningen beräknas minska med 
1.3 miljarder kronor. Som beräkningstcknisk förutsättning för räntekalky
leringen ligger ett antaget nettoupplåningsbehov på ca 30 miljarder kronor 
för budgetåret 1986/87 och ca 25 miljarder kronor för budgetåret 1987 /88. 

Nettoupplåningsbehovct framkommer som det kassam~issiga budgetsaldot 
med tillägg för upplfmingseffektcrna av riksgäldskontorets kreditgivning 
m. m. och den tillfälliga förmögenhetsskatten för livförsäkringsbolag m. Il. 
Minskningen av nettoupplåningsbehovet mellan budgetåren är från ränte
beräkningssynpunkt i realiteten större än 5 miljarder kronor eftersom den 
del av den tillfälliga förmögenhetsskatten som betalas i juni 1987 (cirka 
hälften av totalt beräknat 15 miljarder kronor) påverkar ränteutgifterna 

endast marginellt 1986/87 men fullt ut 1987/88. Om till nettoupplåningsbe

hovet läggs under 1987/88 förfallande lån - varav räntelöpande ohliga

tionslån 15 miljarder kronor. riksobligationslån 2.3 miljarder kronor. pre

mielån 8, I miljarder kronor, sparobligationslån ca 8 miljarder kronor. 

statsskuldväxlar ca 130 miljarder kronor - uppkommer ett inhemskt brut

toupplåningsbehov i storleksordningen 188 miljarder kronor budgetåret 

1987/88. 

Räntekostnaderna för utländska lån beräknas mellan budgetåren 1986/87 

och 1987/88 minska med 0,3 miljarder kronor. Detta heror främst på den 

lägre dollarkursen. men även i viss mån på lägre räntesatser. Under 6 



191·:7!88 heriiknas de realiserade valutafiirlusterna komma att uppgii till 0.3 
miljarder kn)nor medan nllltsvarande fiirltl';ter fiir hudgeUir,'t 1986!87 he

niknas hli 2.1 miljarder kronor. 

Prop. 1986/87: 150 
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K~inslighetsanalyscr 

Stahskuldriintornas storlek iir sjillvfollct i hög grad beroende av riinteni

v[in. Uppl<'iningens inriktning rii olika litneinstrument iir ocksit a\· hetydel

se. inte minst för - som tidigare niimnh - riinteutgiftcrnas fiirdelning i 

tiden. Kalkyleringen av riintcutgiftcrna av..,cendc s:'.l.viil hudget;"\rel 1986/87 
som budgewrct 1987.188 har skett utifriin riintenivi·1n i början av mars 1987. 

Fi.lr alt belysa bnsligheten i bertikningarna kan det vara av intresse all 

n;'1got niirmare redovisa effekterna av iindrade antaganden nm ri·intenivi1 
m. m. En fiiriindring i riinteniv{111 shlr givet vis inte omedelbart igenl!m p?1 
hela slahskulden utan endast pi't liincformer med rörlig riinta och p;'i 
nyuppl;iningen. Efter hand far den effekt p~i uppl~tning som sker för all 
ormiitta fiirf"allande lim med hunden riinta och rii obligationslån med s. k. 
riintejustering-;klausul allteftersom dc~sa konverteras att löpa med ny riin

tcsats. 
En föriindring av riinteniv;\n med I procentenhet friin I juli 1987 skulle 

for inhemska l[m hetyda en förändring i riinteutgifterna för hudgetäret 
1987/88 - under i övrigt oföriindrade fiirhällanden vad gäller upplilningens 

storlek och dess inriktning pil olika liineinstrument - med ett helorr i 
storlck~,)rdningen 1.4 miljarder kronor. Vad hetriiffar riintor för de ut
liindska ![men skulle en riinteforiindring med I procentenhet från I juli 1987 
leda till att riinteutgifterna. under i i.ivrigt ofiirändrade förhiillanden föränd
ras med 0.4 miljarder kronor för hudgctiiret 1987/88. Valutakursernas 

ut veckling har betydelse bitde för ränteutgifter och för realiserade valuta
förluster och valutavinster. En föriindring av dollarkursen med 10 öre fdn 
heriikningsantagandct om 6.47 kronor per dollar pilverkar riinteutgifterna 
med i.:irka 90 miljoner kronor och valutaförlustcrn~t med cirka 70 miljoner 
krnnnr för budgetiiret I 987188. 

Förslag till räntor på statsskulden. m. m .. budgctftret 1987/88 

Riinlor p1i Slil/.\".lk11/Je11 
(/ Riinlor pil 11pp/ä11i11i; inom /u11Jc1 
I. Ränta pil riintelöpande ohligationshln. 

Ji"irslag.l"l'is ............................ . 
Riinta på riksohligationer. fi"irslag.11·is 

3. Vin~ter p:'1 premieohligationslim . .fi"ir.1/ag.1Ti.1 ........... . 
4. Ränta på stats~kuldförhindelser. ji"irslag.1Tis ........... . 
5. Ranta på sparobligationer. J{"ir.1"/ug.1Tis ........... . 
h. Riinta pii av staten övertagna liin . ./i:irs/t1g.11·i.1 
7. Riinta på Ian ho~ statsinstitutioner och fonder m. m . 

.f("ir.1111g.1Tis ........................................ . 

X. Ranta p{1 allemanssparandet . .fi'irslag.l"l"is .............. . 

Kr. 

20 357 000 000 
8 44 8 000 000 
4 408 ()()() 000 

2 9 000 000 
4 120 000 000 

I 000 

350000000 
3 000 000 000 7 



9. R:inta pi1 köpeskillingen for fastigheten nr I i kv. Lejonet i 
Stockholm . . . . . . . . . . ......................... . 

10. R;inta p~i Konung Carl Xlll:s hemgiftskapital ....... . 
11. Rlinta pi1 kortfristig uppl~\ning hos banker m. tl .. .fi'irs/ag.1Tis 
12. Riinta pil skattkammarv;ixlar. .f/irslagHis .............. . 
!:'. R;rnta p[1 stahskuldv;ixlar . .fi)rs/ag.1Ti.1 ................ . 

h Riinta fhl llfJ{li<lning i 11t/1111det. fiir.1/ag.11·is ............. . 

R l\.apitalrahutt<'f. k11rsfi'ir/11.11cr 111. m. . ................. . 
I. Kapitalrahattcr. .fi'irslag.1Ti.1 .......................... . 

Kur,forlustt:r. .fi'ir,1/ag.1Tis ........................... . 
3. Valutaförluster,ji:ir.1iag.1Ti.1 .......................... . 

c /)i1·1'r.11' 111g!ficr 
I. försiil.iningsprovisioner m. m .. .fi'ir.1/ugs1·is ............. . 

Inliisningsprovisioner m. m .. fiirs/11g.1Tis .............. . 
3. Kostnad for hörsnotering av obligationslån.fi'irs/ag.1Tis 
4. Officiella dragningslistor för premielånen . .fbr.1/ag.1Tis .... 
5. Särskilda dragningslistor för premielånens 100-brev, 

jiirslag.1Tis ........................................ . 
6. Övriga diverse utgittcr . .fi'irslai:Sl"is ................... . 

A11111. Valut:1ornvandling har skett till valutakur,crna den 27.'!..1987. 

Inkomster 
A Riinlor 

I. Rirnta p[i uppköpta obligationer ........ . 
" Ränta pit rörliga krediter . . . . . ............. . 
3. Riinta p.'.i krediter till vissa affärsverk . . . . . ...... . 
4. Riinta p~i checkräkningsmedel i riksbanken ............. . 
5. Ränta pa övriga utlånade medel ....................... . 

B Uppgiild. k11r.1Ti11s1er 111. m. 
I. Uppgäld ........................................... . 
" Kursvinster ........................................ . 
3. Valutavinster ....................................... . 

C Dii·crsc inkoms/<'r 
I. Preskriherade obligationer och kuponger m. m .......... . 
.., Officiella dragningslistor för premielånen .............. . 
3. Övriga diverse inkomster ............................ . 

lJ ndcrskott att föras av på statsbudgeten 

Norstedts Tryckeri, Siockhoim 1987 

Prop. 1986/87: 150 
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90 Ol\l) 
8 000 
1000 

575 000000 
10296000000 51583100000 

I 000 
I 000 

2 000000000 

660000000 
240000000 

14551000 
7400000 

350000 
100000 

Summa 

200000000 
2 5 0 000 ()()() 
I 7 0 000 000 

I 000 
I 000000 

I 000 
I 000 

1675000000 

50000000 
9400000 

100000 
Summa 

Summa 

9 8 5 () ()(){) 00() 

2 000 00 2 000 

922401000 
64 355 503 000 

621 001 000 

I 675 002 000 

59 500000 
2355 503000 

62 000 000 000 
64 355 503 000 

8 
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Bilaga 1.5 

Reviderat förslag till statsbudget 
för budgetåret 1987 /88 

I Riksdai:en /<i8fi/87. I sam/. Nr 15U. Bilaga 1.5 



Statsbudgeten för budgetåret 1987 /88 
Inkomster 

/11kom.1·1er 
Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
lnkom.;ter av försftld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmitssiga inkomster 

UnJer.1kott 

Summa 

Summa 

Budget-
propositiom:n 
I 000-tal kr. 

272375601 
28 025 487 

I06 IOO 
4927187 
3 468 905 

308903280 

36943 226 

345846506 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

Senare Summa 
iindringar I 000-tal 
I 000-tal kr. kr. 

+8612400 280988001 
+ 61 I 315 28 636802 

4 )()() 102 000 
72000 4 855 187 

+ 97 575 3 5h6480 

+9245190 318148470 

-6453211 30490015 

+2 791779 348638285 

2 



Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

Förändringar i förslaget till statsbudget budgetåret 1987 /88 

Utgifter 

Utg!ft.1"a11.1/ag 

Kungl. hov- och slottsstalerna 
J ustiticdepartementet 
L.: trikesdcpartcmentel 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kt11nmunikationsdcpartcmentcl 
Finansdepartementet 
L: t bi Id ni ngsdepart e men tel 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostad sdeparte ment et 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och energidepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter 
Riintor pa statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Batlknad ii1·rii: 111eJc/.1f;)r/>ruk11i11g 

Minskning av anslagsbeh<lllningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Summa 

Summa 

l:ludgct
propositionen 
I 000-tal kr. 

34654 
103 298 890 
11630 769 
26 377 902 
91262293 
11 531 782 
20 690 370 
43 169057 

6190907 
21249721 
15762574 
5080904 
3 168 I09 
4 888 871 

477 703 
63 000000 

I 000 

334846506 

I 500000 
500000 

2000000 

Baiikt111/ tillko111111<111Je utgiftshchm·, ncuo 9000000 

Summa 345 846 506 

Senare 
~indringar 

I 000-tal kr. 

+ 33 402 
34454 

+ 1 706188 
+ 713'119 
+ 38 886 
+ 147000 
+ 1824648 
+ 25 695 
+ 452 017 

8 558 
+ 222 548 
+ 14 703 

653 278 
+ 2507 
- I 000000 

+4791779 

-2000000 

+2791779 

Summa 
I 000-tal 
kr. 

34654 
10 363 292 
11596315 
28084090 
91976212 
11570668 
20 837 370 
44993 705 

6216602 
21701738 
15754016 
5 303 452 
3182812 
5 542 149 

480210 
62000000 

I 000 

339638285 

1500000 
500000 

2000000 

7000000 

348638285 

3 





Specifikation a\' statsbudgetens inkomster för budgetåret 1987/88 

1987/88 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I/ JO h·siska personer.i· skatt på inkomst. 
reali.rntion.1Tinst och riire/sc: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska fll'rsoners skatt pil inkomst. 
reali.1ationsl'i11st och riirc/sc: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

I 130 Ofiirdelhara skatter på inkomst, 
realisation.1·1·inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 
1140 Övriga inkomstskatter: 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillingsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrclsens 
och yrkesinspektioncns verk
samhet 

1281 Allmiin löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt pilfast l'f:e!ldom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
l 312 Fastighetsskatt 

1320 Förmiigcnhctsskall: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

Tusental kr. 

.''2459000 

19575000 

I 100000 

290000 

5000 
3000 

I 795 000 

41 014000 
227000 

9548000 
1 125000 
2 012 000 

127 500 
8692000 

460000 
5000000 

I 875 000 

48000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

52 459000 

19575000 

I /00000 

2 093 000 75 227 000 

62 745 000 62745000 

5 460 000 

I 923 000 

5 



1987/88 

1330 An·sskmr och Rlivosk11ll: 
Ll.31 Arvsskatt 
1332 G[1 vo~katt 

1340 Ö1.,-ig skall 111' CRenJom: 
1341 St:impelskatt 
1342 Skatt pä värdepapper 
1343 Tillfällig formögenhehskatt för 

livförsäkringsholag, undcrstöds
föreningar och pensionsstif
telser 

1400 Skatt på \'aror och tjänster: 

1410 Allmänna fiirsiiljningsskatta: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Skatt pil spec'(fika 1·aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
143 I Särskild avgift för oljeprodukter 

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

1440 Ö1•a.1-koll Fid ji'irsii/jning lll' raror 
med statsmonvpol: 
1441 AB Vin-& Spriteentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 
1450 Skatt på tjänster: 

1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
I 453 Totalisators katt 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på viigtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

Tusental kr. 

I 050 000 
230 000 

2 775 000 
3 600 000 

7 2 400 000 

13 486000 
929 000 

I 882000 
4 300000 
5 900 000 
2 260000 
I 575 000 

13 127 000 

500 

l 302 000 
107 000 
143 000 
970000 

80 000 

170000 

175 000 

302 000 
772000 
462000 
110000 

3410000 
2 175 000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

I 2XO 000 

6375 000 15038000 

72400000 

46061500 

3-15 000 

1646 000 

5585000 

6 



1987/88 

1470 Skatt rä import: 
1471 Tullmedel 

1480 Örriga skatter pil 1·aror och tjiinster: 
1481 Övriga skatter pa varor och 

tjiinster 

2000 Inkomster a\' statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2 /JO Afji"ir.1Tcrke11.1 i11fr1·crcmde c"in·r.1kott: 
2111 Post verkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnviigars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Affärsverket FFVs inlevererade 

överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 
2120 Ö1·riga myndigheters inll'l·ercrade 

Öl'l'l"Skott: 
2121 Vägverkets inlevererade över

skott 
2122 Sjöfarts verkets 

överskott 
inlevererade 

2123 Inlevererat överskott av uthyr
ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens in/ei·creradc- Öl'askott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 
2150 Ö1·ersko11 från spe/1·erksamhct: 

2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvalt
ning: 

2210 Ö1·crskott m'_fiutif~hct.~fi'irralt11i11g: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

rclscns fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrcl

sens verksamhet 

Tusental kr. 

I 940000 

46235 

201 000 

273 000 

80700 

2893 000 

117000 

41 100 

47000 

56200 

6385 000 

I 384690 
977 285 

500 

615000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

I 940 000 

127997501 
Summa skatter 280988001 

36/0935 

144 300 

6385000 

2361975 12 502 210 

7 



1987/88 

2215 Överskott av generaltullstyrel
scns fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310,2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslfin 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster pt1 lån till fis

kerinäringen 
2316 Ränteinkomster p;l vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Riinteinkomster på kraftled

ningslån 
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 bostads/än: 
2331 Ränteinkomster p{1 egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på liln för bo

stadsbyggandc 
2333 Ränteinkomster på län 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 
2350 Räntor på energispar/än: 

235 l Räntor på energisparlån 
2360 Räntor på medel avsatta till pen

.\·ioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 

Tusental kr. 

1626 

210000 

160 

6695 

179 
I 596 

14500 

49 

156000 

3620 
274 500 

45 210 

6400000 

240 

300 

5 

9000 

360000 

8000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

617 126 617126 

685509 

6400540 

9005 

360000 

8000 

8 



1987/88 

:1370 Räntor fhl hcrcd.1kap.1/a,r,:ri11,i.:: 
2371 Räntor pfi beredskapslagring 

och föm!dsanläggningar 
2380.2390 Ö1-riga riintl'inkomstcr: 

2381 R;inteinkomster på lfm till per
sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Riinteinkomster p[1 l<ln till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Riinteinkomster på l~m för kom
munala markförv;irv 

2385 Ränteinkomster pii lån för stu
dentkiirlokaler 

2386 Ränteinkomster pft lån för all
männa samlingslokaler 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Riintur pil intressemedd 
2394 Övriga ränteinkomster 
2396 Ränteinkomster p[1 det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

24 /() Inkomsta m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga a\'gil'ter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

v:°trdartjiinst 
2517 Trafiksäkerhetsavgift 
2522 Avgifter för granskning av fil

mer och videogram 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2527 Avgifter för statskontroll av 
krigsmaterieltillverkning 

2528 A vgiftcr vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsviisendet 

Tusental kr. 

870 340 

550 

2000 

I 000 

130 

11600 

300 

3 100 
25 000 

100000 

I 350000 

530 702 

563 800 

32 
51 300 

3600 

1560 

3460 

61900 

Prop. 1986/87: 150 
Hil. U 

870 340 

1493 680 9827074 

530 702 530702 

9 



1987i8!< 

2531 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 bekiimpningsmc-

del och handelsgödsel 
2539 "fäktavgift 
2541 Avgifter vid tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkarut

bildningen 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2544 Avgifter i ärenden om lokala ka

hclsändningar 
2545 Niirradioavgifter 

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 
2625 Utförsäljning av bcredskaps

lager 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster a,· statens \'erksam
het: 

2811 Övriga inkomster av 
verksamhet 

statens 

Tusental kr. 

26500 
93400 

620 

137250 
132 075 

3200 
30 000 

110500 
10 000 
83500 

16490 
2 670000 

7210 
2466 

150200 

10025 

~00 

49500 

272 500 
192200 

I 

476 100 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

4 008 86../ 4008864 

210025 210025 

464 701 464 701 

476100 476100 
Summa inkomster av statens verksamhet 28636802 

10 



1987/88 

3000 Inkomster a\' försåld egendom: 

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

3110 Affiir.1T1>rke11.1 i11ko111.1·tl'r 111· ji'irsä/da 
j{1stigheter och maskiner: 
3113 Statens järnviigars inkomster av 

forsföda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
förs~dda fastigheter och maski
ner 

3115 Affärsverket FFV s inkomster 
av försålda fastigheter och ma
skiner 

3116 Statens vattcnfallsverks m-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Statlii;a 111yndii;heter.1· inkomster m· 
fiirsälda h_yggnadcr och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrclsens in-

komster av försiilda byggnader 
och maskint:r 

3122 Vägverkets inkomster av för
st1lda byggnader och maskiner 

3123 Sjöfartsverkets inkomskr av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av fi.irs{llda byggnader och ma
skiner 

3126 Gencraltullstyrelscns inkomster 
av försiilda byggnader och ma
skiner 

3200 Öniga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

Tust:ntal kr. 

30 000 

1000 

30 000 

300 

3 .500 

100 

4000 

50 

I 0.50 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

61000 

7950 68950 

I 050 I 050 

Il 



1987/88 

.UOO Öuiga inkomster a\' försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

3312 Övriga inkomster av försåld 

Tusental kr. 

32 000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

egendom 32 (){/() 32000 
102 000 Summa inkomster av försttld egendom 

4000 Aterbetalning a\' län: 

4100 Återbetalning a\' näringslån: 

..///() A.tahctalning a1· industri/än: 
411 I Återbetalning av lokaliserings

lån 
4120 Återhl'talning m· jordhmkslän: 

4122 Återbetalning av statens avdik
ningslån 

4123 Återbetalning av lån till fiskeri
näringen 

4130 Återbetalning a1· ii1·riga niiringslån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

ltin 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrclsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

4200 Återbetalning a\' bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

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

4214 Återbetalning av övriga bo
stadsl[m, Bostadsstyrelsen 

20() 000 

500 

29845 

243 
2409 

19621 

77 

110000 

1800 

50 000 

2 500000 

600 

200000 

30345 

18../ 150 

2 500600 

414495 

2500600 

12 



1987/88 

4300 Återbetalning av studielan: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsst udier 

43 I 2 Aterbetalning av allmänna stu
dielfm 

4313 Aterbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning a\' energisparian: 

4411 Aterhetalning av encrgisrarliln 

4500 Återbetalning av tivriga lån: 

4511 Aterbetalning av ltm till rerso-
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

45 I 2 Återbetalning av hin till rersli
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munal<1 markfiirvärv 

4514 Återbetalning av liin för student
k[irlobler 

4515 Återbetalning av lån för allmän
na samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
liin och bidrag 

4517 Återbetalning fdn Portugalfon
den 

4519 Återbetalning av statens bosiitt
ningslån 

4521 Aterhetalning av lån för inventa
rier i vissa sret:ialbostiider 

4525 Aterhctalning av liin för svenska 
FN-styrkor 

Tusental kr. 

9000 
1487000 

300 000 

2 500 

10100 

125 

6000 

15 000 

18000 

10000 

I 350 

33 550 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

1496035 1496035 

300 ()()() 300000 

4526 Akrbetalning av övriga lån 144057 47 432 l.f.4 057 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 A\'skrirningar: 

5110 Ajf{"ir.1·1·cr/,;c11s ankril'llingar: 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5115 Affärsverket FFYs avskrivning

ar 
5116 Statens vattenfallsverks av-

skrivningar 

Summa ;1tcrbetalning av ltm 4 855 187 

120000 

100300 

2 350 000 2 570 300 



1987/88 

5120 A vskrirningar på Jiisrighera: 
5121 Avskrivningar pf1 fastigheter 

5130 Uppdragsmyndighcrers k11111plcmc111-
k11st11adcr: 
5131 Uppdragsmyndighetcrs m.11. 

komplementkostnader 

5140 Ö1.,-iga 111·.1·kril·ningar: 
5141 Väg.verkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar p~t ADB-utrust

ning 
5144 Avskrivningar p{1 förri'1dsanlägg

ningar för ckonllmiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter. netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter, ncllo 

5300 Statliga avgifter: 

Tusental kr. 

298 200 

107 925 

193300 

218 000 

55 355 

70000 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

298 200 

107925 

466655 3443080 

711000 70000 

531 I A vgiftcr för företagshälsovård 53 400 53 400 53 400 
Summa kalkylmiissiga inkomster 3 566 480 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 318148470 

14 



Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

Specifikation av anslagsförändringar i förhållande till budgetpropositionen för 
budgetåret 1987 /88 

I 000-tal kr. 

Huvudtitiel. anslag 

Il JustiticJeparlt'f1H'nl<'I 
Poliwerksamhcten rörande brott mot rikets 
siikcrhet m. m .. förslagsamlag 
Framtidsstudier. långsiktig analys m. m .. 
reservationsanslag 

/Il Utrikc.1departcm<'nl1't 
Utvccklingssamarbetc genom SIDA. 
reservationsanslag 
Övriga u-landspolitiska insatser m. m., 
reservationsanslag 

Summa 

Svenska institutet. reservationsanslag 
Sveriges riksradios programvcrksamhet för 
utl;mdet. reservationsanslag 
Information. studier och forskning om freds- och 
rn:drustningssträvanden. reservationsanslag 
Forskningssamarbete med europeiska gemen
skaperna. förslagsanslag 

IF Fiir.1TarsJepartementet 
Armeförban<l: 
Ledning och förbandsverksamahet. 
förs lagsanslag 

Summa 

Materielanskaffning. förslagsanslag 
Anskaffning av anliiggningar forslagsanslag 
Forskning och utveckling. förslagsanslag 
Marinförband: 
Ledning och förbands verksamhet. förslagsanslag 
Materielanskaffning. förslagsanslag 
An~kaffning av anläggningar, förslagsanslag 
Forskning och utveckling, förslagsanslag 
Flygvapenförhand: 
Ledning och förbands verksamhet. förslagsanslag 
Materielanskaffning. förslagsanslag 
Anskaffning av anläggningar. fiirslagsanslag 
For~kning och utveckling. förslagsanslag 
Operativ ledning m. m.; 
Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag 
Materielanskfafning. förslagsanslag 
Anskaffning av anlilggningar. förslagsanslag 
Forskning och utveckling förslagsanslag 
Försvarets civilförvaltning. förslagsanslag 
Försvarets sjuk vårdsstyrelse, förslagsanslag 
Fortiifikationsförvaltningen. förslagsanslag 
Försvarets materielverk. förslagsanslag 
Gemensam försvarsforskning. förslagsanslag 
Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt. förslagsanslag 

Beräknat 
belopp i 
budget
propos1-
tionen 

163 199 

163199 

5 026 343 

I 321 000 
42968 

35 235 

5607 

45000 
6476153 

6057000 
1687000 

249500 
350000 

1882000 
1217000 

138000 
183000 

3 129000 
261300(1 

320 500 
1723000 

632 400 
179900 
186 160 
24 350 

10.'i 540 
28 700 

173000 
605400 
336200 

46500 

Slutligt fi.irslag eller beslut 

Propositio
nens eller 
skrivelsens 
nummer 

95 

92 

uu JO 

uu 10 
108 

108 

uu 11 

80 

95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
95 

95 
95 

9.'i 
95 

95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 

95 

Anslags
hdopp 

188 301 

8 3011 
196(101 

5 146 343 

I 201000 
44023 

35 333 

15000 

6441699 

6678000 
2 062 000 

125 000 

2 108 000 
I 680000 

140000 

3 256000 
4 983 000 

330000 

744000 
202 000 
135 000 
82000 

101950 
30400 

175 600 
626 100 
349000 

35 500 

Föriindring 
Ökning!+) 
Minskning! - ) 

2.'i 102 

8300 
33402 

120000 

- 120000 
I 055 

98 

9393 

45000 
34454 

621 000 
375 000 
124500 

- 350000 

226000 
463 000 

2000 
183000 

127000 
2 370000 

9500 
- I 723000 

111600 
22 100 
51160 
57650 

3 590 
1700 
2600 

20700 
12800 

11000 

15 



Huvudtiticl. anslag 

Försvarets radioanstalt. förslagsanslag 
Viirnpliktwerkct, forslagsamlag 
Försvareh rationali'>cringsinstitut. 
förslagsanslag 
Förs varshiigs kolan. förs lagsanslag 
Militärhögskolan. förslagsanslag 
Försvarets forvaltningsskola, förslagsanslag 
Krigsarkivet. förslagsanslag 
Statens försvarshistoriska museer, 
förs lagsanslag 
Frivilliga försvarsorganisationer m. m .. 
fiir~lagsanslag 
Försvarets datacentral. förslagsanslag 
Vissa nämnder m. m., inom det milit~ira 
försvaret. forslagsanslag 
Reserv för det militära försvaret. fiirslagsanslag 
Reglering av prisstcgringar inom det militiira 
försvaret, förslagsanslag 
Owrstyrelscn för civil beredskap, förvaltnings-
kostnader, förvaltningsanslag 
Civil ledning och samordning. rcservationsanslag 
Civilbefälhavarna. förslagsanslag 
Signalskydd. reservatinnsanslag 
Vissa skyddsrumsanläggninar. reservations-
anslag 
Vissa teleanordningar. rcservationsanslag 
Befolkningsskydd och riiddningstjiinst. 
förslagsanslag 
Anläggningar för frcd,organisationen. 
förslagsanslag 
Skyddsrum, forslagsanslag 
Rei;:leringar av prisstcgringar för civilförsvar 
m. m., förslags<mslag 
Idcntitetsbrickor, förslagsanslag 
Bt:rcdskap för olje- och kemikaliebekämpning till 
sjöss, förslagsanslag 
B<\tar för oljebekämpning, reservationsanslag 
Styrelsen för psykologiskt för, var. 
förs lagsanslag 
Drift av beredskapslager. förslagsanslag 
Beredskaps lagring och industriella {1tgärder, 
rescrvationsanslag 
Overstyrelsen för civil beredskap: Uppdrags-
verksamhet. förslagsanslag 
Flygtekniska försöksanstalten. forslagsanslag 
Bcredskapsstyrka för FN-tjänst. förslagsanslag 
Fl\-styrkors vaksamhet utomlands. 
förslagsanslag 
Anläggningar m. m .. för vissa militära i111damf1l. 
rcscrvationsanslag 
Niimnden för vapenfri utbildning. fiirslagsanslag 
Vapenfria tjiinstepliktiga. förs lagsanslag 

Summa 

Beriiknat 
belopp i 
budgct
propm.i
tionen 

224 500 
108000 

21 350 
3 520 

41800 
10600 
7 930 

12 500 

%740 
3 501 

13 890 
0 

2 000000 

32100 
35 860 
IY 120 
I 820 

9500 
53 200 

404000 

35000 
578 700 

100000 
'l'.77 

11600 
970 

5 415 
243 020 

146800 

7150 
33000 

1)3400 

26 323 015 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1..'i 

Slutligt förslag eller beslut Förändring 
Ökning(+) 
Minskning!-) Propositio

nens eller 
skrivelsens 
nummer 

95 
95 

95 
95 
95 
95 
95 

95 

95 
95 

95 
9-' 

95 

95 
95 
9'i 
95 

95 
95 

95 

95 
95 

95 
95 

95 
95 

95 
95 

9'\ 

95 
95 
95 

95 

95 
95 

_J_5 ___ 

An slags
belopp 

255 700 
114200 

22 100 
4!.:30 

48900 
12 100 
8 270 

14670 

99600 
1 

14 700 
D251t' 

1600000 

40800 
53 300 
21300 
4050 

8 850 
2 850 

546600 

48000 
476 700 

884 

13400 

7600 
264000 

88230 

10000 
28600 

213 800 

23 700 
5400 

119600 
28029 203 

3 I 200 
6200 

750 
I 310 
7100 
1500 

340 

2 170 

2860 
3 500 

810 
132 518 

400000 

8700 
17440 
2 180 
2230 

650 
50 350 

82600 

13000 
102000 

1110000 
7 

1800 
970 

2 185 
20980 

'\8 570 

28'\0 
4400 

80400 

23099 
5400 

119600 
1706188 

16 



Huvudtitiel. anslag 

\' Socialdcpancmcntct 
Forsknings- och utvccklingsarbetc samt 
försöksverksamhet. rcservationsanslag 
Försvarsmedicinsk verbamhet. SBL. 
förs lagsanslag 
Bidrag till kommunala bostadstillägg till 
folkpension, förslagsanslag 
Bcrt!dskapslagring och utbildning m. m. för 
häho- och sjukvard i krig. rcservati,1nsanslag 
Driftkostnada för beredskapslagring m. m .. 
förslagsanslag 
Bidrag till undervisningssjukhus m. m .. 
förslagsanslag 
Bidrag för viss opcrationsverksamhet inom 
allmän sjukvård. reservationsanslag 
Bidrag till kommunal barnomsorg, förslagsanslag 

Summa 

VI Kommunikarionsdepartcmenter 
Vägverket: Försvarsuppgifter, 
reservationsanslag 
Trafiksäkt!rhet s verket: 
Trafik och administration. förslagsanslag 
Försvarsinvesteringar vid statens järnvagar. 
reservationsanslag 
Beredskap för civil luftfart. rcservationsanslag 
Transportrådet. förs lagsanslag 
Bidrag till statens väg- och trafikinstitut. 
reservationsanslag 
Transportforskningsberedningen. reservations-
anslag 
Bidrag till Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut. rt!servation'ianslag 

Summa 

l'Jl Fi1w1ad1'p11rteme11/N 
Skatteutjämmningsbidrag till kommunerna 
m. m .. forslagsanslag 

Bidrag till kommunerna med anledning av 
avskaffandet av kommunala företagsbi:skatt-
ningen, förslagsanslag 

Summa 

VJJI 1J r hi Id ni ngsdepa rr eme 111,· 1 

Särskilda insatser inom skolomrt1det 
Bidrag till driften av grundskolor, förslagsanslag 

Bidrag till driften av gymnasieskolor. 
förslagsanslag 
Undervisning for invandrare i svenska språket 
m. m .. förslagsanslag 
Uthildning for administrativa, ekonomiska och 
sociala yrken, rescrvationsanslag 
Lokala och individuella linjer och enstaka 
kurser. reservationsanslag. 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150. Bilaga 1.5 

Bt!riiknat 
belopp i 
budget~ 
proposi
tionen 

35 661 

4036 

I 524000 

k.5464 

56099 

1 m~ooo 

8490000 
11323 260 

35 300 

26151 

14900 
12900 
17 404 

35011 

26853 

105800 
274319 

12681000 

1569000 
14250000 

192 700 
15 017000 

4899227 

221 450 

34.'i 794 

421 110 

Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

Slutligt förslag eller beslut Förändring 
Ökning!-) 
Minskning(-) Propositio

nens eller 
skrivelsens 
nummer 

80 

95 

sru 10 

95 

95 

104 

114 
117 

95 

TU 13 

95 
95 
95 

80 

80 

80 

FiU 20 
150 

150 

UhU 12 
UbU I'.! 
150 

Ubll 14 

150 

UbC 17 

UbU 21 

Anslags
helopp 

36909 

4070 

1615000 

62200 

57000 

I 052000 

70000 
9140000 

12037179 

37000 

26421 

28000 
17 100 
27 479 

36713 

31692 

108800 
313205 

13006000 

1391 ()()() 
14 397 000 

292 700 

16070000 

4 989 227 

244419 

347794 

451 110 

I 248 

34 

91000 

23264 

901 

76000 

70000 
650000 
713 919 

1700 

270 

13 100 
4200 

10075 

I 702 

4839 

1000 
38886 

175000 
150000 

- 178000 
147 000 

100000 
53000 

1 000000 

90000 

22%9 

2000 

30000 17 



Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

J-(uvudtitiel. anslag Beräknat Slutligt förslag eller beslut förändring 
hclopp i Okning(+I 
hudget- Propositi1>- Anslags- Mimkningf-) 
proposi- nens eller belopp 
tionen skrivelsens 

nummer 

Bidrag till kommunal högskoleutbildning. 
reservationsanslag 183 949 UbU 18 184 313 364 
Forskningsanknytning av grundläggande 
högskoleutbildning samt konstnärligt utveck-
lingsarbete. rcservationsanslag 17 121 80 21396 4275 
Humanistiska fakulteterna. rcscrvationsanslag 193417 80 225 555 32138 
Teologiska fakulteterna. rcservatiomanslag 13879 80 18912 5 033 
Juridiska fakulterna. reservationsanslag 17 939 80 21 154 3215 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna. 
reservationsanslag 224 718 80 264119 39401 
Medicinska fakulteterna. reservationsanslag 499037 80 540 534 41497 
Odontologiska fakulteterna reservationsanslag 55 154 80 59671 4 517 
Farmaceutiska fakulteten, rcservationsanslag 18 328 80 20481'\ 2160 
Matematisk-nalurvetcnsbpliga fakulteterna, 
rcservationsanslag 450642 80 529416 78774 
Tekniska fakulteterna, reservationsanslag 438 339 80 519 509 81170 
Temaorienterad forskning. reserva1ionsanslag 18 293 80 22548 4 255 
Kungl. biblioleket, reservationsanslag 48764 80 51633 2869 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 
rescrvationsanslag 3 747 80 3914 167 
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. 
rcservationsanslag 52 155 80 26927 25 228 
Forskningsnämnden. reservationsanslag 47211 80 49199 1988 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet, röcrva1ionsanslag 90552 80 102970 12418 
Medicinska forskningsradct. 
reserva1ionsanslag 195 348 80 219669 24321 
Naturvetenskapliga forskningsradct m. m., 
rcservationsanslag 279708 80 32fi 308 46600 
Nationell halvledarforskning. rcserva1ionsan5lag 7000 80 7000 
Polarforskning, reservationsanslag 80 Il 077 11077 
Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsfiirsörjning. rcservationsanslag 9125 80 7%6 I 159 
Europeisk forskningssamverkan, förslagsanslag 168 234 80 213 234 45000 
Forskning>institute\ för atomfysik: 
Förvaltningskostnader. förslagsanslag 15607 80 16093 486 
Materiel 111. m .. reserva1ionsanslag 2 586 80 2676 90 
Institutet för rymdfysik, reserva1ionsanslag 16919 80 19171 2 252 
Institutet för internationdl ekonomi. 
reservationsanslag 3 250 80 41~6 906 
Vissa bidrag till forsknings verksamhet, 
n:servationsanslag 14368 80 14913 545 
Studichjälp m. m., förslagsanslag 2065 645 150 2 108 845 43200 
Timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 
förslagsanslag 160 300 150 Hi5900 5600 
Bidrag till vissa studiesociala ändamiil. 
reservationsanslag 81507 sru 11 82 730 I 223 
Statens musiksamlingar. förslagsanslag 13fi96 KrU 13 13 871 175 
Forsknings- och utvecklings insaber inom 
kulturområdet. reservations;rnslag 65fi 80 2 714 2078 
Utvecklingsverksamhet im1m museiomrilde.t, 
rescrvationsanslag 97 6850 6850 
Arkivet för ljud och bild: 
Förvalrningskostnader. förslagsanslag 8 780 80 9202 422 
Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m. m., reservationsanslag 355 000 80 410000 55000 

Summa 26868255 28692903 1824648 18 



Prop. 1986/87: I .'iO 
Bil. !..'i 

Huvudtitiel, amlag Beriiknal Slul ligl fiirslag eller hcslul Förändring 
helopp i Ökning!+) 
budget- Propositio- Afölag-.- Minskning! - ) 
prnposi- ncns dler belopp 
tionen skrivelsens 

nummer 

IX Jordhruk.1"depar1,·111entet 
Ersä!tning på grund av radioaktivt nedfall, 
förslagsanslag 150 
Inköp av liv,medcl m. m. for bcrcdskapslagring. 
reservationsanslag 9200 95 12 700 3 500 
Ko,tnader för heredskapslagring av livsmedd 
m. m., förslagsanslag 211968 95 161 500 70468 
Främjande av skogsvård m. m .. reservations-
anslag 10900 80 11900 I 000 
Statens livsmedelsverk. förslagsanslag 62667 80 63 167 500 
Sveriges lantbruksuniversitet. reservations-
an~lag 406 328 80 437 500 31 172 
Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruks-
universitet. forslagsanslag 174 296 80 204 784 30488 
Bvggnadsarbeten vid Sveriges lantbruks-
universitet m. m .. reservationsanslag 23 800 80 42400 18600 
Inredning och utrustning av lok<1ler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m. m., reservationsanslag 28400 80 25 300 1100 
Skogs- och jordbrukets forskningsdd. 
rcscrvationsanslag 102 298 80 112880 !0582 
Stöd till kollektiv forskning. rescrvationsanslag 21000 80 24400 3400 
Bidrag till Skogs- och lanthruksakademicn, 
förslagsanslag 620 80 640 20 

Summa I 071477 I 097172 25695 

X Arhersmarknadsdepartcmenret 
Arbctsmarknadsvcrkcts forvaltningskostnader. 
ramanslag I 817 048 95 1817388 340 
Arbetsmarknadwtbildning, rcservationsanslag 2 350 000 1.50 2 500000 150000 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbild-
ningsbidrag, förslagsanslag 3 632 824 150 .l 832 824 200000 
Sysselsättningsskapande åtgärder. reservations-
anslag 2 479 500 150 2 504 500 2'i00tl 
Statsbidrag till frivilliga försvarsoragnisationer. 
förslagsanslag 7 323 95 9000 1677 
Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. 
rcservationsanslag 22 500 150 37 500 15000 
.Å.tgiirdcr för dcltidsarbetslösa. reservations-
anslag 150 60000 60000 

Summa 10 309195 10761212 452017 

XI Bosradsdcpart1•1111•111cr 
Utredningar m. m., fiirslagsanslag .5 5110 93 7 500 2000 
B yggnadsforskning. rcservationsanslag 162000 80 151000 11000 
Lån till expcrimcntbyggandc. rcscrvationsanslag 37000 80 36000 I 000 
Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, 
rcs.:rvationsanslag 35 550 80 36850 I 300 
Försvarsbcredskap. ramanslag 3018 9.~ 3 160 142 

Summa 243068 234510 8558 

XII /ndusrridcparrcmollcr 
Statens industriverk: 
Förvaltningskostnadcr. förslagsanslag 52000 74 52 998 998 
Bidrag till SI FU. rcscrvationsanslag 12000 74 12000 
Friimja11d~· av hemslöjden. forslagsanslag 6171 Nu 21 6433 262 

19 



Prop. 1986/87: 150 
Bil. 1.5 

Huvudtiticl. anslag lkr~iknat Slutligt förslag eller heslut Förändring 
belopp i Ökning(.;.) 
budget- l'ropositio- Anslags- Minskning! - ) 
proposi- ncns eller hel opp 
tionen skrivelsens 

nummer 

Ätgärder för att foimja indw,tridcsign. 
rescrvationsanslag 74 5000 5000 
Branschfrämjande tgiirdcr. rcservationsanslag 16638 74 17000 362 
Småföre I ags ut veckling. reservationsanslag 143 '275 
Åtgärder för havsindustricll kompetensutveck-

74 159930 lh655 

ling. reservationsanslag 74 6700 6700 
Ersällning för merkostnader och forlusler för 
vissa företag på grund av följd effekter av 
Tjernobyl-olyckan, förslagsanslag 150 
Program för utökad prospektering m. m., 
rcscrvationsan<.lag 74 96000 96000 
STU: Teknisk forskning och utveckling. 
rcservationsanslag 655 445 80 726800 71355 
STU: Förvaltningskostnadcr rescrvationsanslag 70455 80 75971 5 516 
STU: Utrustning. rcseravtionsanslag I 80 I 
Bidrag till stiftelsen Sveriges teknisk-
vetenskapliga allachevcrksamhet, reservations-
anslag 74 26400 26400 
Industriell utveckling m. m. inom informa-
tionsteknologiområdet, reservationsanslag 74 30000 30000 
Industriell utveckling inom mikroelektroniken, 
reservationsanslag 21500 74 18 500 3000 
Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag, 
reservationsanslag 21700 74 21700 

Summa 999185 1221 733 222548 

XIII Ci1•ifdepur1e1111•nre1 
Riksrevisionsvcrket, ramanslag 101260 99 115 963 14 703 

Summa 101260 115963 14703 

XI\' Mi/jii- och cneri:idcp<lrtf'mnllel 
Miljövardsforskning, rescrvationsanslag 68150 80 84500 16350 
Sår.skilda projekt på miljövårdens omriide. 
reservationsanslag 15 500 80 17 500 2000 
Inredning och utrustning av lokaler vid vissa 
myndigheter, rcservationsan~;lag 80 9700 9700 
Encrgiforskning. rescrvati<>nsanslag 305 000 80 293 588 11412 
Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energi-
teknik AB, rcservationsanslag 41600 80 52600 Il 000 
Statens vauenfallsverk. reservationsanslag 2910000 87 3 574600 664600 
Drift av beredskapslager. för;;lagsanslag 669630 95 683 730 14100 
Bercdskapslagring av industriella åtgärder, 
reservationsanslag 173 460 95 109100 64360 
Åtgärder inom delfunktionen elkraft, 
rescrvationsanslag 95 11300 11300 

Summa 4183340 4836618 653278 

XV Riksdagen och dess myndigheter 
Riksgiildskontoret: förvaltningskostnadcr. 
förslagsanslag 42579 FiU 17 45019 2440 
Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission 
av statslån m. m .. förslagsanslag .'i9833 FiU 17 59900 67 

Summa 102412 104919 2507 

Summa förändringar pä statsbudgeten 102688138 108479917 5 791 779 

20 



Bilaga 2 

Justitiedepartementet: 
Stöd till politiska partier 





Justitiedepartementet 

Utdrag ur protokoll vid rcgcringssammanträde den 23 april 1987 

Föredragande: statsrådet Wickbom 

Bilaga 2 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 2 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987 /88, 
m.m. 

Andra huvudtiteln 

H. Diverse 
H 4. Stöd till politiska partier 

Riksdagen har för budgetåret 1987/88 under anslaget H 4. Stöd till politiska 
partier anvisat 95 ,5 milj. kr. Medlen fördelas enligt lagen (1972: 625; änd
rad senast 1985: 156) om statligt stöd till politiska partier. 

Enligt lagen utgår stödet dels som partistöd. dels som kanslistöd för ett 
år i taget räknat fr. o. m. den 15 oktober. Partistödet utgår som mandatbi
drag. Ett mandatbidrag är för närvarande 208 000 kr. Kanslistödet, som i 
princip är avsett endast för partier som är företrädda i riksdagen, utgår som 
grundstöd och tilläggsstöd. Helt grundstöd är för närvarande 3 630000 kr. 
och tilläggsstödet l 0 150 kr. för varje vunnet riksdagsmandat, om partiet är 
företrätt i regeringen, och annars 15 200 kr. för varje mandat. Samtliga 
belopp höjdes till sin nuvarande nivå år 1984 (prop. 1984/85:25 bil. I, KU 
17. rskr 55). Beloppen har tidigare höjts åren 1975, 1977 och 1981. 

Avsikten med det statliga partistödet är att de politiska partierna skall 
garanteras tillräckliga resurser för sin opinionsbildande verksamhet. Vid 
partistödslagens tillkomst år 1972 förutsattes att stödet skulle omprövas 
med hänsyn till förändringar i penningvärdet (prop. 1972: 126 s. 48-49). 

Mot denna bakgrund förordar jag att stödet nu räknas upp med omkring 
15% fr.o. m. den 15 oktober 1987. 

Ett förslag till den lagändring som behövs bör fogas till protokollet i 
detta ärende som hilaga 2 .1 . 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om 
ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. 

2. till Stöd till politiska partier för budgetåret 1987/88 utöver i 
prop. 1986/87: 100 bil. 4 upptagna medel anvisa ett förslagsanslag av 
15000000 kr. 

Riksdai:cn 1986187. I sam/. Nr 150. Bilaga 2 



Förslag till 

Bilaga 2.1 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 2 

Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till 
politiska partier 

Härigenom föreskrivs att 2. 6 och 8 §§lagen (1972:625) om statligt stöd 
till politiska partier skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagcn lydelse 
] §I 

Partistöd utgår som mandathi
drag. Varje mandatbidrag utgör 
208 000 kronor. 

Parti som vid val till riksdagen 
fått minst 4 procent av rösterna i 
hela landet erhåller för varje år för 
vilket valet gäller ett helt grund
stöd. Helt grund stöd utgör 3 630000 
kronor. 

Parti som avses i 6 eller 7 ~ er
håller utöver grundstödel tilläggs
stöd för varje år för vilket valet gäl
ler med I 0 150 kronor för varje vun
net mandat. om partiet är företrätt i 
regeringen, och annars med 15 200 
kronor för varje vunnet mandat. 

Partistöd utgår som mandatbi
drag. Varje mandatbidrag utgör 
239 000 kronor. 

Parti som vid val till riksdagen 
fått minst 4 procent av rösterna i 
hela landet erhåller för varje år för 
vilket valet gäller ett helt grund
stöd. Helt grundstöd utgör4 J74000 
kronor. 

Parti som avses i 6 eller 7 § er
håller utöver grundstödet tilläggs
stöd för varje år för vilket valet gäl
ler med 11 650 kronor för varje vun
net mandat, om partiet är företrätt i 
regeringen, och annars med 17 450 
kronor för varje vunnet mandat. 

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1987. 

1 Sem1ste lydelse 1984:974. 
2 Senaste lydelse 1984:974. 
' Senaste lydelse 1984: 974. 2 
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Bilaga 3 Prop.1986/87: 150 
Bilaga 3 

Föredragande: statsrådet Feldt såvitt avser avsnitten 1-4~ statsrådet Jo
hansson såvitt uvser avsnitt 5 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 
såvitt avser finansdepartementets 
verksamhetsområde 

1 Uttagande av avgift vid tullförrättning på 
obekväm tid 

I. I Inledning 

I Sverige finns bestämmelser om tullförrättningsavgifter i 80 § tullstadgan 

( 1973: 671 ). Där föreskrivs att tullförrättning på tullplats sker utan kostnad 
för allmänheten. när förrättningen äger rum inom område och på tid som 
generaltullstyelsen fastställer. För tullförrättningar som sker i annat sam
manhang skall generaltullstyrclsen efter samråd med kornrnerskollegium 
föreskriva om avgift skall tas ut eller inte. Det gäller exempelvis tullförrätt
ningar i samhand med färje- och tlygtrafiken. 

I generaltullstyrelsens tillämpningsföreskrifter till tullstadgan har med
getts en rad unduntag från avgiftsheläggning. Således är klarering och 
konlroll av fär:jor och andra passagerarfartyg. som går i regelbunden trafik 
enligt på förhand kungjord turlista, undantagen. Detta gäller även trans
portmedel. varor och passagerare som färdas med fartygen. Vidare är 
flygtrafiken pa Arlanda. Landvetter och Sturup fri. liksom en stor del av 
trafiken pft de s. k. Il-flygplatserna. Detsamma gäller lasthilstrafiken över 
landgriinserna mot Finland och Norge ptt tider då tullplatserna är öppna. 
Även järnvägstrafiken är undantugen. 

I stort sett innebär detta att förrättningsavgifter i samband med gräns

passage tas ut endast för tullförrättningar som sker på platser som inte är 
tullplatser. Avgifterna tas ut enligt en särskild taxa som fastställts av 
generaltullstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket. Intäkterna från 

förrättningsavgifterna uppgår till ca 7 milj. kr per år. 

1.2 Tidigare förslag 

Frfigan om en utvidgning av avgiftsskyldigheten för tullförrättningar som 
sker på ohekväm arbetstid eller utanför tullplats togs upp i 1985 års 

I Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150. Bilaga 3 



budgetproposition (prop. 1984/85: 100 bil. 9l. Mot bakgrund av ett förslag 
av generaltullstyrelsen om avgiftsbeliiggning av avgiftsfria förrättningar 
beg~irdes riksdagens godkännande av vissa principer i fråga om vem som 

skulle debiteras avgifterna. Riksdagen avslog regeringens förslag (SkU 
1984/85: 26, rskr 1984/85: 330). De inkomstförst~irkningar som ett genomfö
rande av förslaget skulle ha inneburit uppskattades av generaltullstyrelsen 
till 50-100 milj. kr. per år. 

Jag anser det nu vara nödvändigt att pil nytt. och med beaktande av den 

kritik som riktades mot det förra förslaget, ta upp frågan om en ökad 
avgiftsfinansiering av tullförrättningskostnaderna. 

1.3 Motiv för ett nytt förslag 

Kostnaderna för att upprätth~illa tullkontrollen av den kommersiella trafi
ken dygnet runt och oavsett vardag eller helg är höga. I en undersökning av 
statskontoret år 1984 beräknades kostnaderna for tullverksamheten under 
obekväm tid och på platser som inte är tullplatser till ca 92 milj. kr. per år. 
varav 84 milj. kr. avsåg förrättningar på tullplatser under obekväm tid. Den 

ökade utlandshandeln och löneutvecklingcn gör att kostnaderna sannolikt 

är ännu större nu. Av kostnaderna för förrättning under obekväm tid 
skulle. enligt statskontoret, 55 milj. kr. vara hänförliga till färjetrafiken. 15 
milj. kr. belöpa sig på flyget och 14 milj. kr. avse annan trafik. 

Avgifter för att finansiera kostnader för tullförrättningar på obekväm tid 
och utanför tullplats förekommer i de flesta länder. Avgiftssystemens 

utformning och avgifternas storlek varierar. 
Kraven på tullinsatser på obekväma tider och utanför tullplatserna ökar 

ständigt. Att transporterna inte stoppas upp vid gränserna har blivit allt 

viktigare för näringslivet. Exempelvis innebär det nya logistiktänkande 
som trängt igenom att insatsvaror och reservdelar levereras i princip 
samtidigt som de skall användas i stället för att varorna hålls i lager hos 
företagen. Detta minskar naturligtvis företagens lagerhållningskostnader 
samtidigt som det ställer större krav på insatser från tullverket och innebär 
ökade kostnader för statsverket. Under de tre senaste åren har antalet 
tullförrättningar ökat med ungefär 5 % per år. 

Jag anser det vara rimligt att näringslivet bidrar till finansieringen av 
åtminstone en del av kostnaderna för förättningar som sker på obekväm tid 

och utanför tullplatserna. Detta bör ske i form av ett ökat avgiftsuttag. 

1.4 Principerna för ett nytt avgiftssystem 

Jag skall i det följande ange riktlinjerna för hur ett sådant avgiftssystem 

enligt min mening bör vara utformat. 
Avgiftsuttaget bör begränsas till den kommersiella trafiken. Avgifterna 

bör inte utgöra någon påtaglig ekonomisk belastning för de betalningsskyl
diga och de bör vara förutsebara. De bör tas ut av dem som direkt orsakar 

kostnaderna. Avgifterna får inte ge upphov till handelspolitiska störningar. 
Systemet skall vara enkelt och billigt att administrera. 

Ett avgiftssystem som enligt min mening svarar väl mot dessa villkor 

Prop.1986/87: 150 
Bilaga 3 



tillämpas sedan länge i Danmark. Det bygger i stort pa att tullförriittning- Prop.1986/87: 150 
arna sker till fasta priser enligt ens. k. saktaxa. Bilaga 3 

Jag skall i korthet beskriva hur jag mot bakgrund av dessa principer 

tänker mig en svensk modell. De avgiftssatser jag anger skall ses som 

exempel men avsikten är samtidigt att de skall ge en ungefärlig uppfattning 

om storleken pil de avgifter det kan hli frf1ga om. 

För tullförrättningar av tullpersonal på tullplatser utanför nämnd expedi

tionstid tas ut avgifter enligt följande. 

För fä1:jor. andra fartyg och luftfartyg som ankommer eller avgår i 

kommersiell trafik tas ut en avgift om I 00 kr. per ankomst och avgång. Om 

ankomst till och avgång från tullplatsen sker inom kort tidrymd hör endast 

en avgift tas ut. Avgifterna påförs rederierna eller flygbolagen. 

För tullklarering av gods på vägfordon. som fraktats med färja, annat 

fartyg eller som passerar landgränsen mot Norge eller Finland betalas en 

avgift om 50 kr. per fordon. Med tullklarering avser jag förtullning samt 

medgivande till hemtagning. transitering. uppläggning på tullupplag. tullla

ger. i frihamn eller exportbutik eller m ~dgivande om temporär tullfrihet 

och klarering för export. Lämpligen bör det angivna avgiftsbeloppet avse 

ett visst antal tullklareringar. exempelvis behandling av upp till fem hem

tagningsanmälningar. tulldeklarationer m. m. För ytterligare förrättningar 

kan rimligen tas ut ännu en avgift av samma storlek. Avgiften tas ut av den 

som begär förrättningen. 

För tullklarering av annat kommersiellt gods tas ut avgifter per klare

ringssökande och i övrigt enligt samma grunder som jag nyss har angett. 

Jag syftar här på uttag från tullupplag på obekväm tid och klarering av 

beledsagat kommersiellt gods. vilket förekommer särskilt på flygplatserna. 

Som jag har antytt ovan bör persontrafiken inte drabbas av någon avgift. 

Tullklarering av varor som medförs utan kommersiellt syfte kan således 

ske utan kostnad även framgent. Detta gäller oavsett om man färdas med 

färja. annat fartyg, luftfartyg eller på annat sätt. 

Inte heller av SJ anser jag det vara befogat att ta ut någon avgift i denna 
ordning, eftersom klarering av järnvägsgods inte sker med i anspråkstagan

de av tullverkets resurser. 

När det gäller trafik och tullklarering på platser där tullpersonal inte är 

stadigvarande stationerad. dvs. trafik utanför tullplatserna. bör fasta avgif

ter tas ut enligt ovannämnda principer med tillägg för kostnaderna för 

tullpersonalens resor och traktamenten. 

Jag beräknar att ett avgiftssystem i enlighet med vad jag nu redogjort för 

skulle tillföra statskassan ökade inkomster med i storleksordningen 50 
milj. kr. per år. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att föreskriva om tullförrättnings

avgifter (prop. 1975/76: 8. Ku 1975/76: 10. rskr. 1975/76: 62). Någon änd

ring i detta bemyndigande behövs enligt min mening inte för att införa ett 

avgiftssystem enligt de riktlinjer som jag nu har redogjort för. 

Jag avser senare föreslii regeringen att uppdra åt generaltullstyrelsen att 

i samriid med riksrevisionsverket och kommerskollegium utarbeta och 

fastställa en taxa enligt de grunder jag nu har angett. Vid taxeutformningen 

bör generaltullstyrelsen samråda med företrädare för näringslivet. Vad 



gäller tandgränsen mot Norge bör denna fråga övervägas närmare mot Prop.1986/87: 150 
bakgrund av det svensk-norska gränstullsamarbetet. Bilaga 3 

1.5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemsmiter jag 
att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har 

anfört om tullförrättningsavgifter. 

2 A vdragsrätt för vissa utgifter vid optionsaffärer 

2.1 Inledning 

Sedan snart två år tillbaka pågår handel med s. k. standardiserade optioner 
på kapitalmarknaden. Utvecklingen av denna handel har skett mycket 
snabbt både omsättningsmässigt och vad gäller antalet instrument. Detta 
har skett trots att skattekonsekvenserna av optionstransaktionerna i brist 
på särskild lagstiftning och vägledande praxis varit oklara i flera olika 
hänseenden. Genom ett nyligen avgjort mål i regeringsrätten har gällande 
rätt klarlagts för stora delar av området. Regeringsrättens dom innebär 
bl. a. att rätt till avdrag för en utgift vid ett visst slag av transaktion. kallad 
kvittning. inte medges mot den intäkt som vid utställandet av optionen 
tagits till beskattning. Följden av regeringsrättens ställningstagande blir att 
en optionsutfärdare ofta blir beskattad för ett belopp som överstiger hans 
vinst av affären. I vissa fall kan vinstbeskattning komma att ske trots att 
den skattskyldige gjort en förlust på sin transaktion. Det står klart att de 

ekonomiska konsekvenserna för enskilda personer kan bli mycket allvarli
ga om det nuvarande rättsläget far bestå. De förhållanden jag nu nämnt har 
även uppmärksammats av Svenska bankföreningen och Svenska fond
handlareföreningen. som i en till regeringen nyligen ingiven gemensam 
skrivelse har lämnat förslag till beskattningsreglcr på området. 

Jag avser nu att ta upp den nämnda beskattningsfrågan till behandling. 

2.2 Gällande rätt 

Innan beskattningsfrågorna behandlas lämnar jag en kortfattad beskrivning 
av optioner som avtalsobjekt och de olika handlingsalternativ som står 

avtalsparterna till buds. 
Envar som äger en sak. en immateriell rättighet, ett värdepapper eller 

annan sådan tillgång har möjlighet att utställa en förbindelse om att under 
viss tid tillhandahålla bestämd person eller innehavaren av förbindelsen en 
rätt att till visst pris förvärva tillgången. I och med att den till vilken 
förbindelsen är riktad accepterar denna. uppkommer ett tvåsidigt rättsför
hällande, som sägs avse en optionsrätt. När den utfästa tiden gått eller när 

förbindelsen dessförinnan infrias utslocknar optionsrätten. 
För de på kapitalmarknaden omsatta optionerna gäller speciellt att av

talsvillkoren i flera viktiga hänseenden har standardiserats, nämligen be- 4 



träffande den underliggande egendomen <exempelvis vissa bestämda slag 
av aktier eller obligationer), antal viirdepapper per optionskontrakt, löpti
dens längd och priset för egendomen (lösenpriset). 

Det finns här anledning att göra några preciseringar i terminologiskt 

hänseende. Med beteckningen swnJardisC'rad option avses en rättighet all 

under en viss bestämd tid eller på en i förväg bestämd dag köpa eller sälja 
en viss bestämd egendom till ett i förväg bestämt pris om optionen tillika är 

föremål för marknadsmässig omsättning. Om den egendom som avses i 
optionen är aktier kommer beteckningen aktieoption att användas. Består 

den underliggande egendomen i stället av obligationer använder jag be

teckningen ränteoption. För sådana optioner som grundas på aktieindex 

används beteckningen i11dcxoptio11. En option som ger innehavaren riitt att 

köpa den i optionen angivna egendomen från utfärdaren betecknas kiip

oprion. För en option som i stället ger innehavaren rätt att sälja den i 
optionen angivna egendomen till utställaren används termen siiUoptio11. 

Med utnyttjande av optionen avses att innehavaren av denna påfordrar 

att fä köpa eller sälja den i optionen angivna egendomen. Detta förfarande 
brukar också kallas löse11. Under den gemensamma rubriken kvittninR 

brukar sammanfattas återköp resp. återförsäljning av optioner. Ett återköp 
innebär från utfärdarens synvinkel att denne oefriar sig från sitt optionsåta

gande genom att betala en särskild ersättning till sin motpart. Från options
innehavarens synvinkel talar man i stället om återförsäljning av optionen. 
För sitt avstående från rättigheterna enligt optionsavtalet erhåller han en 

särskild ersättning från motparten. En optionsaffär kan också avslutas 
genom att optionstiden löper ut utan att optionen utnyttjas. Man talar i 

detta fall om att optionen förfaller. Sedan en option förfallit kan innehava

ren inte göra gällande några anspråk enligt denna mot utfärdaren. 

För ränte- och indexoptioner gäller att avtalsförhållandct mellan parter
na kan avslutas genom ytterligare ett förfarande, kallat kontantal'räkning 

eller stiingning. Med detta avses en kontant mässig avräkning mellan par
terna som utförs pil samma sätt som om löscn hade skett men utan att så 
faktiskt sker. 

I kommunalskattelagen ( 1928: 370), KL, finns inga bestämmelser som 
särskilt reglerar beskattningen av de standardiserade optionerna. Den lag
stiftning om bl. a. optionslån som beslutades under våren 1985 (prop. 
1984/85: 193. SkU 62, SFS 1985: 307-309) gäller endast för optionsrätter 
som emitteras av aktiebolag genom optionslån som ett led i bolagets 
anskaffning av eget kapital. Bestämmelserna i den lagstiftningen rör inte 
standardiserade optioner. 

Beskattningen av standardiserade optioner grundas huvudsakligen på ett 

par avgöranden av regeringsrätten. RÅ 83 I: 90 och regeringsrättens dom 
den 23 december 1986 i mål 1709-1986. De bestämmelser i KL som 

närmast blir tillämpliga är dels reavinstreglerna för annan lös egendom än 

aktier i 35 * 4 mom. och dels reglerna för beskattning för inkomst av 
tillfällig förvärvsverksamhet enligt 35 * I mom. I. De nämnda regerings
rättsavgörandena avser köpoptioner på aktier. Vad som nu sägs avser 
därför endast sådana optioner. 

Nuvarande praxis innebär följ:mde. Den ersättning - ofta kallad pre-
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mium - som utställaren erhåller i samband med att han utfärdar en option 
utgör inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet enligt 35 * I mom. I KL. 
Ersättningen är i sin helhet skattepliktig. Skattskyldighet för ersättningen 
inträder det beskattningsfir då den blir tillgänglig för lyftning. Det nu sagda 
giiller oavsett om optionen senare utnyttjas. äterköps eller förfaller. 

Om optionen utnyttjas och den underliggande egendomen genom köp 
övergår mellan parterna sker särskild beskattning av köptransaktionen. 
För säljarens del innebär detta att reavinstbeskattning sker på vanligt sätt 
utan att den tidigare optionstransaktionen påverkar beskattningsresultatet. 
Förvärvaren av egendomen erhåller en anskaffningskostnad för denna som 
skall beaktas vid en eventuell framtida reavinstberäkning. Om egendomen 
förvärvats genom en köpoption får priset för optionen inräknas i den 
nämnda anskaffningskostnaden. 

Om utfärdaren av en option återköper denna, dvs. gör en kvittnings
transaktion. följer av regeringsrättens senaste dom på området att den 
utgivna ersättningen - återköpspremium - inte får dras av frän den vid 
utfärdandet av optionen erhållna betalningen. För innehavaren av en op
tion innebär en kvittningstransaktion inget annat än en försäljning av 
optionen. Försäljningen reavinstbeskattas enligt bestämmelserna i 35 ~ 4 
mom. KL. 

Skulle optionen förfalla utgör kostnaden för förvärvet av denna en inte 
avdragsgill kapitalförlust för innehavaren. För utfärdaren av optionen in
träder ingen skattekonsekvens genom att optionen förfaller. 

Vad som nu sagts om gällande rätt på området avser sådana aktieop
tioner som ger innehavaren rätt att köpa de i optionen angivna aktierna 
(köpoptioner). Något avgörande som gäller säljoptioner för aktier eller 
ränte- eller indexoptioner finns ännu inte. De ovan nämnda beskattnings
principerna torde emellertid i huvudsak också vara tillämpliga på dessa 
slag av optioner. 

2.3 Allmänna synpunkter 

Utomlands påbörjades marknadsmässig handel med standardiserade op
tioner år 1973 i USA. Företeelsen har sedan snabbt spritt sig till en rad 

länder. 
Sedan juni 1985 förekommer i Sverige handel med standardiserade op

tioner på kapitalmarknaden. Handeln har tillkommit efter initiativ av en 
fondkommissionär, Stockholms Optionsmarknad OM Fondkommission 
AB (OM). Det är också OM som i huvudsak administrerar optionshandeln. 

För kort tid sedan har dock en ny optionsmarknad öppnats av en med OM 
konkurrerande fondkommissionär, Sweden Options and Futures Ex

change AB (SOFE). 
Den svenska optionshandeln avsåg till att börja med endast köpoptioner 

på aktier. Dessa tilldrog sig omedelbart stort intresse och redan i slutet av 

år 1985 uppgick omsättningen till i genomsnitt ca 4 000 option skontrakt per 
dag. I kronor räknat omsattes under år 1985 ca 500 miljoner på options

marknaden. 
Under våren 1986 introducerades ränteoptioner på kapitalmarknaden. I 
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det fallet påbör:iades handeln samtidigt i bftde köp- och siiljoptioner. Även Prop.1986/87: 150 
ränteoptionerna blev snabbt etablerade och i slutet av året omsattes dagli- Bilaga 3 

gen ca 4 000 option skontrakt. 

Indexoptioner började omsättas på marknaden i december 1986. Både 

köp- och säljoptioner omfattades redan från bli1:jan av handeln och omsätt

ningen steg pä någon månad till ca 15 000 optionskontrakt per dag. 

Antalet aktörer pf1 optionsmarknaderna kan för närvarande uppskattas 

till ca 20000. varav tre fjärdedelar är privatpersoner. Under det föregående 

aret beriiknas den totala omsättningen på optionsmarknaden ha uppg{1tt till 

ca 10 miljarder kr. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att den svenska optionshandeln 

utvecklats mycket snabbt såväl omsättningsmässigt som beträffande anta

let slag av optioner. Det finns vidare fog för antagandet att marknaden 

kommer att utvecklas ytterligare under de närmaste åren, bl. a. genom 

introduktioner av nya instrument. 

De standardiserade optionerna är alltså en nyhet på den svenska kapital

marknaden. Handeln med dem är i vissa avseenden organiserad på ett 

annat sätt än vad som gäller för exempelvis aktier och obligationer. Mot 

den bakgrunden är det förklarligt att särskilda bestämmelser som reglerar 

de skattemässiga konsekvenserna av optionstransaktionerna inte fanns när 

marknaden etablerades. Vissa av de transaktioner som förekommer kan 

dock på ett naturligt sätt inlemmas i det nuvarande systemet för beskatt

ning av reavinster. För andra slag av transaktioner har en sådan inpassning 

inte varit möjlig. Beträffande en del av de fallen har rättslägct klarlagts 

genom några avgöranden från regeringsrätten. 

Frågan om beskattningen av standardiserade optioner togs under våren 

1985 upp i en gemensam framställning till regeringen från Svenska bank

föreningen och Svenska fondhandlareföreningen. I framställningen lämna

des en redogörelse för en då planerad - och sedermera genomförd -

marknadsmässig omsättning av standardiserade aktieoptioner. Förening

arna föreslog vidare att vissa bestämmelser om standardiserade optioner 
skulle införas i KL i samband med att förslaget till lagstiftning om op

tionslån överlämnades till riksdagen. 

I det sistniimnda förslaget anförde jag att jag inte i det sammanhanget var 

beredd att ta ställning till de ändringar av skattelagstiftningen som kunde 

vara påkallade för att underlätta optionshandeln. Något förslag om he

skattningen av de standardiserade optionerna lämnades därför inte (prop. 

1984/85: 193 s. 24). 
Skälen för mitt ställningstagande var flera. Föreningarnas förslag omfat

tade endast aktieoptioner och det grundade sig på de tänkta marknadsför

hållandena ca ett halvt år före det att optionshandeln skulle starta. Emel

lertid stod det redan under våren 1985 klart att iiven andra slag av optioner 

skulle komma att introduceras på kapitalmarknaden inom en relativt nära 

framtid. Vidare bedömde jag det som fullt möjligt att de förutsättningar på 

vilka föreningarnas förslag vilade skulle komma att ändras innan options

handeln påbörjades. På någon punkt torde också sf1dana förändringar ha 

genomförts. Det var dessutom osäkert hur marknaden som sådan skulle 

komma att utvecklas. Den grund på vilken ett förslag till beskattning av 7 



standardiserade optioner hade vilat under våren 1985 skulle d~irför bitde ha 
varit begränsad och dessutom osäker eller felaktig i vissa delar. Till detta 
kunde läggas all kapitalvinstkommitten (B 1979: 05) förväntades komma 
med förslag till lagstiftning på området i sitt till sommaren 1986 aviserade 
slutbetiinkande. Ytlerligare en omständighet som påverkade mitt beslut 
var att den tid som stod till huds under våren 1985 var för kort för att en 
tillfredsställande remissbehandling av föreningarnas förslag skulle kunna 
genomföras. En sådan remissbehandling var nödvändig med hänsyn till 
dels de omfattande och komplexa författningsändringar som förslaget inne
höll. dels för att få den i förslaget använda grundprincipen med uppskjuten 
beskattning belyst. Vid den remissomgång som genomfördes riktades rela
tivt stark kritik mot förslaget. Från flera håll framfördes krav på ytterligare 
utredning före en eventuell lagstiftning. 

Kapitalvinstkommitten avlämnade sitt slutbetänkande i juni 1986. I be
tänkandet (SOU 1986: 37, Reavinst aktier obligationer) föreslogs en skatte
miissig reglering för de slag av standardiserade optioner som vid den 
tidpunkten fanns på marknaden. Även detta förslag utsattes för relativt 
stark kritik vid remissbehandlingen. Sedan denna avslutats fann regering
en vid sina överväganden under hösten I 986 att förslagen i betänkandet -
av vilka optionsfrågan endast utgjorde en liten del - inte då borde läggas 
till grund för lagstiftning. I stället tillkännagav regeringen sin avsikt att 
snarast påbörja arbetet med en djupgående reform av hela inkomstskatte
systemet. Detta ställningstagande medförde att något förslag till beskatt
ningsregler för optionsaffärer inte lades fram under hösten 1986. 

Som jag tidigare nämnde rådde vid starten av optionshandeln osäkerhet 
om skattekonsekvenserna av vissa optionstransaktioner. På grund av detta 
begärdes förhandsbesked i en rad frågor hos riksskatteverkets nämnd för 
rättsärenden. Målet om förhandsbesked avgjordes slutligt av regeringsrät
tcn genom dom den 23 december 1986. I denna fastlades gällande rätt bl. a. 
i frågan om avdragsrätt för återköpsprcmium för aktieoptioner. dvs. den 
ersättning som utfärdaren av en option betalar till motparten för att befria 
sig från sin utfästelse. Regeringsrätten konstaterade beträffande avdrags
frågan inledningsvis att vad den skattskyldige erlägger vid ett återköp av 
optionen utgör vederlag för att han skall befrias från sin utfästelse enligt 
det ursprungliga optionsavtalet. Vidare konstaterade domstolen att storle
ken av detta vederlag är beroende av dagsvärdet av en option av det slag 

den skattskyldige utfärdat och att det kan komma att avsevärt skilja sig 
från det belopp denne erhöll vid utfärdandet av optionen. Med hänsyn till 

detta fann regeringsrätten att vederlaget inte kunde anses ha sådan anknyt
ning till den intäkt som den skattskyldige erhöll vid utfärdandet av op
tionen, att det utgjorde en avdragsgill omkostnad för förvärvet av den 

nämnda intäkten. 
Genom regeringsrättens avgörande har klarlagts vad som gäller i fråga 

om avdragsrätten vid kvittning av köpoptioner för aktier. Den omständig
heten att avdragsrätt inte föreligger kan leda till allvarliga ekonomiska 
konsekvenser för privatpersoner och andra subjekt som inte rörelsebeskat
tas för sina värdepappcrsaffärer. De är skyldiga att ta upp den ersättning 
som erhålls vid utfärdandet av optionen till beskattning som intäkt av 
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tillfällig förvärvsverksamhet. Om de avslutar sin optionsaffftr genom kvitt

ning crhftlls emellertid inte avdrag för den utgift som dii maste betalas. 

Detta giiller oavsett om den utgivna ersättningen understiger, motsvarar 

eller överstiger den ersLittning som erhölls vid utfärdandet av optionen. 
lkt betyder med andra ord att optionsaffärens verkliga resultat inte kom
mer att ligga till grund for beskattningen. I de fall d[i en ekonomisk förlust 
uppstiltt av en optionsaffär kommer beskattningen likväl att grundas en
dast ptt den vid utstiillandet av optionen uppburna ersättningen. 

Dessa beskattningskonsekvenser står inte i överensstämmelse med de 

principer som normalt gäller vid inkomstbeskattningen. Om nuvarande 
praxis får bestii även för framtiden kan mycket allvarliga konsekvenser 

uppkomma i ekonomiskt hänseende för bl. a. privatpersoner som ställer ut 

optioner och avslutar affären genom kvittning. Det måste konstateras att 
nuvarande praxis sakligt sett är otillfredsställande. Detta förhållande fram

stiir ännu klarare vid en jämförelse med optionsinnehavarens situation. 

Denne beskattas enligt de vanliga reavinstreglerna vid en kvittningstrans

aktion. En omotiverad asymmetri har siiledes uppkommit i beskattnings
systemet. Den nu nämnda asymmetrin torde avsevärt försvåra eller t. o. m. 
omöjliggöra optionshandel för privatpersoner och andra skattesubjekt som 

inte rörelsebeskattas för sina värdepappersaffärer. Dessa verkningar av 
skattesystemet är enligt min mening inte rimliga när det gäller en företeelse 

på kapitalmarknaden som inte strider mot allmänna intressen och som 
godtagits av hankinspektionen som tillsynsmyndighet. 

I detta sammanhang måste också beaktas de kvittningstransaktioner 

som redan hade företagits när regeringsrättens dom meddelades i slutet av 
föregaende år. Många av de personer som deltog på optionsmarknaden 

under förra året hade säkerligen räknat med att erlagt återköpspremium 
skulle vara avdragsgillt. För detta talade flera olika omständigheter. En 

beskattning efter den normalt tillämpade nettovinstprincipen medför auto
matiskt avdragsrätt för den utbetalade ersättningen vid kvittningsaffären. 
Denna princip kan också sägas ha tillämpats av riksskatteverkets rätts
nämnd när nämnden som första instans i början av mars 1986 avgjorde det 
aktuella förhandsbeskedsärendet. I nämndens beslut. vilket snabbt blev 
känt av mänga aktörer på optionsmarknaden. förklarades således åter
köpspremium vara en avdragsgill omkostnad. Denna uppfattning torde ha 
stärkts när kapitalvinstkommitten i juni samma år avlämnade förslag till 
beskattningsreglcr för standardiserade optioner. Kommittens förslag vila
de visserligen principiellt sett på en annan grundval än den på vilken 
nuvarande praxis är byggd. I fråga om avdragsrätten för återköpspremium 

hade kommitten dock intagit samma ståndpunkt som riksskatteverkets 
rättsnämnd. De omstiindigheter som jag nu nämnt torde sammantagna ha 
medfört att även försiktiga placerare hade visst fog för antagandet att 
återköpspremium utgjorde en avdragsgill utgift. 

Man skulle visserligen kunna hävda att de som deltog i optionsaffärer 

under föregående år medvetet tog den risk som de då oklara skatteförhål
landena utgjorde och att de nu bör rit ta konsekvenserna av sitt risktagande 
fullt ut. Jag kan emellertid inte finna att ett sådant resonemang är rimligt. 
Naturligtvis anser jag inte att man från marknadens sida kan påräkna att 
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regeringen i efterhand skall rätta till eventuella olägenheter av skattclag
stiftningcn oavsett vilket slag av aktivitet som har startats. Mot hakgrund 
av vad jag tidigare anfört anser jag dock att det i det nu aktuella fallet finns 
tillriickliga skäl för ett lagstiftningsingripande. 

Vad jag nu sagt innebär alltså att jag anser att en avdragsrätt bör införas 
för erlagt återköpspremium. Detta bör gälla för alla slag av standardiserade 
optioner. Det är vidare min uppfattning att avdragsriitten bör få tillämpas 
retroaktivt. Mina ställningstaganden väcker dock frågan om inte hela be
skattningsområdet avseende standardiserade optioner borde tas upp till 
behandling i detta sammanhang. Bank- och fondhandlareföreningarna har i 
sitt senaste förslag förordat en sådan lösning. I den frågan gör jag följande 
bedömning. 

Jag har tidigare utförligt redovisat bakgrunden till den nuvarande he
skattningssituationen på området och omnämnt de båda förslag till lösning
ar som tidigare framförts. dvs. bank- och fondhandlareföreningarnas ur
sprungliga förslag från 1985 och kapitalvinstkommittens förslag. De nämn
da förslagen bygger på olika principer för optionsbeskattningen. Bådu 
förslagen utsattes för relativt stark kritik vid remissbehandlingen. Inget av 
dem omfattar samtliga de slag av optioner som nu omsätts på kapitalmark
naden. Så är emellertid fallet med bank- och fondhandlareföreningarnas 
senaste förslag till lagstiftning på området. Det bygger dock huvudsakligen 
på kapitalvinstkommittens förslag och lider därför i princip också av de 
brister som vid remissbehandlingen påtalades beträffande kommittcförsla
gct. Ett fullständigt förslag om beskattning av standardiserade optioner 
kan därför sannolikt endast i vissa delar grundas på de tidigare framlagda 
lösningarna. Jag vill också erinra om att regeringen nyligen tillsatt en 
utredning som skall göra en översyn av förhållandena på optionsmarkna
den och näraliggande områden på kapitalmarknaden (dir. 1987: I). Till 
detta kommer. som jag tidigare nämnde, att regeringen avser att inom 
några år föreslå en grundläggande reform av skattesystemet. I en sådan 
reform kommer givetvis bestämmelser om standardiserade optioner att 
ingå. Det är emellertid ännu inte möjligt att avgöra hur dessa bestämmelser 

bör utformas i sak. 
Mot bakgrund av det anförda finner jag det uteslutet att nu lägga fram 

förslag om beskattningsreglcr för hela optionsområdet. Det är alltså min 
bestämda uppfattning att detta lagstiftningsärende bör begränsas till ett 
undanröjande av de olägenheter som den nuvarande lagstiftningen enligt 
regeringsrättens dom medför. Detta bör ske på ett sätt som så litet som 

möjligt ingriper i det nuvarande skattesystemet. 
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2.4 Avdragsrättcns utformning 

Mitt förslag: En utställare av en standardiserad option skall äga rätt 

till avdrag för utgiven ersättning, återköpspremium, vid en kvit!
ningsaffär. Avdraget medges i den förvärvskälla till vilken intäkten 
vid optionens utställande hänförts. 

Rätt till avdrag skall på motsvarande sätt föreligga för utgiven 
ersättning vid ett s. k. kontantavräkningsförfarande. 

Underskott i förvärvskällan skall inte vara avdragsgillt som all

mänt avdrag. 

Skälen för mitt förslag: När en person utfärdar en standardiserad option 
erhåller han en ersättning från sin motpart för sitt åtagande enligt optionen. 
Enligt stadgad praxis tas ersättningen till beskattning som inkomst av 
tillfällig förvärvsverksamhet enligt 35 § I mom. I KL. Ersättningen rea
vinstbeskattas alltså inte utan hänförs till en särskild förvärvskälla inom 
inkomstslaget i fråga. I den förvärvskällan beskattas enligt 18 * KL in
komst av all tillfällig förvärvsverksamhet som den skattskyldige utövat, 
bortsett från reavinster och lotterivinster. 

Den utgift som uppkommer när optionsutfärdaren avslutar sitt options
åtagande genom en kvittningsförklaring bör lämpligen hänföras till samma 
förvärvskälla som den tidigare intäkten. Utgiften blir enligt kontantprinci
pen avdragsgill för det beskattningsår då den betalats. Om ersättningen vid 
utfärdandet av optionen erhållits under samma beskattningsår blir utgiften 
direkt avräkningsbar mot intäkten. Äger kvittningsförfarandet rum under 
året efter det år då ersättningen erhållits kan någon direkt avräkning mellan 
intäkt och utgift hänförlig till samma optionsaffär inte ske. Utgiften blir i 
det fallet avdragsgill mot de intäkter som under samma beskattningsår 
hänförs till förvärvskällan, bl. a. intäkter av under det året utställda op
tioner. 

Den lösning som jag nu förordar innebär alltså att jag inte är beredd att 
införa den av bank- och fondhandlareföreningarna ursprungligen föreslag
na uppskjutna beskattningen av en optionsaffär. Enligt det förslaget skulle 
beskattningen av affären anstå till dess den helt avslutats. Anledningen till 
att jag inte förordar den lösningen är främst att den nödvändiggör föränd
ringar även på intäktssidan. Detta gäller även för kapitalvinstkommittens 
och föreningarnas senast framlagda förslag. Som jag tidigare förklarat 
anser jag att det inte är lämpligt att nu genomföra stora förändringar i 
inkomstskattesystemet. Med hänsyn till att intäkten vid utställandet av en 
option enligt stadgad praxis hänförs till en viss bestämd förvärvskälla ser 
jag det inte som nödvändigt att nu införa någon särskild bestammelse i det 
avseendet. Dctla ligger i linje med den strävan som jag nyss redovisade. 

Det finns emellertid ytterligare en situation som måste uppmärksammas. 
När det gäller ränte- och indexoptioner kan affären också avslutas genom 
det s. k. kontantavräkningsförfarandet. Ett sådant förfarande genomförs 
vid optionstidens slut automatiskt under förutsättning att optionen då har 
ett marknads värde. Förfarandet innebär att en avräkning görs mellan 
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parterna som om den underliggande egendomen - t. ex. obligationen -
hade lösts men utan att så faktiskt sker. I samband med ett sådant förl"aran
de tvingas därför optionsutfärdaren att betala en ersättning till sin motpart 
utan att den underliggande egendomen övergår dem emellan. Den nu 
nämnda situationen omfattas inte av regeringsrättens dom. Den företer 
emellertid sådana principiella likheter med kvittningsförfarandet att avdrag 
enligt gällande rätt inte heller torde medges för den ersättning som utfärda
ren av optionen betalar när han i samband med ett kontantavräkningsförfa
rande frigörs från sina förpliktelser enligt optionsavtalet. Enligt min upp
fattning bör avdrag medges även i denna situation. 

En bestämmelse som reglerar rätten till avdrag i de fall jag nu redovisat 
bör införas som en ny punkt av anvisningarna till 36 ~ KL. 

Den avdragsregel som jag nu föreslagit medför att det i vissa fall kan 
uppkomma underskott i den aktuella förvärvskällan. Ett sådant underskott 
är enligt nuvarande bestämmelser i 46 * KL avdragsgillt som allmänt 
avdrag. Jag anser emellertid att ett underskott, som uppkommer till följd 
av att avdrag medgetts för återköpsprcmium eller för utgiven ersättning vid 
ett kontantavräkningsförfarande inte bör vara avdragsgillt som allmänt 
avdrag. Jag föreslår därför att bestämmelser. i 46 * I mom. KL komplette
ras så att detta resultat uppnås. 

2.5 Ikraftträdande, m. m. 

Mitt förslag: Den nya avdragsregeln skall gälla fr. o. m. 1987 års 
taxering 

Skälen för mitt förslag: Den föreslagna avdragsregeln undanröjer de 
olägenheter som uppstått till följd av regeringsrättcns dom. Bestämmelsen 
bör med hänsyn till detta träda i kraft snarast möjligt efter ett riksdagsbe
slut. 

Som jag tidigare nämnt torde många skattskyldiga som ställt ut optioner 
ha avslutat sin affär genom en kvittningstransaktion i förlitan på att av
dragsrätt för den utbetalade ersättningen skulle föreligga. Ett visst fog har 
funnits för denna uppfattning, i vart fall efter det att riksskatteverkets 
rättsnämnd meddelade sitt beslut i förhandsbeskedsärendet i början av 
mars 1986. Uppfattningen att avdragsrätt skulle föreligga torde ha för

stärkts när kapitalvinstkommitten avlämnade sitt förslag om beskattnings
regler för standardiserade optioner i juni samma år. Jag har vidare pekat på 

de allvarliga ekonomiska konsekvenser som avdragsförbudet kan få för de 

skattskyldiga som vid 1987 års taxering skall redovisa föregående års 
optionstransaktioncr till beskattning. De nu anförda förhållandena bör 
enligt min uppfattning föranleda att avdragsregcln får tillämpas även for de 
under år 1986 genomförda optionsaffärema. Något hinder mot en sådan 

ordning föreligger inte eftersom avdragsregeln endast kan medföra lättna
der i den enskildes beskattning. 

Med hänsyn till att handeln i standardiserade optioner påbörjades på 
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kapitalmarknaden i juni 1985 kan ifrågasättäs om avdragsbcstämmclsen 

också bör få tillämpas vid 1986 års taxering. Av både principiella och 

praktiska skäl är det mindre önskvärt med en sådan ordning. Den kräver 

nämligen att berörda skattskyldiga får rätt att överklaga den taxeringen i 

särskild ordning. Något egentligt behov av en sådan besvärsrätt torde inte 
föreligga. Jag avstår därför från att liigga fram ett förslag med den inrikt

ningen. 

2.6 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 

lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370). 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. I. 
Det är angeliiget att de nya bestämmelserna kan tillämpas redan vid 1987 

års taxering. Detta förutsätter att riksdagen hinner besluta i frågan under 

innevarande riksmöte. Om detta skall vara möjligt. finns det inte tid att 

höra lagrådet. Lagrådets hörande skulle alltså fördröja lagstiftningsfrågans 
behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Med hänsyn till detta 

anser jag att lagrådets yttrande över lagförslaget inte bör inhämtas. 

2. 7 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget. 

3 Omsättningsskatten på värdepapper 

För närvarande träffas köp- och säljoptioner pft aktier och konvertibla 
skuldebrev av omsättningsskatten på värdepapper. Utvecklingen på kapi
talmarknaden under det senaste året väcker emellertid frågan om det är 
befogat att ut vidga omsättningsskatten till att omfatta ytterligare slag av 
instrument. 

3. I Gällande rätt 

Enligt lagen ( 1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper 

!ändrad senast 1986: 504) skall skatt betalas på omsättningen av aktier. 

konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteck

ning eller till köp av aktier, teckningsbevis. interimsbevis, emissionsbevis. 

inköpsrättsbevis, optionsbevis och köp- och säljoptioner, som avser aktier 
eller konvertibla skuldebrev. 

Med omsättning avses enligt lagen köp och byte. Ett köp anses innefatta 
ett säljh:d och ett köpled och ett byte dubbla sälj- och köpled. 

Skatten skall vid en omsättning betalas med 1 %·av överlåtelsesumman 
(vederlaget) i b[1de sälj- och köpledet. När en aktie omsätts på grund av att 

en köpoption utnyttjas utgörs dock vederlaget av aktiens lägsta noterade 

Prop.1986/87: 150 
Bilaga 3 

13 



säljkurs på avslutsdagen, om detta värde är högre än den avtalade överl[t

telsesumman. 
Skattskyldigheten inträder när avslut sker, dvs. när bindande avtal om 

överlåtelse träffas. 
Skattskyldig är fondkommissionärer som sluter avtal om omsättning 

eller som medverkar till sådana avtal. Om en fondkommissionär inte 
medverkar är den skattskyldig som är bosatt i Sverige och som under ett 
halvt kalenderår omsätter värdepapper till ett värde av minst 500000 kr. 

3.2 Skatt på omsättning av indexoptioner och 
terminskontrakt 

Mitt förslag: Skatt skall tas ut på omsiittning av s. k. indexoptioner 
samt terminskontrakt, som avser aktier, aktieindex och konvertibla 

skuldebrev. Ändringen skall träda i kraft den 1 juli 1987. 

Skälen för mitt förslag: Skyldigheten att betala skatt på omsättning av 
köp- och säljoptioner, som avser aktier eller konvertibla skuldebrev, inför

des den 1 juli 1986 (prop. 1985/86: 140, SkU 38, rskr. 364). Som jag redan 
nämnt har handeln med standardiserade optioner utvecklats mycket 
snabbt. Detta gäller både omsättningsmässigt och i fräga om introduktion 

av nya instrument. • 
Ett sådant nytt inslag i optionshandeln är köp- och säljoptioner avseende 

aktieindex, de s. k. indexoptionerna. En indexoption är en option, som 
grundar sig på ett värdeindex för ett antal aktier. Handeln baseras alltså på 

olika förväntningar hos utfärdare och förvärvare av optionen i fråga om 
ändringar i indextalet. En innehavare av en indexoption kan skilja sig från 
optionen genom kvittning, kontanta vräkning eller lösen. Motsvarande gäl
ler optionsutfärdaren. Kvittning går till så att innehavaren åte1försäljer och 
utfärdaren återköper optionen. Om varken kvittning eller lösen sker äger 
kontantavriikning automatiskt rum vid löptidens slut under förutsättning 
att optionen har ett marknads värde vid den tidpunkten. Den underliggande 
egendomen för indexoptionens del utgörs f. n. av andelar i aktiefonder. 
Lösen innebär att överlåtelse sker av sådana andelar. Överlföelsesumman 

bestäms genom ett särskilt omräkningsförfarande som gäller för dessa 

optioner. 
Ett annat nytt placeringsinstrument på penningmarknaden är de standar

diserade terminskontraktcn. Ett terminskontrakt ger en köpare rätt att vid 

en viss framtida tidpunkt köpa aktier till ett med köparens kontraktspart, 

säljaren, överenskommet pris. Till skillnad från optionerna är terminskon
trakten ovillkorliga i så måtto att säljaren och köparen har en skyldighet att 

vid den framtida tidpunkten genomföra affären. När det gäller optionerna 
kan optionsinnehavaren välja om han vill utnyttja den rätt som optionen 

ger, exempelvis att förvärva ett visst antal aktier på angivna villkor, eller 

om han vill avstå från denna rätt. Optionsutfärdaren har däremot inte 

denna valmöjlighet utan är skyldig att på anfordran genomföra affären. 
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Terminskontrakten kan också vara utformade så att leverans av det Prop.1986/87: 150 
objekt som affären avser, exempelvis aktier. inte skall ske. Dessa termins- Bilaga 3 
kontrakt regleras p[1 viss s. k. slutdag genom att parterna genomför en 
kvittning och en kontantavräkning. Kvittningen innebär att köparen åter-
säljer och sälj<:iren återköper ak1ierna. Även vid kvittningstransaktionen 
avtalas att leverans inte skall ske. Köpeskillningen eller likviden bestäms 
med hänsyn till betalkursen p<°1 fondbörsen en viss dag. Kontantavräkning 
genomförs med ledning av börskursen för aktien på slutdagen och det 
avtalade priset enligt terminskontraktet. Om kursen på aktien har stigit i 

förhållande till det avtalade priset får köparen ersättning av säljaren. Har 

kursen i stället sjunkit gäller det omvända förhållandet. Som jag strax skall 

återkomma till bör skatt tas ut både vid kvittningen och kontantavräkning-

en. 
Det förekommer även handel med terminskontrakt som avser aktieindex 

motsvarande handeln med köp- och säljoptioner som avser aktieindex. 
Även för terminshandeln utgörs den underliggande egendomen i dessa fall 

av andelar i ak1iefonder. 
Jag anser att de köp- och säljoptioner och terminskontrakt som jag nu 

har behandlat företer sådana likheter med köp- och säljoptionerna som 
avser aktier att skatt bör tas ut även på omsättning av dessa optioner och 

terminskontrakt. 
När det gäller köp- och säljoptionerna avseende aktier har jag i prop. 

1985/86: 140 redogjort för vilka transaktioner som bör beskattas (s. 16). 

Motsvarande principer för beskattningen bör gälla för de nu aktuella optio
nerna och terminskontrakten. Detta innebär att utställande av en option 
eller ingående av ett sådant terminskontrakt, som innebär att leverans inte 
skall ske, inte bör betraktas som en omsättning. Däremot är kvittning att 
anse som omsättning. Kvittning bör i enlighet med vad jag har anfört i den 
nyssnämnda propositionen ses som ett köp. När den med vilken en op
tionsinnehavare eller optionsutfärdare verkställer kvittning är fondkom
missionär. som handlar för egen räkning. skall enligt 2 § tredje stycket 
Jagen om skatt på omsättning av vissa värdepapper skatt inte tas ut för 
fondkommissionärens led. Samma förhållanden bör gälla i fråga om de nu 
aktuella terminskontrakten. Kontanta vräkning bör i detta avseende jäm
ställas med kvittning. Lämpligen bör dessa förhållanden klarläggas i lagen. 

En lagändring i dessa avseenden bör träda i kraft den I juli 1987. 

Den föreslagna utvidgningen av skatten beräknas innebära en inkomst
förstärkning med ca 200 milj. kr. per år. 

3.3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag 

till 
lag om ändring i lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av 

vissa värdepapper. 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. I. 
De föreslagna ändringarna är av sådan beskaffenhet att lagrådets höran

de enligt min mening skulle sakna betydelse. 15 



3 .4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget. 

4 Försäljningsskatten på motorfordon 

4.1 Gällande rätt 

Försiiljningsskatt p:°t personbilar, vissa lätta bussar och vissa lätta lastbilar 

s;1mt pft motorcyklar utgår enligt lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på 

motorfordon. Försäljningsskatten utgår för personbilar med en tjänstevikt 

av mer än 400 kg. för bussar med en totalvikt av högst 3 000 kg, för lastbilar 

med skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3 000 kg och för motor

cyklar oavsett vikten. 

Skatten beräknas för samtliga fordonstyper efter tjänstevikten. 

För personbilar. lastbilar och bussar är skatten 4 kr. 80 öre per kg, med 

ett tillägg av 600 kr. per varje fullt femtiotal kg varmed tjiinstevikten 

överstiger I 600 kg. 

För motorcyklar tas skatten ut efter fyra olika viktklasser, med en skatt 

varierande mellan 1 005 och 3 360 kr. 

Som ett led i introduktionen av avgasrenade personbilar medges för 

avgasrenade personbilar av 1987 och 1988 års modeller en nedsättning av 

försäljningsskatten med 5 200 kr, dock högst med skattens belopp. Ned

sättningen finansieras genom att försäljningsskatten för personbilar av 

1987 och 1988 års modeller höjts till 5 kr. 80 öre resp. 6 kr. 80 öre per kg 

tjänstevikt <prop. 1985/86: 145. SkU 41. rskr 237). 

4.2 Höjd försäljningsskatt 

Mitt förslag: Försäljningsskatten på personbilar samt vissa bussar 

och lastbilar höjs med I kr. 60 öre per kg till 6 kr. 40 öre per kg. 

tjänstevikt. En motsvarande höjning föreslås också för motorcyklar

na. De särskilda förhöjnings- och nedsättningsreglerna för person

bilar av 1987 och 1988 års bilmodeller anpassas efter den nya skatte

nivån. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare har framhållit bör försäljnings

skattcn nu höjas. Grundnivån bör höjas till 6 kr. 40 öre per kg. Tilläggsbe

loppet bör höjas till 800 kr. Försäljningsskatten för motorcyklarna kom

mer. med motsvarande höjningar, att ligga inom intervallet I 340-4 480 kr. 

Skattenivån för personbilar av 1987 och 1988 års bilmodeller bör anpas

sas så att den är I resp. 2 kr. över grundnivån. dvs. 7 kr. 40 öre för 1987 års 

bilmodeller och 8 kr. 40 öre för 1988 års bilmodeller. Skattenedsiittningen 

för avgasrenade personbilar av dessa årsmodeller påverkas inte av änd

ringarna. 
Ändringarna bör träda i kraft den 15 juni 1987. De höjda skattesatserna 
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motsvarar ökade skatteinkomster om knappt .'iOO milj. kr. per år. För en 

personbil med genomsnittlig tjänstevikt, I 150 kg, innehiir ändringarna att 
skatten höjs med I 840 kr. 

4.3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementec uppriiltacs förslag 

till 

lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt pil motorfor

don. 

Förslaget hör fogas till protokollet i detta iircnde som hilaga 3. I 

Den föreslagna ändringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande 

enligt min mening skulle sakna betydelse. 

4.4 Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget. 

5 Sparf rågor 
5.1 Allemanssparandet 

I syfte att stimulera hushållens sparande och begräns<1 konsum1ionsök

ningen har riksdagen vid två tillfällen beslutat om temporär höjning av den 

högsta 1illt1tna månadsinsättningen i allemanssparandet. En sparare fick 

under första kvartalet 1986 utöver 800 kr. per mänad sätta in sammanlagt 

högst 5 000 kr. i allemanssparandet (prop. 1985i86: 50. fiU 7. rskr. 93. SFS 
1985: 1078). En motsvarande extrainsättning upp till .'iOOO kr.färske under 

andra kvartalet 1987 (prop. 1980/87: 100 bil. I. fiU 10. rskr. 122. SFS 

1987: 90). 

Allemanssparandet har kommit att bli en mycket attrakti\· sparform. Det 
är likväl angeläget att i större omfattning fanga upp hush{dlens likviditcts

tillskott för finansiering av budgetunderskottet och näringslivets kapital
försörjning. Förutom skattcåterhäring och räntekreditering vid iirsskiftet 
1987-88 kommer hushfillen i januari 1988 att erhillla hetydande sparbelopp 
som frigörs i skattesparandet. Jag föreslår därför att allemansspararen 
under första kvartalet 1988 ges möjlighet att göra extrainsättning med 

sammanlagt 5 000 kr. Liksom i de tidigare fallen bör srararcn själv ffi 
avgöra om han vill s;ina in dt!t extra beloppet vid ett enda tillfälle eller om 

han vill fördela beloppet ptt lkra ins;irtningar. Förslaget innehär att en 

sparare får sätta in totalt 7 400 kr. i allt:manssparandet under första kvarta

let 1988. 

För närvarande tillåts en högsta sammanlagd nettoinsättning i alle

manssparandet om 50 000 kr. (prop. 1985/86: 150 hil.1. FiU 34. rskr. 362, 

SFS 1986: .'i~2). Om Jet, enligt mitt förslag, ges möjlighet till en extra 

insättning av 5 000 kr. under första kvartalet 1988. innebiir detta att en 

sparare. som alltsedan starten i april 1984 satt in högsta tillf1tna belopp i 

2 Riksd11i:en J986i87. I .1a111/. Nr 15U. Bi/111:0 3 
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allemanssparandet. i början av år 1988 kommer att nå taket för de samlade Prop. 1986/87: 150 
nettoinsättningarna. Den nuvarande begriinsningen till 50 000 kr. kan vi~- Bilaga 3 
serligen synas tillräcklig för att tillgodose spararnas behov av ett skattefritt 
grundsparande. För att den föreslagna möjligheten till extrainsättning med 
5 000 kr. skall kunna utnyttjas fullt ut och ge avsedd effekt p{I det samlade 
sparandet måste emellertid griinsen för högsta tillåtna nettoinsättning 
höjas. Jag föreslår att taket höjs och att den totala nettoinsiittningen 
maximeras till ett belopp om 60000 kr. 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats ett 
förslag till lag om ändring i lagen ( 1983: 840) om allemanssparande. Försla
get bör fogas till protokollet i detta ärende under bilaga 3.1. 

Den föreslagna lagändringen är av st1dan beskaffenhet att lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. 

5.2 Vinstsparande 

Regeringens lotteritillstånd för vinstsparandet begriinsar. liksom vad giiller 
allemanssparandet. den högsta tillätna månadsinsättningen till 800 kr. Ge
nom riksdagens beslut gavs bankerna möjlighet att erbjuda sina sparare att 
under tiden den 1 december 1986-den 28 februari 1987 utöver tillåtna 800 
kr. per månad sätta in 5000 kr. i vinstsparandet (prop. 1985/86: 150 bil.I. 
FiU 34. rskr. 362). 

I en skrivelse till finansdepartementet den 2 april 1987 har spardelega
tionen anfört att det under perioden december 1986 t. o. m. februari 1987 
öppnats uppemot 500 000 nya vinstsparkonton och att mellan 1.5 och 2.1 
miljarder kr. kan beräknas ha tillskjutits som extrainsättningar. Spardele
ga\ionen har mot den angivna bakgrunden hemställt att finansdepartemen
tet skall undersöka möjligheten att i anslutning till årsskiftet 1987-88 
tillåta en motsvarande temporär höjning av högsta tillåtna månadsinsätt
ning. 

I en skrivelse till finansdepartementet den 14 april 1987 har man från 
affärsbankernas och föreningsbankernas Yinstsparkontogrupp anslutit sig 
till spardelegationens framställning och uttalat önskemål om att extrain
sättningar i vinstsparandet får ske i vart fall under perioden den 15 novem
ber 1987-den 15 februari 1988. 

Svenska sparbanksföreningen har i en framställning till regeringen den 9 
april 1987 hemställt om undantag från de nu gällande reglerna för insätt
ningar i miljonkontosparandet. så att extrainsättningar. utöver 800 kr. per 

månad, tillåts om sammanlagt 5 000 kr.. fördelade på en eller flera insätt
ningar under perioden den 15 november 1987-den 15 februari 1988. 

De skäl jag ovan anfört för en temporär höjning av högsta tillåtna 
månadsinsättning i allemanssparandet har enligt min mening giltighet även 

för vinstsparandets del. Jag anser siiledes att en motsvarande tillfällig 
åtgärd i vinstsparandet vid årsskiftet skulle kunna utnyttjas för att binda 
upp en betydande del av det medelstillskott som annars skulle kunna tas i 
anspråk för enskild konsumtion. En sådan stimulans till ökat vinstsparan
de måste bedömas vara till gagn för samhällsekonomin. 

Jag föreslår att de banker som har hand om vinstsparandet ges möjlighet 18 



att under sista kvartalet 1987 erbjuda sparare i vinstsparandet att utöver de 
maximalt tillätna m[madsinsiittningarna pil 800 kr. siitta in högst S 000 kr .. 
fördelade p[t valfritt antal insiittningar. 

5.3 Hemställan 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
Jc/s anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1983: 890) om alle

manssparande. 
dels godbnna vad jag förordat i friiga om vinstsparandet. 
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Bilaga 3. I Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 3 

I Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 1928: 370) 
dels att 46 * I mom. skall ha följande lydelse. 
dels att det i anvisningarna till 36 S skall införas en ny punkt. 7. av 

följande lydelse. 

N111·arandl' lydelse Fiireslagen lydelse 

46 ~ 

I mom. 1 Uppkommer underskott vid beräkningen av inkomst av för
värvskiilla får, med de undantag som anges i detta moment och med 
iakttagande av föreskriften i 74 s. underskottet avräknas från den skatt
skyldigcs inkomst från andra förviirvskällor. 

Avdrag medges inte för 
I) underskott av icke yrkesmiis

sig avyttring av fast eller lös egen
dom eller av deltagande i lotteri. 

I) underskott av icke yrkesmäs
sig avyttring av fast eller lös egen
dom, av deltagande i lotteri eller 111· 

iivrig tillfällig .fi.Jn·än'.\"\'l'rksamlicr 
till den del 1111derskot1er beror pli 
att lll'drag enligt punkt 7 m· am·is
ningarna till 36 § medgii·its med 
högre belopp än l'lld som mot.l"l'a
rar de i förriin·skiillan rcdorisade 
intiikterna m· utstiillda standarJise-
radc optioner, 

2) underskott av fastighet eller rörelse i utlandet. 
3) underskott i den mån hänsyn till det har tagits vid beräkning av 

sjömansskat t. 
Har avdrag gjorts enligt I ~ lagen ( 1966: 172) om avdrag för avskrivning 

på skeppskontrakt m. m. och uppkommer underskott i förvärvskällan får 
den del av underskottet som svarar mot avdraget avräknas endast från 
inkomst av rederi-. luftfarts- eller varvsrörelse. Har avdrag gjorts för 
värdeminskning av skepp eller luftfartyg och överstiger avdraget för är 
räknat JO procent av anskaffningsvärdet av skepp eller 15 procent av 
anskaffningsvärdet av luftfartyg gäller samma begränsning av rätten att 
avräkna underskott i fråga om den överskjutande delen av avdraget. För 
underskott som inte har kunnat utnyttjas föreligger rätt till avdrag senast 
vid den taxering som sker sjätte kalenderåret efter det kalenderiir då 
taxering skett för det beskattningsår då underskottet uppkom. Sådant 
avdrag fiir dock inte överstiga det sammanlagda heloppet av inkomst av 
rederi-. luftfarts- och varvsrörelse sedan denna inkomst i förekommande 
fall minskats med annat underskott som avses i detta stycke. 

Tredje stycket tillämpas inte pä fiskeskepp eller köpekontrakt som avser 
tiskcskepp, om den skattskyldige har licens enligt förordningen I 1978: 517) 
om licens för yrkesfiskare eller är medlem i tiskclag som har sådan licens. 

Föreligger synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som rege
ringen bestämmer medge undantag från tillämpning av tredje stycket. 

1 Senaste lydelse 191<6: 11 B. 20 



Nu1•arandc lydelse Fiireslagen lydelse 

Bryter skattskyldig mot villkor som har uppställts för medgivandet, skall 
taxering ske enligt tredje stycket på samma siitt som vid eftertaxering för 
det beskattningsår som medgivandet avser. 

An1·isni11g11r 
till 36 ~ 

7. Har en skattskyldig utställt en 
.1·tandarJisl'rad option och ./i-igiirs 
utställaren frän åtagandena enligt 
optionen genom att utge särskild 
ersättning till motparten iir det ut
givna heloppet lll'dragsgillt i 
ji'irl'iin·skiillan iii·rig tillfiillig 
fiin·än·.1·1·erk.rnmhet. Afl'd en stan
dardiserad option m·ses en option 
som ger inndw1·aren en rätt att 
/,Jipa eller sii(ia aktier. oblif,!ationer 
eller annun e).iendom eller en riitt 
att erhcllla kontant ersättning. 1·ars 
storlek beror på värdet av egen
dom, aktieindex eller liknande, om 
optionen är järemål för marknads
miissig omsiittning nwd regl'lh1111d
na noteringar om avslut och har en 
löptid på högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den I juli I 987 och tillämpas första gfingen vid 
I 987 års taxering. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av 
vissa värdepapper 

Härigenom föreskrivs att I ~ lagen ( 1983: 1053) om skatt på oms:lttning 
av vissa värdepapper 1 skall ha följande lydelse. 

N11vara11Je lydelse Fiir!'slagen lydelse 

I §~ 

Till staten skall enligt denna lag 
erläggas skatt på omsättning av 

I. aktier. 
2. konvertibla skuldebrev. 
3. skuldebrev förenade med op

tionsrätt till nyteckning. 
4. skuldebrev förenade med op-

tionsrätt till köp av aktier. 
5. tcckningsbevis, 
6. interimsbevis. 
7. emissionsbevis. 
8. inköpsrättsbevis, 
9. optionsbcvis, 
I 0. köp- och säljoptioner, som 

avser aktier eller konvertibla skul
debrev. 

Till staten skall enligt denna lag 
erläggas skatt på omsiittning av 

I. aktier, 
2. konvertibla skuldebrev. 
3. skuldebrev förenade med op

tionsrätt till nyteckning. 
4. skuldebrev förenade med op-

tionsrätt till köp av aktier. 
5. teckningsbcvis, 
6. interimsbevis, 
7. emissionsbevis, 
8. inköpsrättsbevis. 
9. optionsbevis, 
10. köp- och säljoptioner och ter

minskontrakt. som avser aktier, ak
tieindex eller konvertibla skulde
brev. 

Med omsättning avses köp och Med omsättning avses köp och 
byte. byte. 

Som köp anses även kvittning av 
köp- oclz sii(ioptioner oclz termins
kontrakt, som ai·ser aktier, aktiein
dex eller kom·ertibla skuldebrei·. 
Med köp jämställs enligt denna lag 
kontantavräkning av köp- och sälj
optioner och terminskontrakt, som 
a1'.1·er aktier eller aktieindex. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Lagen omtryckt 1984: 164. 
~ Senaste lydelse 1986: 504. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1978:691 om försäljningsskatt på 
motorfordon 

Härigenom föreskrivs att 8 ~ lagen ( 1978: 691 om försiiljningsskatt pfi 
motorfordon 1 skall ha följande lydelse. 

N11n1randc lydelse 

Skatten utgår för personbil. buss 
och lasthil med 4 kronor och 80 öre 
per kilogram tNnstevikt. För en 
personhil. som är av 1987 års mo
dell utgår dock skatten med 5 kro
nor 80 öre per kilogram tjiinstevikt 
och för en personbil av 1988 ftr'> 

modell med 6 kronor 80 öre per ki
logram tjänstevikt. Överstiger 
tjänstevikten I 600 kilogram. utg<\r 
ytterligare skatt med fiOO kronor för 
vai:ie fullt femtiotal kilogram var
med tjänstevikten överstiger I 600 
kilogram. Skatten beräknas till helt 
tiotal kronor så att överskjutande 
krontal bortfaller. 

Skatten utgår för motorcykel 
med I 005 kronor om tjänstevikten 
inte överstiger 75 kilogram. med 
I 320 kronor om tjänstevikten är 
högre men inte överstiger 160 kilo
gram. med 2 025 kronor om tjiinste
vikten är högre än 160 kilogram 
men inte överstiger 210 kilogram. 
samt i annat fall med 3 360 kronor. 

Fiircs/agcn lyde/.11· 

Skatten utgfir för personbil. buss 
och lasthil med 6 kronor och 40 öre 
per kilogram tjänstevikt. För en 
personbil. som iir av 1987 års mo
dell utgiir dock skatten med 7 kro
nor 40 öre per kilogram tj~instevikt 
och för en personbil av 1988 års 
modell med 8 kronor 40 öre per ki
logram tjänstevikt. Överstiger 
tjiinstevikten I (,0() kilogram. utgår 
ytterligare skatt med 800 kronor för 
varje fullt femtiotal kilogram var
med tjiinstevikten överstiger I 600 
kilogram. Skatten beräknas till helt 
tiotal kronor så att överskjutande 
krontal bortfaller. 

Skatten utgär för motorcykel 
med I 340 kronor om tjänstevikten 
inte överstiger 75 kilogram. med 
I 760 kronor om tjänstevikten är 
högre men inte överstiger 160 kilo
gram. med 2 700 kronor om tjänste
vikten är högre än 160 kilogram 
men inte överstiger 210 kilogram. 
samt i annat fall med 4 480 kronor. 

För en personhil, som är av 1987 eller 1988 års modell och som uppfyller 
de avgasreningskrav som anges i 5 * bilavgaskungörelsen ( 1972: 596). utgår 
skatt endast till den del skatten beräknad enligt första stycket överstiger 
5 200 kronor. 

Med en personbil av 1987 eller 1988 års modell avses en personbil som 
vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1987 respektive 1988 
års modell. 

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1987. 

' Lagen omtryckt 1984: 159. 
' S.:naste lydelse 1986: 260. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1983: 890) om allemanssparande 

Härigenom föreskrivs att 4 ~ !agen < 1983: 890) om a!lcmanssparande 1 

skall ha följande lydelse. 

N111·ara11dc lydelse Fiircs/agcn lydl'i.l'l' 

4 ~~ 

Va1:je sparare för siitta in högst 800 kronor i månaden i allemanssparan
det. 

Under andra kvartalet år 1987 får 
en sparare. utöver insättningar en
ligt första stycket. sätta in samman
lagt högst 5 000 kronor i allemans
sparandet. 

Spararens insiittningar. i före
kommande fall minskade med ut
tag. far sammanlagt inte överstiga 
50 000 kronor. 

UnderJi:irsta kvartalet fir 1988 får 
en sparare, utöver insättningar en
ligt första stycket, sätta in samman
lagt högst 5 000 kronor i allemans
sparandet. 

Spararens insättningar, i före
kommande fall minskade med ut
tag. för sammanlagt inte överstiga 
60 000 kronor. 

Denna lag träder i kraft den J januari 1988. 

1 Lagen omtrvckt 198h: 522. 
~Senaste lydelse 1987: 90. 
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Bilaga 4 

Utbildningsdepartementet: 
Vissa frågor 





U tbildningsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssamrnanträde den 23 april 1987. 

Bilar:a ./ Prop. 1986/87: I 50 
Bilaga 4 

Föredragande statsrådet Bodström vad avser punkterna 1-4 och statsrii

det Göransson vad avser punkten 5. 

Anmälan till propositionen med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987 /88 
m.m. 

ÅTTONDE HUVUDTITELN 

C. VUXENUTBILDNING 

C 5. Undervisning för invandrare i svenska språket m.m. 

r budgetpropositionen har regeringen beräknat antalet umlcrvisningstim
mar i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (grund-sfi) 
till 542 000. Vid beräkningen av antalet timmar togs bl. a. h~insyn till det 

förskott om 60 000 undervisningstimmar som regeringen genom beslut den 

11 december 1986 medgav att skolöverstyrelsen fick använda under inne
varande budgetår för att möta då föreliggande efterfråga på grund-sfi. 

Antalet undervisningstimmar för budgetåret 1987/88 räknades därför ned 
med 60000 mot vad som annars skulle ha utgått utifrån invandringen under 

kalt:nderåret 1986. 
De preliminära invandringssiffrorna från första kvartalet 1987 tyder 

emellertid på att invandringen fortfarande ligger kvar på en hög nivå. 
Behovet av grund-sfi bedömer jag därför vara stort även under nästkom
mande budgetår. Den i budgetpropositiom:n föreslagna avräkningen av 
undcrvisningstimmar hör därför inte genomföras redan under nästa bud
getår utan anstå till ett senare budgetår dä efteri'r~igan på grund-sfi minskat 
till följd av minskande invandring. 

Såsom har angett~ i budgetpropositionen baseras kostnadsberäkning
arna för grund-sfi hl. a. på antalet nyinvandrade kyrkobokförda över 16 år 
kalenderåret 1986. I budgetarbetet måste beräkningarna baseras dels på 

faktiska siffror för de tre första kvartalen dels på en prognos för det fjärde 

kvartalet 1986. Regeringen begärde riksdagens bemyndigande att fåjustera 
antalet undervisningstimmar utifrån det faktiska antalet kyrkobokförda 
nyinvandrade under år 1986. 

De faktiska invandringssiffrorna för kalenderåret 1986 föreligger nu. 
Antalet nyinvandrade berättigade till grund-sfi uppgår till 17 100 jämfört 

med 16800 som beräknats i budgetpropositionen. Antalet undervisnings
timmar bör med hänsyn till denna ökning räknas upp med 10 750. För 
påbyggnads-sfi inom studieförbund medför det högre antalet nyinvandrade 
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ett behov av yttterligare 2000 studietimmar mot vad som beräknats i Prop. 1986/87: 150 
budgetpropositionen. Bilaga 4 

Sammanlagt beriiknar jag sålede~ ett behov ;1v ytterligare 70750 under

visningstimmar i grund-sfi och 2 000 studietimmar inom påbyggnads-sli i 
studieförbund utöver vad som her~iknats i budgetpropositionen. Kostna

derna härför under förevarande anslag beräknar jag sammanlagt till 
22 964 000 kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. -
utöver vad som beg~irts i prop. 1987/88: 100 bil 10 - för budgetåret 
1987/88 under åttonde huvudtitlen anvisa ytterligare 22 964000 kr. 

E. 3 Studiehjälp m.m. 

Utbildningsutskottet har i betänkandet 1986/87: 14 föreslagit att riksdagen 
beslutar att öka gymnasieskolans intagningskapacitet med 6 000 platser 

budgetåret 1987/88. Under förutsättning att riksdr,gen beslutar i enlighet 
med förslaget ökar medelsbehovet för studiehjälp med 43.2 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Studiehjälp m. m. 

för budgetåret 1987 /88 anvisa ytterligare 43 200 000 kr. 

E. 4 Studiemedel m. m. 

Utbildningsutskottet har i betänkandet 1986/87: 21 föreslagit att riksdagen 
beslutar öka antalet <irsstudieplatser vid enstaka kurser med c:a 2 300 för 
budgetåret 1987/88. Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget ökar 
även utgiften för studiemedel. Utgiftsökningen beräknas till c:a 54,2 milj. 
kr. Med hänsyn till att antalet studiemedelstagare under innevarande bud

getår fortsätter att minska relativt kraftigt beräknas emellertid utgiftsök

ningen till följd av riksdagens eventuella beslut rymmas inom ramen riks

dagen redan anvisat för studiemedel. 

E. 6 Timersättningar vid vissa vuxenutbildningar 

Jag har i det föreg~iende under anslaget C. 5 Undervisning för invandrare i 
svenska språket m. m. föreslagit att medel anvisas för hl. a. ytterligare 70 

750 undervisningstimmar i grundliiggande svenskundervisning för invand

rare (grund-sfi). 
Detta medför att ca 2 000 personer ges möjlighet att genomgå grund-sfi. 

Jag bedömer att ca I 000 av dessa är kykobokförda under hela eller del av 2 



studietiden och silledes hcriittigadc till timersättning. företrädesvis med 13 

kr. rer timme. 

Jag beriiknar ett ökat medelsbehov under anslaget om 5,6 milj.kr. 

Hemställan 

Med hänvi~ning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Timcrsiittningar vid vissa vuxenutbildningar - utöver vad 

som har begärts i prop. 1987/88: 100 bil. 10 - för budgetåret 1987/88 

under åttonde huvudtiteln anvisa ytterligare 5 600000 kr. 

G. MASSMEDIER M.M. 

G. 20 Kabelnämnden: Förvaltningskostnader 

Ändring i lagen om avgifter för lokala kahelsändningar. 

Enligt lagen () 985: 1061 J om avgifter i ärenden om lokala kabelsändning

ar skall den som har fått tillsttmd till satellitsändningar enligt lagen 

(1985:677) om lokala kabelsändningar (ändrad senast 1986: 1216) erlägga 

en avgift till staten för varje påbörjat kalenderhalvår. Avgiften tas ut med 

10 kr. för varje bostad som kan nås av satellitsändningar från tillståndsha

varen vid kalenderhalvårets ingång. Enligt 5 ~ samma lag skall avgiften inte 

tas ut om den understiger 500 kr. för ett kalenderhalvår. 

Detta belopr har hestämts med utgångspunkt i de regler om tillstånds

rlikt för lokala kahclsändningar som gällde tidigare. Fram till den 1 febru

ari 1987 krävdes inte tillstånd för siindningar som enbart kunde tas emot i 

bostäder och som inte nådde ner än ca 50 bostäder. 

Reglerna om tillstånd för lokala kabel sändningar har emellertid ändrats. 
Fr. o. m. den I februari 1987 krävs tillstånd endast för lokala trådsändning

ar av radioprogram som når fler än 100 bostäder. 
Denna ändring bör få till följd att den undre gränsen för avgiftsuttag höjs. 

Om avgiften för ett kalenderhalvår skulle uppgå till 1 000 kr. eller ett lägre 

belopp. bör den inte tas ut. Det hänger samman med att det kan finnas 

tillståndshavare som har 100 bostiider eller färre anslutna till nätet vid 

ingången av ett kalenderhalvår. Den verksamhet som tillståndshavaren 

bedriver är då egentligen inte tillståndspliktig vid tidpunkten för beräkning 

av avgiftens storlek. Därför bör avgift inte tas ut för den perioden. Änd

ringen bör träda i kraft den 1 juli 1987. 

I enlighet med vad jag har anfört har inom utbildningsdepartementet 

upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1985: 1061) om avgifter i 

ärenden om lokala kabelsändningar. Förslaget bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 4. 

Lagförslaget rör i och för sig sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~andra 

stycket regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av ~ådan be

skaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 4 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 
att anta ett inom utbildningsdepartementct upprättat förslag till 

lag om ändring i lagen ( 1985: 1061) om avgifter i ~irenden om lokala 

kabclsändningar. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 4 

4 



BilaRa 4.1 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 4 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1985: I 061) om avgifter i ärenden om 
lokala kabelsändningar. 

Hiirigenom föreskrivs att 5 * lagen ( 1985: I 061 l om avgifter i ärenden om 
lokala kabelsändningar skall ha följande lydelse. 

Nurarandc lydelse 

Om avgiften för ett kalenderhalv
år understiger 500 kronor tas den 
inte ut. 

FörcsfoRen lydelse 

Om avgiften för ett kalenderhalv
år uppgår till högst I 000 kronor tas 
den inte ut. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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Jordbruksdepartementet: 
Ersättningar på grund av 
radioaktivt nedfall 

Bilaga 5 





Jordbruksdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantr~idc den :?J april 1987 

Föredragande: stabr[1det Hellström 

Bi/af:a 5 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 5 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, 
m.m. 

Nionde huvudtiteln 

B. Jordbrukets rationalisering 

B 12. Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall 

Under denna anslagsrubrik har under budgetåret 1986/87 pii tilliiggsbudget I 

till statsbudgeten för budget[iret 1986/87 anvisats medel för hestridande av 

kostnader med anledning av beslut om ersättning enligt förordningen 

( 1986:621, ändrad 1987: 65) om ersättning till jordbruks-. trädgårds- och 

renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av 'l:iernohyl

olyckan. förordningen (1986:690> om ersiittning för fällda älgar med för 

höga halter av radioaktivitct samt förordningen ( 1987:64) om ersättning för 

merkostnader och förluster med anlc:dning av Tjernobylolyckan till dem 

som för sitt uppehiille iir beroende av fiske. jakt. bär- eller svampplock

ning. 
Det radioaktiva nedfalkt efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har skapat 

stora problem för bl. a. jordbruks-. triidgårds- och renskötsclföretag. Älg

jakten har piiverkats. Merkostnader och förluster har drabbat dem som 

försör:ier sig helt el la delvis p:"1 fiske eller biir- eller svampplockning. 

Sedan regeringen i maj 1986 beslutade stiilla 25 milj. kr. till lantbruks

styrelsens förfogande för förskottsutbetalningar till bl. a. drabbade jord
brukare föreslog regeringen i oktober 1986 att på tilläggsbudgct I skulle 

anvisas 250 milj. kr. för ersättningar p11 grund av radioaktivt nedfall. 

Riksdagen godkände regeringens förslag (prop. 1986/87: 18. NU 12. 

rskr. 97). Fram t. o. m. februari 1987 hade ca 237 milj. kr. utbetalats. varav 

ca 138 milj. kr. till jordbruks- och lriidgårdsföretag. ca 92 milj. kr. till 

renskötselföretag och ca 6 milj. kr. som ersiittning för fällda iilgar. 

Med de åtgärder som vidtagits har följderna av olyckan i Tjernobyl i 

viisentlig utsträckning kunnat bemiistras. Betydande ekonomiska insatser 

har gjorts och görs. Beräkningar visar att koslnaderm1 vad gäller jordbru

ket, trädg~trdsnäringen. rennäringen och jakten för budgetåret 1986/87 

kommer att uppgii till ca 345 milj. kr. Härtill kommer merkostnader vid 

berörda myndigheter med anledning av olyckan. 

Även under budgetiirct 1987/88 kan ersiittningsbchov förutses bl. a. vad 
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gilllcr rennäringen och fisket. De författningsregler som jag inledningwis Prop. I 986/87: 150 
redovisat iir inte begränsade i tiden utom vad gäller ersättning för fällda Bilaga 5 
älgar. Mot denna bakgrund hör ett anslag för ifrt1gavarande iindamål föras 
upp även för budgetåret 1987/88. Eftersom storleken pft de ersättningar 
som kan behöva lämnas inte nu kan anges bör anslaget föras upp med 1 000 
kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förcshlr rihdagen 
att till Ersiit1ningur pä grund tll' rudioaktil'f ncdfiill för budgetåret 

1987/88 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 



Bilaga 6 

Arbetsmarknadsdepartementet: 
V~ arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 





Arbetsmarknadsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssamrnantriide den 23 april 1987 

Föredragande: statsrådet Leijon 

BilaRa 6 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 6 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, 
m.m. 

Tionde huvudtiteln 

B. Arbetsmarknad m. m. 

Inledning 

Under det senaste halvåret har utvecklingen på arbetsmarknaden varit 
relativt stabil. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har minskat. 
även om utveckingen har skett i långsammare takt än under åren 1985 och 
1986. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSl liksom andra bedömare förutser 
inga dramatiska förändringar på arbetsmarknaden som helhet under den 
närmaste perioden. 

Mot bakgrund av detta gör jag för egen del den bedömningen att det för 
närvarande inte finns behov av generella förstärkningar av arbetsmark
nadspolitiken för att möta en försiimrad konjunktur. Däremot finns det 
skäl att göra ett antal riktade insatser för att lösa utsatta gruppers svårighe
ter och härigenom uppnå en även totalt sett sänkt arbetslöshet. Utöver 
detta finns det anledning till vissa förändringar av de arbetsmarknadspoli
tiska åtgärderna. Det är emellertid nödvändigt att upprätthålla en hög 
beredskap om det allmänna liiget skulle försämras. Chefen för finansdepar
tt:mentet har därför tidigare i dag förordat att regeringen - om arbetsmark
nadsläget kräver det - fär möjlighet att utnyttja en finansfullmakt om 2 500 
milj. kr. och att denna fullmakt utöver de ändamål som gäller för inneva
rande budgetår. av sysselsättningsskäl också får utnyttjas för arbetsmark
nadsutbildning och eventuella särskilda åtgärder mt:d anledning av han
delsbojkotten mot Sydafrika. 

De insatser som jag för närvarande finner mest angeläget att prioritera 
och som jag återkommer till i det följande är 
- ätgärder för att ytterligare begränsa långtidsarhetslösheten. 
- åtgärder för att tillförsäkra arbetslösa ungdomar arbete eller utbildning. 
- ökade möjligheter att stödja arbetslösa som vill starta eget. 
- en fortsatt och förstärkt försöks verksamhet inom ramen för östra Norr-

bottenprojektet och 
- aktiva insatser för att stödja deltidsarbetslösa. 
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Härutöver kommer jag i det följande att förorda en förenkling av regler
na för bidrag till utbildning i företag och vidg;idc möjligheter för arbetsför
medlingen att inom ramen för ungdomslagen initialt anordna skilda forma 
av jobbsökaraktiviteter. Dessutom kommer jag att förorda en begränsad 
försöksverksamhet med ändrade bidragsregler för beredskapsarbeten av 
investeringskaraktär. 

AMS skrivelse 

AMS har i skrivelse den '27 mars 1987 lämnat förslag till kompletterande 
insatser för nästa budgetilr. Utöver de problemstilllningar i skrivelsen som 
jag strax kommer att behandla. har styrelsen il ven tagit upp frfagor rörande 
flyttningsbidrag samt vissa insatser inom jordbrukssektorn. När det gäller 
medel för särskilda informationsinsatser inom denna sektor anser jag att 
dessa bör rymmas inom de medelsramar som har anvisats. Starta-eget-bi
drag för jordbrukssektorn behandlas i regeringens prop. 1986/87: 146 om 
reglering av priserna på jordbruksprodukter m. m. Där föreslås att starta
eget-bidrag försöksvis skall kunna utgå till jordbrukare i norra Sverige 
samt att kostnaderna för detta skall belasta åtgilrdsprogrammel för jord
bruket. Jag är härutöver inte nu beredd föreslå någon utvidgning av starta
-eget-bidrag inom jordbrukssektorn. 

Långtidsarbetslösa 

Antalet långtidsarbetslösa har under de senaste tre åren kunnat begränsas. 
Enligt AMS sökandcstatistik har antalet sjunkit från niirmare 43 000 perso
ner i genomsnitt per månad år 1984 till knappt 35 000 år 1986. Enligt 
arbetskraftsundersökningarna (AKUl har utvecklingen gått i samma rikt
ning. 

I 1987 års budgetproposition betonade jag vikten av att arbetsförmed
lingens ansträngningar att ytterligare reducera långtidsarbetslösheten skul
le fortsiltta och att de ökade personalresurser som jag föreslog, och som 
riksdagen nyligen beslutat om. skulle utnyttjas för detta. Förutom persona
lens insatser skall alla de olika arbetsmarknadspolitiska iitgärder som står 
till arbetsförmedlingens förfogande utnyttjas så effektivt som möjligt för 
att minska långtidsarbetslösheten. Inom ramen för rekryteringsstödet finns 

särskilda medel avsatta som får utnyttjas enbart för långtidsarbetslösa. 

AMS har i sin skrivelse framhållit att den definition av långtidsarbetslös

het som i dag gäller - sex resp. fyra månaders obruten arbetslöshet - är 
för snäv och utestänger grupper med stora problem på arbetsmarknaden. 

Jag är inte beredd att föreslå någon ändring av den definition som nu gäller 

för långtidsarbetslöshet. men anser att det förhållandet att en långtidsar
betslös under en kortare period får fördjupad vägledning vid ett arbets
marknadsinstitut inte bör betraktas som ett avbrott i en period av långtids

arbetslöshet. 

Vad sedan gäller möjligheterna att ytterligare reducera antalet långtids
arbetslösa tyder bl. a. AMS studier på att omkring hälften av de långtidsar
betslösa bedöms kunna placeras i arbete. För övriga finns en rik variation 

Prop. 1986/87: 150 
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av hinder alltifrån s. k. 58.3 års-pensioneringar.~ill behov av mer omfattan- Prop. 1986/87: 150 
de rehahiliteringsinsatser. Det finns således ett stort utrymme för att Bilaga 6 

genom ett effektivt och mt1lmedvetet arbete väsentligt begränsa antalet 

långtidsarhetslösa. 

Mot denna bakgrund bör siirskilda medel avsättas till riktade insatser för 

att v~isentligt reducera antalet lirngtidsarhctslösa. De särskilda medlen bör 

rn utnyttjas av arbetsförmedlingen för rekryteringsstöd. beredskapsarbete. 

arbetsmarknadsutbildning, bidrag till att starta eget eller en kombination 

för dessa åtgärder. En viss del av beloppet bör även få utnyttjas för andra 

atgärder som gör det möjligt för en litngtidsarbetslös att få ett varaktigt 

arbete. Utifri'm en handlingsplan för varje individ bör del härigenom vara 

möjligt för arbetsförmedlingen att finna den åtgärd som för den enskilde 

hedöms lämpligast. Det är i detta sammanhang viktigt att särskilt uppmärk

samma de lflngtidsarhetslösa kvinnornas situation. Enligt min hcdömning 

bör det genom dessa och andra insatser såsomjobbsökarkluhbar. förstärk

ta väglcdningsinsatser och effektivare utnyttjande av ordinarie resurser 

vara möjligt alt reducera antalet långtidsarbetslösa utöver vad jag angav i 

årets budgetproposition. 

Jag förordar att totalt 350 milj. kr. avsätt; för dessa insatser. Detta bör 

ske genom att utnyttja dels de 290 milj. kr. som riksdagen nyligen beslutat 

(AU 1986/87: 11. rskr. 139) om för rekryteringsstöd till långtidsarbetslösa, 

dels 50 milj. kr. av de medel till beredskapsarbete som under nästa budget

år står till regeringens förfogande samt dels genom ett medelstillskott om 

10 milj. kr. som jag återkommer till under anslaget Sysselsättningsskapan

de åtgärder. 

När det gäller utnyttjandet av de särskilda medlen bör de nya arbetsför

medlingsnämnderna kunna utgöra ett effektivt instrument. I nämnderna 

finns lokala företrädare för fack. arbetsgivare och kommun och dessa bör 

kunna engageras i arbetet för de långtidsarbetslösa. Enligt min mening bör 

medelstilldelningen till länen och arbetsförmedlingen utgå från att dessa 

åtar sig att under budgetåret se till att antalet långtidsarbetslösa reduceras 
med ett givet antal. Åtagandet kan l. ex. utformas så att en förmedling med 

genomsnittligt 50 långtidsarbetslösa våren 1987 åtar sig att till våren 1988 

reducera antalet till 20. 

Jag avser senare föreslå regeringen att AMS får i uppdrag att redovisa 

erfarenheterna av dessa åtgärder. 

Vissa ungdomsfrågor 

Ungdoms/agen 

Fr. o. m. den I juli 1985 finns s. k. jobbsökaraktiviteter för ungdomar i 

ungdomslag (prop. 1984/85: 100 bil. 12. AU 11, rskr. 188). Dessa förstärkta 

platsförmedlingsinsatser är ett led i arbetsförmedlingens kontakter med 

och uppföljning av ungdomar i ungdomslag. De syftar både till att underlät

ta utslussningen av ungdomarna till den öppna arbetsmarknaden och att 

stimulera ungdomar att vid behov komplettera sin utbildning. Erfarenhe

terna av dessa aktiviteter visar att tiden i ungdomslag har kunnat förkortas. 

och att andelen ungdomar som lämnat ungdomslagen därför att de fått 3 



arbete har ökat. Mot bakgrund av dessa positiva erfarenheter vill jag 
betona vikten av att jobbsökaraktiviteter startas redan när ungdomarna 
kommer till arbetsförmedlingen. Goda exempel på detta finns på flera håll i 
landet. 

AMS har föreslagit att tiden före placering i ungdomslag (anvisningsti
den) som i dag uppgår till tre veckor, eller för de som slutat skolan i juni tre 
månader utökas till högst tre månader resp. till senast den I november. 
Vidare förordar AMS att ungdomarna under den förlängda anvisningstiden 
skall få en ersättning på 140 kr., per dag förntsatt att de deltar i förmedling
ens aktiviteter. 

Som jag nys~ nämnt skall aktiva förmedlingsinsatser och jobbsökarak
tiviteter påbörjas så snart den unge anmäler sig till arbetsförmedlingen. 
Förutsättningarna för ungdomarna att få arbete på den reguljära arbets
marknaden är emellertid olika i skilda delar av landet. Dessutom kan 
särskilda problem uppstå under slutet av sommaren då stora grupper 
ungdomar kommer till arbetsförmedlingen. För egen del anser jag att en 
generell förlängning av tiden för arbete i ungdomslag inte är önskvärd. I 
vissa situationer kan arbetsförmedlingen emellertid göra den bedömning
en, att en förlängd tid för olika jobbsökaraktiviteter med stor sannolikhet 
skulle kunna leda till ett arbete utan föregående arbete i ungdomslag. Jag 
föreslår därför att förmedlingen i sådana fall får möjlighet att formellt 
skriva in den unge i ungdomslag, men att han eller hon skall delta i av 
förmedlingen anordnade jobbsökaraktiviteter under ytterligare högst tre 
veckor i stället för att utföra ett ungdomslagsarbete. Under denna period 
bör lön från arbetsgivaren (normalt kommunen) utgå i enlighet med vad 
som gäller för det arbete som annars skulle ha utförts. Möjligheten för 
förmedlingen att på detta sätt låta ungdomarna delta i olika jobbsökarak
tiviteter innebär att förmedlingen under ytterligare tre veckor kan arbeta 
med att finna en lösning för den enskilde. Enligt min bedömning bör denna 
tid räcka för att klargöra de skilda handlingsalternativ som kan finnas. 
Denna förändring av ungdomslagen får dock inte innebära att förmedlings
insatser och fortsatta jobbsökaraktiviteter upphör i och med att den unge 
börjar arbeta i ungdomslag. AMS bör naturligtvis noga följa effekterna av 
dessa förändringar och jag avser att senare föreslå regeringen att AMS 
särskilt skall redovisa erfarenheterna. 

Mitt förslag härvidlag föranleder ändring i lagen ( 1983: 1070) om arbete i 
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Förslaget bör fogas till protokollet 
i detta ärende som bilaga 6. I. I detta sammanhang föreslår jag dessutom 

vissa rent redaktionella ändringar av lagen. Dessa ändringar föranleds av 

att arbetsförmedlingen fr. o. m. den I januari i år ingår organisatoriskt som 

en del av länsarbetsnämnderna. Den föreslagna lagändringen är av den 
beskaffenheten att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

lnskolninRSPiat ser 

En central överenskommelse om inskolningsplatser träffades mellan hu
vudorganisationerna på den privata arbetsmarknaden i september 1986. 
Hittills har branschvisa avtal träffats för drygt 50 % av den privata arbets-
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marknaden. På ett stort område - verkstadsindustrin - saknas fortfarande 
avtal om inskolningsplatser. I den redogörelse för förhandlingsläget som 
parterna Himnade den 10 april i år bedömdes möjligheterna till en överens
kommelse före den I juli 1987 som mycket små. 

Mot bakgrund av att såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationerna 
uttryckt stor oro för det bristande intresset hos ungdomar att välja arbete 
inom industrin. anser jag det anmärkningsvärt att ett avtal inte kunnat 
träffas för verkstadsindustrin. Avsaknaden av avtal om inskolningsplater 
torde inte öka ungdomarnas intresse att söka till verkstadsindustrin. 

Trots problemen inom verkstadsindustrin kan jag med tillfredsställelse 

konstatera att drygt hälften av arbetsmarknaden inom SAF. LO och 
PTK-området nu omfattas av systemet med inskolningsplatser. Det är 
viktigt att arbetsförmedlingen och parterna nu aktivt verkar för att utnyttja 
så många platser som möjligt inom de områden där det finns avtal. Det 
ekonomiska utrymmet medger upp till 10000 ungdomar i inskolningsplat
ser under budgetåret 1987/88. Alla dessa platser bör om möjligt utnyttjas 
och det är härvid viktigt att flickorna får utökade möjligheter till arbete 
inom näringslivet. För det fall utvecklingen skulle visa att platserna inte 
kommer att kunna utnyttjas fullt ut bör regeringen överväga att minska 
anslaget i motsvarande mån. Jag kommer senare att föreslå regeringen en 
ändring i förordningen (1987: 8) om bidrag för inskolningsplatser. som 
innebär att alla avtal som träffats efter den I juli 1987 får omfattas av 
statsbidrag först efter särskild prövning av regeringen. 

Ungdomar 20-24 år 

Arbetslösheten steg kraftigt för 20- 24-åringar mellan åren 1980 och 1983 
för att därefter ligga kvar på en relativt hög nivå. Detta har skett samtidigt 
som den totala arbetslösheten har minskat. I genomsnitt för år 1986 var 
arbetslösheten för 20- 24-åringar 6.2 % eller ca 30 000 personer. Den totala 
arbetslösheten under samma period var 2.7 %. 

Det totala antalet 20- 24-åringar i befolkningen har ökat kraftigt varje år 
sedan år 1983. Antalet sysselsatta har också ökat men inte så mycket att 
arbetslösheten har kunnat minskas. Under innevarande år fortsätter anta
let 20-24-åringar i befolkningen att öka. Även med en fortsatt sysselsätt
ningsökning finns det således risk för en högre arbetslöshet i år än förra 
året vad gäller den åldersgruppen. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet har analyserat orsakerna till 
det ökade socialbidragstagandet under 1980-talet. Av arbetsgruppens slut
rapport som presenterades i mars 1987 framgår att ungdomsarbetslösheten 
är en av orsakerna till soeialbidragsutvccklingen. Arbetsgruppens analys 
understryker ytterligare att det är viktigt med kraftfulla åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten. 

Regeringen uppdrog hösten 1985 åt AMS att undersöka hur gruppen 
arhetslösa 20-24-åringar är sammansatt. AMS redovisade uppdraget un
der våren 1986. Av undersökningen framgår bl. a. att utbildningsnivån 
inom gruppen är lägre än genomsnittet för hela åldersgruppen. Vidare 
framgår att 70 % av ungdomarna har omfattats av någon form av arbets-. 
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marknadspolitisk åtgiird och att endast 7 % helt saknar arbetslivserfaren
het. Huvuddelen har ocksf1 varit arbetssökande vid arbetsförmedlingen 
redan före 18 ftrs ålder. Av undersökningen framgår dessutom, att tillfälliga 
anställningar och vikariat med korta arbetslöshetsperioder diiremellan är 
myckc:t vanligt. Sammanfattningsvis kan sägas att detta är en grupp ungdo
mar som har en svag förankring på arbetsmarknaden, och att deras pro
blem ofta inte är att få ett arbete utan ett varaktigt sådant. 

För att stärka dessa ungdomars ställning på arbetsmarknaden och för att 
öka deras möjligheter att få ett varaktigt arbek är ofta en kompletterande 
utbildning eller en vidareutbildning den lämpligaste arbetsmarknadspoliti
ska åtgärden. Detta är viktigt inte minst med hänsyn till de ökade krav på 
utbildning som arbetsgivarna ställer. för att så långt möjligt tillförsiikra de 
ungdomar Sl'm önskar det, och där arbetsförmedlingen bedömer att en 
arbetsmarknadsutbildning är den lämpligaste åtgärden, förordar jag att 
AMS utöver redan avsatta medel för arbetsmarknadsutbildning för nästa 
budgetår tillförs ytterligare 150 milj. kr., för utbildning av ca 5 000 perso

ner. 
Det har emellertid visat sig att det många gånger är svårt att motivera 

vissa av ungdomarna för en längre utbildning, särskilt som de många 
gånger har dåligt självförtroende, är "skoltrötta" eller yrkesobestämda. 
En viktig del i arbetet med dessa ungdomar är därför att stärka deras 
självförtroende. Detta bör i första hand göras genom arbetsförmedlingens 
vägledningsinsatser. Som ett komplement till sådana insatser bör förmed
lingen inom ramen för de totala utbildningsresurserna, kunna erbjuda 
dessa ungdomar en kortare utbildning om ca tio veckor med både utbild
nings- och arbetsmarknadsinformation som varvas med praktik ute på 
företag, företrädesvis inom industrin. Denna utbildning bör ses som dels 
en möjlighet för den unge att få ett arbete. dels ett hjälpmedel för förmed
lingen att fortsätta diskussionen om arbete eller annan yrkesutbildning. 
För den unge skall utbildningen syfta till att stärka självförtroendet och 
stimulera till egen aktivitet samtidigt som den bör ge en realistisk bild av 
arbetsmarknaden. Det bör åligga AMS att mot bakgrund av vad jag nu har 
anfört med olika utbildningsanordnare utforma sådana utbildningar. 

För att denna satsning på såväl yrkesutbildning som förberedande ut
bildning för ungdomar inte skall innebära att andra arbetslösa behöver stå 
tillbaka, förordar jag att det nyss nämnda medelstillskottet skall användas 
som förstärkning av resuserna för denna åldersgrupp, för att så långt 
möjligt tillförsäkra den arbetsmarknadsutbildning. AMS bör också under
söka möjligheten att. framför allt för denna åldersgrupp, upphandla sådan 
yrkesutbildning som innehåller olika praktikinslag. Jag återkommer till 

medelsberäkningen under anslaget för arbetsmarknadsutbildning. 
Jag vill vidare erinra om det särskilda avtal som i dag finns på det 

kommunala området när det gäller varvning av beredskapsarbete och 
utbildning. Detta är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som visat sig mycket 
bra just för personer med bristande utbildning och som därför mycket väl 
skulle kunna användas i stor utsträckning för ungdomar. Det har emellertid 
från kommunalt håll inte funnits särskilt stort intresse för denna åtgärd. 
Under senare tid har dock flera kommuner uttryckt större engagemang och 
jag utgår i från att arbetsförmedlingsnämnderna tar upp denna fråga. 
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Deltidsarbetslösa 

I 1987 iirs hudgctproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 12 s. 16-17) redovisa
de jag några olika skäl till att kostnaderna för kontantstöden har ökat 

kraftigt under senare ;\r. Ett problem som jag herörde siirskilt var det 
ökande utnyttjandet av arbetslöshctsl'r<ittning vid partiell arbetslöshet. 

Jag t1terkommer nu till denna fråga. 
Det finns inga exakw uppgifter om hur många personer som får arbets

löshetsersättning vid sidan av deltidsarbete. s. k. fyllnadsmarkering. För

siktiga uppskattningar visar att det rör sig om minst 50000 personer per 
månad. Beräkningar som har gjorts av den s. k. A-kassekommitten (A 

85: 051 på grundval av uppgifter som har lämnats av de erkända arhetslös

hetskassorna anger kostnaderna för fyllnadsmarkering till ca 1 100 milj. kr. 

per år. Från olika håll har hävdats att det helopp som jag nämnde i 

budgetpropositionen. I 000 milj. kr .. är alltför högt. 
Oberoende av den exakta nivån är det emellertid klart att kostnaderna 

för fyllnadsrnarkering har ökat kraftigt under de allra senaste åren och att 

det redan av den anledningen finns skäl att vidta åtgärder. Det är emeller
tid inte bara kostnadsutvecklingen som är allvarlig utan också utveckling

en mot allt fler arbeten med korta arbetstider som inte överensstämmer 
med de sökandes önskemål. Särskilt framträdande är denna utveckling 
inom den offentliga sektorn men även inom t. ex. handeln ökar antalet icke 
önskade deltidsarbeten snabbt. Eftersom det är främst inom vård- och 

serviceyrken som deltidsarbeten förekommer och därmed yrken där kvin
norna är kraftigt överrepresenterade. innebär utvecklingen att kvinnorna i 
större utsträckning än männen inte får sina arbetstidsönskcmål uppfyllda. 

I budgetpropositionen anmiilde jag också att jag avsåg att senare föreslå 

regeringen att bl. a. inom arbetslöshetsförsäkringens ram vidta åtgärder för 
att komma till rätta med problemet. Jag kommer senare i dag att föreslå 
regeringen verställighetsföreskrifter till lagarna om arbetslöshetsförsäkring 

(J 973: 370) och om kontant arbetsmarknadsstöd (1973: 371) som i korthet 
innebär att arbetslöshetsersättning skall få utgå i högst 150 ersättnings
dagar till den som regelbundet utför deltidsarbete och i övrigt är arbetslös. 

Detta innebär att den tidsrymd som en deltidsarbetande kan få fyllnads
crsättning kommer att variera allt efter deltidsarbetets omfattning, från 
maximalt ca 14 månader för en halvtidsarbctande till maximalt ca 35 
månader för den som får ersättning för en d<1g per vecka. Det är emdlertid 
inte rimligt att en deltidsarbetslös persons problem i normalfallet skall vara 
olöst i så lång tid. Genom aktiva insatser från förmedling, fackliga organi

sationer. arbetsgivare och den enskilde bör en lösning i många fall kunna 
uppnås på väsentligt kortare tid. Mot denna bakgrund bör en särskild 
prövning av ersättningsrätten göras var sjätte månad. Härvid bör gälla att 

fortsatt ersättningsrätt skall omfatta bl. a. dem som har fyllt 55 år och dem 

som trots intensiva insatser. egna och från arbetsförmedlingens sida. inte 

kunnat erbjudas arbete på hemorten eller annan ort med en arbetstid som 
svarar mot sökandens arbetsutbud och inte heller kunnat erbjudas lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Problemet med otillfredsställande arbetstider kan emellertid inte lösas 
enbart genom begränsningar i ersättningsrätten. Det måste angripas på 
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bred front och genom medverkan av alla som berörs. Betydande insatser 
har redan gjorts. Så har t. ex. AMS helt nyligen antagit ett handlingspro
gram för arbetsmarknadsproblemen inom den kommunala sektorn. Ett 
viktigt inslag i programmet är att ta tillvara de deltidsarbetslösas arbetsut
bud. Flera fackliga organisationer har också tagit berömvärda initiativ till 
verksamheter på olika håll i landet som syftar till att hjälpa de deltidsarbe
tande till ökad arbetstid. Själv har jag haft överläggningar med Landstings
förbundet och Svenska kommunförbundet som båda har ställt sig positiva 
till att medverka för att finna lösningar. Överläggningar har också hållits 
med LO, som har betonat framför allt behovet av aktiva insatser från bl. a. 
arbetsmarknadsverket som en komplettering till de ansträngningar som 
redan görs av de fackliga organisationerna. Jag avser att inom kort överläg
ga också med företrädare för bl. a. handeln och de statliga arbetsgivarna. 

Jag finner det angeläget att arbetsmarknadsmyndigheterna ökar sina 
ansträngningar för denna grupp av sökande. Jag bedömer emellertid att det 
inom ramen för de medel som har anvisats för nästa budgetår inte finns 
tillräckliga möjligheter att vidta några mer omfattande insatser för de 
dcltidsarbctande, om inte andra angelägna sökandegrupper skall få stå 
tillbaka. Jag kommer därför att föreslå att särskilda medel tillförs arbets
marknadsverket under nästa budgetår för åtgärder som riktar sig till del
tidsarbetande. Medlen bör anvisas under ett eget reservationsanslag och få 
utnyttjas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbete, 
rekryteringsstöd, arbetsmarknadsutbildning, bidrag till utbildning i företag 
och starta-eget-bidrag. Medlen bör få utnyttjas inom såväl den offentliga 
som den enskilda sektorn. 

Åtgäi:derna skall för den enskilde ta sikte på att bryta deltidsarbetslöshe
ten. Det kan gälla att ge en kompletterande arbetsmarknadsutbildning, på 
hel- eller deltid, som på sikt ger en fastare förankring på arbetsmarknaden, 
ett beredskapsarbete på deltid vid sidan av ett annat deltidsarbete under 
tiden fram till dess arbetstiden i den ordinarie anställningen kan utökas, 
m. m. Arbetsförmedlingen skall vid utnyttjandet av åtgärderna. genom 
förhandlingar med arbetsgivarna, eftersträva att finna lösningar som om
fattar fler deltidsarbctande än som direkt berörs av åtgärderna. Arbetsgi
varna skall således ställa upp med motprestationer för att en åtgärd skall 
beviljas. 

För nästa budgetår bör 60 milj. kr. beräknas för åtgärder för deltidsarbe
tande. Genom de krav på motprestationer som skall ställas räknar jag med 
att åtgärderna skall ge effekt för minst 10000 deltidsarbctande. Av belop
pet bör högst 3 milj. kr. få användas för gemensamma projekt mellan AMS 
och de fackliga organisationerna för att aktivera arbetssökande och arbets

givare. för informationsspridning och för utarbetande av handlingsprogram 
m. m. Medlen bör. som jag tidigare har nämnt, föras upp under ett eget 
reservationsanslag, som jag strax återkommer till. 

När det gäller övriga aktiviteter på detta område som har initierats av 
bl. a. de fackliga organisationerna hyser jag förhoppningar om att de skall 
resultera i att ytterligare ett stort antal deltidsarbetande skall få sina 
sysselsättningsproblem lösta under nästa budgetår. Jag vill i detta sam
manhang betona vikten av att även arbetsförmedlingen aktivt engagerar sig 
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i förebyggande aktiviteter som syftar till att, lösa arbetstidsproblem direkt 
på arbetsplatsen innan de resulterar i fyllnadsmarkcring. Detta kan ske 
genom kontakter med enskilda arbetsgivare men också inom de nya ar
betsförmedlingsnämnderna där företrädare för de lokala arbetsmarknads
parterna finns med. 

I den diskussion som nu pågår om deltidsarbetslösheten framförs ofta 
från fackligt håll att hårdare krav borde ställas på arbetsgivare som ut
nyttjar deltidsanställda för att hålla kostnaderna nere. Man har utgått från 
att det inte finns någon lagstiftning som är tillämplig eftersom varken lagen 
(1982: 80) om anställningsskydd eller lagen <1974: 13) om vissa anställ
ningsfrämjande åtgärder (främjandelagen) direkt reglerar förhållandena för 
deltidsarbetande. Jag vill dock peka på att främjande lagen innehåller regler 
som bör kunna utnyttjas i detta sammanhang. Jag tänker närmast på 
situationer då visstidsanställning i en eller annan form. i stället för tillsvida
reanställning eller utökad arbetstid för deltidsarbetslösa. regelmässigt ut
nyttjas av arbetsgivare för att tillgodose behov av stadigvarande arbets
kraft. Främjandelagen ger möjlighet för arbetsmarknadsverket att ingripa 
vid missbruk av sådana tidsbegränsade anställningar. Denna möjlighet har 
tillämpats i endast ringa omfattning. 

Jag förutsätter att verket utnyttjar sin rätt enligt denna lag i de fall då det 
är befogat för att motverka också deltidsarbetslösheten. Jag vill även peka 
på de möjligheter de fackliga organisationerna har inom ramen för medbe
stämmandet att driva på lösningar som innebär att deltidsarbetande er
bjuds längre arbetstid. 

För riksdagens kännedom vill jag meddela att jag senare avser föreslå 
regeringen att AMS får i uppdrag att närmare redovisa utvecklingen av 
antalet deltidsarbetslösa. effekten av insatta åtgärder m. m. 

Insatser i anledning av handelsbojkotten mot Sydafrika 

Den av regeringen tidigare i vår föreslagna handelsbojkotten mot Sydafrika 
och Namibia kan komma att återverka på sysselsättningen i företag med 
handel med dessa länder. Den interdepartementala arbetsgrupp som fått 
till uppgift att kartlägga effekterna för den svenska ekonomin framlade i 
november förra året sitt betänkande (DsUD 1986: 9) Effekter i Sverige av 
en Sydafrikabojkott. Av betänkandet framgår att de sammantagna effek
terna på sysselsättningen inte bedöms bli större än att de i allt väsentligt 
skulle kunna hanteras med reguljära arbetsmarknads- och regionalpolitiska 
åtgärder. 

I prop. 1986/87: 110 om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia 
har regeringen framhållit att effekterna av en bojkott inte enbart skall bäras 
av de personer som direkt drabbas. Det åligger i första hand det enskilda 
företaget att vidta åtgärder för att lösa de eventuella problem som uppkom
mer. Kan företaget påvisa att det saknar möjlighet att själva lösa pro
blemen utan att enskilda individer hotas av uppsägning, kan samhällsin
satser bli nödvändiga för att underlätta omställningen inom företaget eller 
för att finna arbete hos annan arbetsgivare. I huvudsak bör dessa omställ
ningsproblem kunna klaras genom normala arbetsmarknadspolitiska insat-
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ser. På orter med en svag arbetsmarknad och en relativt omfattande 
syssclsättningsminskning till följd av bojkotten. kan det dock bli nödvän
digt med särskilda insatser om tillgängliga arbetsmarknadspolitiska åtgär
der inte bedöms tillräckliga. Behov kan också uppstå för regeringen av att 
ha en något generösare bedömning vid tilliimpandel av de regler som 
normalt gäller för utnyttjandet av de olika ätgiirderna eller besluta om nya 
sådana. Jag avser att senare föreslå regeringen närmare föreskrifter om 
den handläggningsordning som skall giilla. 

Som jag tidigare framhållit ankommer det nu på de aktuella företagen att 
själva omedelbart vidta åtgärder inom marknadsföring och produktion för 
alt underlätta den omställning som är påkallad. Den minskning som skett 
de senaste åren av handelsutbytet med Sydafrika kan också tolkas som att 
en sådan process i praktiken redan har inletts. Detta gör att behovet av 
samhällsinsatser inte klart kan bedömas i dagsläget. Chefen för finansde
partementet har tidigare i dag förordat att riksdagen bemyndigar regering
en att tillfälligtvis fä utnyttja finansfullmakten för att täcka del medelstill
skott som eventuellt kan bli nödvändigt för att klara omställningen för 
personer vars sysselsättning hotas till följd av Sydafrikabojkotten. 

Med hänsyn till vad jag nyss anfört om särskilda insatser förordar jag att 
regeringen hos riksdagen begär ett bemyndigande att få vidta särskilda 
stödinsatser om de arbetsmarknadspolitiska åtgä:·derna inte bedöms räcka 
för att klara nödvändiga omställningar. Vidare avser jag att återkomma till 
regeringen med en redovisning till riksdagen av hur detta bemyndigande 
har utnyttjats. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 
lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos 
offentliga arbetsgivare. 

2. godkänna vad jag har förordat om utnyttjande av medel för 
åtgärder för långtidsarbetslösa. 

3. bemyndiga regeringen att i enlighet med vad jag har förordat i 
det föregående vidta de åtgärder som kan bli nödvändiga för att 
underlätta omställningar för personer som drabbas av handelshoj

kotten mot Sydafrika. 

Jag övergår nu till att behandla de olika anslagen. 

B 3. Arbetsmarknadsutbildning 

Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning 

Genom riksdagens beslut (AU 1986/87: 11. rskr. 139) med anledning av 
budgetpropositionen kommer AMS att under budgetäret 1987/88 kunna 
disponera 2 134.8 milj. kr.. för upphandling av arbetsmarknadsutbildning. 
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Dessa medel var beräknade för utbildning för ca 85 000 personer. AMS har Prop. 1986/87: 150 

i sin tidigare nämnda skrivelse föreslagit bl. a. att ytterligare medel ställs Bilaga 6 
till verkets förfogande för arbetsmarknadsutbildning. Vidare har ett antal 
skrivt!lser som behandlar utbildningsfrågor kommit in från olika organisa-

tioner inom tekoindustrin. 
AMS har i sin framställning hiivdat att beräknade medel för budgetåret 

1987/88 riicker till ca 7:~ 000 deltagare i upphandlad utbildning. För egen del 
vill jag anföra följande. Den kostnadsbild som legat till grund för regering
ens beräkningar för arbetsmarknadsutbildning har de senaste åren varit för 

låg. Under budgetftren 1984/85 och 1985/86 beräknades medel för 80000 

deltagare i siirskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning. medan antalet 
personer som verkligen deltog i sådan utbildning uppgick till ca 75 000 

resp. 70 000 personer. För innevarande budgetår har medlen liksom för 
budgetf\ret 1987/88 beräknats räcka till utbildning för ca 85 000 deltagare. 
Det ekonomiska utrymmet för säviil budgetåret 1986/87 som budgetåret 
1987 /88 möjliggör emellertid - enligt nu gällande kostnadsbild - en upp

handling i storleksordningen I 387 000 utbildningsveekor eller utbildning 
för ca 73 000 deltagare. Med hänsyn till bl. a. avbeställningar och kursav
brott kommer dock den utbildning som genomförs att i praktiken svara mot 
ett lägre deltagarantal. För innevarande budgetår bedöms den faktiskt 

utnyttjade kapaciteten enligt föreliggande prognoser att bli 80-85 % av den 
upphandlade. Detta innebär dels att antalet deltagare både detta och nästa 
budgetår liksom tidigare budgetår blir lägre än förväntat. dels att det, trots 
ett förbättrat utnyttjande av upphandlad och betald utbildning, finns ut
rymme för en väsentlig förbättring av platsutnyttjandet. 

Som jag nyss har anfört finner jag det angeläget att öka utrymmet för 
ytterligare utbildningsinsatser för ungdomar i åldern 20-24 år. Jag föror
dar därför att anslaget tillförs 150 miij. kr. vilket möjliggör ytterligare ca 
97 000 utbildnings veckor eller drygt 5 000 deltagare. 

Bidrag till utbildning i företag 

När jag i 1984 års budgetproposition behandlade de nya reglerna för bidrag 
till arbetsmarknadsutbildning i företag, var det min uppfattning att alla de 
olika kriterierna för statligt stöd till utbildning av anställda - oavsett syfte 
- borde svara mot ett enhetligt bidrags- och regclsystem. 

Enligt förordningen (1984: 518) om bidrag för arbetsmarknadsutbildning 
i företag m. m. lämnas ett grundstöd om normalt högst 35 kr. per timme 
och deltagare under högst 920 timmar för kostnader som är förknippade 

med utbildningens genomförande. Cnder förutsättning av att arbetsgivaren 
åtar sig att göra en motprestation av arbetsmarknadspolitiskt värde kan 
ytterligare bidrag om högst 35 kr. per timme lämnas som ersättning för 

lönekostnader för den som utbildas. Motprestationen kan vara t. ex. att 
anställa en ersättare för den eller dem som genomgår utbildning eller att 
anordna en praktikplats eller liknande. Jag kommer i det följande att 
benämna denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd för enbart utbildning i 
företag. 

I samband med den nyligen avlämnade rapporten om treårsbudget gjor- Il 



de AMS en uppföljning av de bidrag för utbildning i företag som beviljats 
under budgetåret 1985/86. Den visar all länsarbetsnämnderna trots en 
relativt ringa omfattning av motprestationer ändå tillmäter dessa en stor 
arbetsmarknadspolitisk betydelse. 

Enligt min mening är utbildning på arbetsplatsen av stor betydelse. Mot 
bakgrund av att näringsliv och myndigheter står inför omfattande omställ
ningsproblem kommer kraven på aktiva utbildningsinsatser att öka. Upp
giften att tillgodose dessa utbildningsbehov faller i första hand på arbetsgi
varen, men under vissa förutsättningar kan det av arbetsmarknadspolitiska 
skäl vara motiverat att stödja och stimulera utbildningen av redan anställ
da. 

Nuvarande regelsystem. som i stor utsträckning grundar sig på motivet 
för utbildningshehovet, klargör inte på ett bra sätt de arbetsmarknadspoli
tiska intentionerna. och jag förordar därför att systemet förändras enligt 
följande linjer. 

Förutsättningen för att arbctsmarknadsmyndigheterna skall kunna stöd
ja företagsintern utbildning skall vara att en arbetsmarknadspolitisk mot
prestation erhålls och att utbildningen tar sikte på att tillgodose ett från 
arbctsmarknadssynpunkt angeläget utbildningsbehov, t. ex. för kortutbil
dade och för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden, eller att 
den kan leda till enjämnare fördelning på arbetsmarknaden mellan kvinnor 
och män. Motprestationen skall vara klar och entydig samt tidsmässigt 
uppstå i anslutning till utbildningen. 

Liksom tidigare bör gälla att motprestationen får bedömas utifrån de 
arbetsmarknadspolitiska behov som finns lokalt eller regionalt. I ett visst 
fall kan t. ex. anställning av kvinnor på en mansdominerad arbetsplats 
anses vara en lämplig motprestation i ett annat fall kan det vara anställning 
av en handikappad, en arbetslös ungdom eller anordnande av ett antal 
praktikplatser. Ytterligare exempel kan vara att ett antal deltidsarbetslösa 
får den arbetstid de önskar. 

Från huvudregeln om en motprestation bör finnas tre undantag. 
Vid utbildning i stället för permittering eller uppsägning bör liksom 

hittills gälla att varslet skall återtas. En motprestation kan i dessa fall inte 
bli aktuell eftersom företaget befinner sig i ett läge där neddragningar är 
akrnella. 

För bidrag till utbildning som skall motverka flaskhalsproblem inom 
industrin bör motprestation inte anses som ett nödvändigt krav, men det är 
inte orimligt att länsarbetsnämnderna utifrån en bedömning av resurstill
gången ställer sådana krav. 

Bidrag för utbildning av nyanställda inom tekoindustrin utgör ett speci
alprogram under tre år med särskilt avsatta medel. Eftersom avsikten med 
detta bidrag är att stimulera nyanställning hör motprestationen liksom 
hittills anses uppfylld genom nyanställningen av den som skall utbildas. 
Det bör dock enligt min uppfattning vara möjligt, att i den mån avsatta 
medel inte kan utnyttjas för nyanställda, använda dem också för utbildning 
av redan anställda enligt de regler som gäller för övrig industri. 

Den modell som jag förordar innebär således att arbetsmarknadsmyndig
heterna med utgångspunkt i ett motprestationstänkande kan förhandla med 
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arbetsgivare inom såväl privat som offentlig ~i;:k,tor och därvid erbjuda stöd 
till utbildning av personal. Detta innebär att särskilda regler för hur och när 
stöd kan utgå till offentliga arbetsgivare blir överflödiga. Verksamheter av 
den karaktär som på försöksbasis pågår i bl. a. Jämtlands och Värmlands 
län kan således i fortsättningen genomföras i hela landet. Däremot bör 
enligt min mening en viss högsta andel av anvisade medel kunna utnyttjas 
för bidrag till offentliga arbetsgivare. Vid medelsfördelningen bör AMS se 
till att verksamheten i Värmland och Jämtland kan fortgå i oförändrad 

omfattning. 
Jag avser att, om riksdagen ställer sig bakom de principer jag här har 

redovisat, återkomma till regeringen med förslag till nödvändiga författ

ningsändringar. 
Vad gäller medelsbehovet har AMS föreslagit en mycket kraftig uppräk

ning frän anvisade 132 milj. kr. till 360 milj. kr. Jag kan med hänsyn till att 
dels stora outnyttjade resurser för utbildning finns inom förnyelsefonder
na. och dels det nya och enligt min mening enklare regelsystemet inte 
tillstyrka AMS förslag. Jag räknar dock med att vissa av de medel som jag 
senare kommer att föreslå för insatser riktade till deltidsarbetslösa kom
mer att användas för utbildning. Den sammantagna omfattningen av bidrag 
för utbildning av anställda torde därmed kunna överstiga volymen för 
innevarande budgetår. För riksdagens kännedom vill jag i sammanhanget 
informera om att jag avser föreslå regeringen att fördela medlen så att 10 
milj. kr. avsätts för bidrag vid risk för permittering. 10 milj. kr. bör som jag 
anförde i årets budgetproposition avsättas för utbildning inom tekoindu
strin. I fråga om resterande 112 milj. kr. avser jag föreslå regeringen att 
högst 25 % får utnyttjas för bidrag till offentliga arbetsgivare. 

Jag avser dessutom senare föreslå regeringen att uppdra åt riksrevi
sionsverket att analysera verkningarna av det reviderade regelsystemct för 
bidrag till utbildning i företag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har anfört om grunderna för bidrag till utbild

ning i företag. 
2. till anslaget Arbe1smark11ads11t/Jild11ing för budgetåret 1987/88 

utöver i prop. 1986/87: I 00 bil. 12 upptagna medel anvisa ett reserva
tionsanslag om 150000000 kr. 

B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder 

I fråga om verksamheten under detta anslag har AMS föreslagit dels ett 
ändrat ~ystem för statsbidrag till beredskapsarbeten av investeringska
raktär, dels ändrade regler för rekryteringsstöd. AMS har vidare anmält, 
att det ekonomiska utrymmet för bidrag till arbetslösa som vill starta eget 
är begränsat. 

Vad gäller åtgärder för långtidsarbetslösa har jag i det tidigare redovisat 
min inställning och jag förordar mot denna bakgrund alt ytterligare 10 milj. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 6 

13 



kr. tillförs anslaget. Detta innebär att totalt 350 milj. kr. kommer att vara Prop. 1986/87: 150 
avsatta för insatser på detta område. Bilaga 6 

När det gäller föriindrat bidragssystem för beredskapsarbeten av inve
steringskaraktär har AMS förordat ett system som innebiir att det lönerela
tcradc bidraget för de anvisade !grundbidrageO i fortsättningen bör utgå till 
den som utför arbetet (entreprenören) samt att det eventuella bidrag som 
avser att täcka kostnaderna för tidigareläggningen av objektet (tilläggsbi
draget) skall utgå till beställaren (huvudmannen). I dag utgår båda bidragen 
regelmässigt till huvudmannen. Enligt AMS skulle den föreslagna förilnd
ringen av bidragssystcmet ge både administrativa fördelar och ett bättre 
utnyttjande av de ekonomiska resurserna. 

Enligt min mening finns det i det nuvarande regelsystemet utrymme för 
att låta ett lönerelaterat bidrag utgå till den byggarbetsgivare som anvisas 
en arbetslös utan att det därtill skall behöva vara kopplat ett tilläggsbidrag. 
Vid den omarbetning av regelsystemet som just nu pfigår skall detta klargö
ras bättre. Det förslag om fördelning av bidrag på olika bidragsmottagare 
som AMS förordar vid arbeten som innehåller både grundbidrag och 
tilläggsbidrag. bör enligt min mening prövas försöksvis i några län innan 
definitiv ställning tas. Regeringen bör därför begära riksdagens bemyndi
gande att inleda en sådan försöksverksamhet. 

För budgetåret 1987/88 har riksdagen (prop. 1986/87: 100 bil. 12, AU 11, 
rskr. 139) beslutat att anslå 75 milj. kr. till bidrag till arbetslösa som startar 
egen verksamhet. Efterfrågan på det s. k. starta-eget-bidraget har ökat 
under hela den tid som bidraget har funnits. Särskilt markant är denna 
ökning i skogslänen samt i Göteborgs- och Malmöregionerna. Stödet har 
dessutom visat sig vara ett verksamt medel för att stödja långtidsarbetslö
sa. Företagen har ofta utvecklats gynnsamt och antalet konkurser har 
hittills varit lågt. 

Mot bakgrund härav och av att AMS under innevarande budgetår har 
möjlighet att bevilja bidrag upp till 90 milj. kr. förordar jag att motsvarande 
nivå bör gälla också för budgetåret 1987/88. Anslaget bör därför räknas upp 
med 15 milj. kr. Den försöksverksamhet inom jordbruket i norra Sverige 
som jag tidigare berört påverkar inte medelsbehovet under detta anslag. 
Eftersom bidragsformen nu funnits i tre år avser jag att senare föreslå 
regeringen att uppdra åt AMS att i samråd med statens industriverk göra 

en utvärdering av stödformen. 
I budgetpropositionen anmälde jag att jag avsåg att återkomma till me

delsbehovet för strukturstöd för byggarbetsmarknaden. För nästa budget

år föreslog jag att AMS får utnyttja högst 50 milj. kr. för denna verksam
het. Med hänsyn till att verksamheten ännu inte fått någon större omfatt

ning saknas motiv för att beräkna ytterligare medel utöver vad som före

slogs i budgetpropositionen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om en försöksverksamhet med 

ändrade statsbidragsregler för beredskapsarbeten av investeringska

raktär, 
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2. till anslaget Syssc/sätt11i11gssk11pande <ltRiirdcr för budgetåret 

1987/88 utöver i prop. 1986/87: 100 bil. 12 upptagna medel anvisa ett 

rescrvationsanslag om 2S 000 000 kr. 

B 18. Utvccklingsinsatscr i östra Norrbotten 

Av ;irets budgetproposition framgick att jag avsr1g återkomma till frågan 

om medelsbehov for forsöksverksamheten i östra Norrbotten. Riksdagen 

har nyligen IA U 1986/87: I I. rskr. 139) anvisat 22.S milj. kr. för ifrågava

rande insatser för ni1sta budgetar. 

AMS har i anslutning till sin skrivelse överlamnat en redogörelse fiir de 

hittillsvarande erfarenheterna. samt begärt att totalt 40 milj. kr. anvisas för 

budgetåret 1987/88. Rapporten indikerar att huvudsyftet med försöket -

att minska arbetslösheten - är pä viig att uppfyllas. För innevarande 

budgetfir har målet varit att arbetslösheten skall minska med minst 300 

personer. Av redovisningen framgår att arbetslösheten under hösten 1986 
understeg genomsnittet för höstarna I 983- I 98S med 277 personer. Samti

digt var antalet personer i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning 

S9 färre än under andra halvåret 198S. Vidare uppger AMS att ISO nya 

fasta arbetstillfällen har skapats. 

Redovisningen avser förhållanden efter enbart nfigra månaders verksam

het. Det är därför svårt att mer definitivt avläsa effekten av vidtagna 

åtgiirder. Resultaten när det gäller antalet personer som är arbetslösa och i 

åtgärder pekar ändå på att redan nu har det mål som satts för hela året 

uppnåtts. 
Mot bakgrund av de hittillsvarande positiva erfarenheterna finner jag det 

naturligt att försöket fortgår även under budgetåret 1987/88. För detta 

ändamål bör totalt 37 .5 milj. kr. anvisas. dvs. ytterligare IS milj. kr. Målet 

bör vara att åstadkomma en ytterligare minskning av arbetslösheten med 

uppemot SOO personer. Det iir angeläget att åtgärderna ges en sådan inrikt

ning att arbetslösheten reduceras bland saväl kvinn0r som män. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till anslaget Utveck/i11gsi11satscr i östra Norrhotten för budget

året 1987/88 utöver i prop. 1986/87: 100 bil. 12 upptagna medel 

anvisa ett reservationsanslag om 15000000 kr. 

B 19. Åtgärder för dcltidsarbetslösa 

Nytt anslag 

Jag har nyss redovisat mina förslag till åtgärder för deltidsarbetslösa och 

ber~iknat ).;.ostnaderna härför till 60 milj. kr. Jag har också föreslagit att 

medlen skall föras upp under ett eget reservationsanslag. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till anslaget Åt,.;ärdc:r J("ir dcltidsarbctsliha för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag om 60000000 kr. 

C. Arbetslivsfrågor 

C l. Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning 

I 1987 års budgetproposition (prop. 1986/87: 100 bil. 12 s. 121) anmälde jag 
min avsikt att återkomma till regeringen med förslag till riksdagen om 
medel för det fortsatta införandet av den samordnade lösningen för infor
mationssystemet om arbetsskador (ISA) och ett samordnat arbetsställere
gister för arbetarskyddsverket (SARA). Anledningen var att jag önskade 
avvakta arbetarskyddsstyrelsens redovisning av den pilotdrift för ISA/ 

SARA-systemet som har genomförts vid Västerås yrkesinspektionsdi
strikt. Arbetarskyddsstyrelsen har den I mars 1987 redovisat resultatet av 
pilotdriften för regeringen. Pilotdriften har visat att införda och prövade 
program fungerar tillfredställande och att arbetet vid yrkesinspektioncn 
kan underlättas genom de införda datorrutinerna. Arbetarskyddsstyrelsen 

har därför hemställt om, vilket statskontoret har tillstyrkt i sitt samrådsytt
rande, att det samordnade ISA/SARA-systemet nu införs vid arbetar

skyddsverket i hela landet. 
Det samordnade ISA/SARA-systemet bör enligt min mening nu succes

sivt införas med sikte på att vara helt genomfört våren 1989. Systemet bör 
kunna ge förbättrade förutsättningar för tillsynsarbetet såväl centralt som 

regionalt. Det kommer bl. a. att möjliggöra en bättre överblick över ar
betsställen i yrkesinspcktionens planeringsarbete liksom en bättre bevak
ning av krav i inspektionsmeddelanden. Genom samordningen mellan ISA 
och SARA kan också distrikten snabbt få tillgång till aktuella uppgifter om 
arbetsskador på olika arbetsställen. 

Under pilotdriften av ISA/SARA har det framkommit behov av att 
väsentligt utvidga användningen av systemet på regional nivå. Betydligt 
fler bör kunna använda systemet samtidigt. Arbetsställerelaterade uttag ur 
systemet kan göras som underlättar yrkesinspektionens verksamhetspla

nering på både kort och lång sikt. Det väsentligt utökade serviceutbud, 

som ISA/SARA-systemet nu kan erbjuda, förutsätter emellertid en betyd

lig utökning av datorkraften och medför att kostnaderna för systemet blir 

högre än vad som ursprungligen beräknats. Enligt min mening är iir det 

angeläget att man inte genom en för snålt tilltagen datorkapacitet begränsar 

användningen av systemet. Jag delar statskontorets uppfattning att dator
utrustningen centralt och i storstadsdistrikten bör ha en sådan kapacitet att 

en framtida utbyggnad inte försvåras. 
Det totala investeringsbehovet för ISA/SARA beräknas till 30 I 00 000 kr. 

i 1987 års priser. Därtill kommer vissa driftkostnader för systemet. Kost
naderna kommer huvudsakligen att finansieras genom en beräknad ratio

naliseringsvinst motsvarande 35 årsarbetskrafter. Denna besparing skall 
budgetmässigt realiseras under femårsperioden 1987/88-1991 /92. Ratio-
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naliseringsvinsten uppkommer emellertid inte till fullo förrän det totala 

ISA/SARA-systemet är i operativ drift, vilket det enligt vad jag tidigare har 
anfört kommer att vara våren 1989. De kostnader som uppkommer dess
förinnan liksom de ytterligare kostnader som följer av behovet av högre 

datorkapacitet - och som p[1 sikt inte kommer att kunna balanseras mot en 
indragning av tjänster - anser jag bör finansieras ur fonden för arbets
miljöförbättringar. Denna fond inrällades för att tiicka slatens ekonomiska 
åtaganden för garantilån för arbetsmiljöförbättringar, de s. k. AG-lånen. I 
samband med att regeringen föreslog att fonden skulle inrättas (prop. 

1975176, SoU 16, rskr. 191) anförde föredraganden att eventuella kvarstå

ende medel skulle anviindas för andra insatser inom arbetsmiljöområdet. 

Utvecklingsarbetet med ISA/SARA har också tidigare finansierats med 
medel ur fonden. 

Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att ur fonden 
för arbetsmiljöförbättringar få disponera högst 13 495 000 kr. för införande 

av ISA/SARA-systemet. Beloppet är beräknat i 1987 ars priser. 
Enligt min mening bör av dessa medel ett engångsbelopp om 20 milj. kr. 

ställas till statskontorets förfogande för investeringar i datorutrustning för 
ISA/SARA. Syftet med engångsbeloppet är att minska arbetarskyddssty
rclsens årliga avgift till statskontoret för investeringen. Resterande medel 
bör föras över till arbetarskyddsstyrelsen för de fyra budgetåren 1987/88-
1990/91 enligt följande: 1987 /88 4 865 000 kr., 1988/89 5 620 000 kr., 
1989/90 2 405 000 kr. och 1990/91 605 000 kr. Dessa medel är avsedda som 

bidrag till kostnaderna för en mindre årlig avgift till statskontoret för 

investeringen, avgifter för datakommunikation och tekniskt underhåll samt 
vissa övriga driftkostnader. Det ankommer på regeringen att besluta om 

dessa överföringar. Kostnader i övrigt som inte kan finansieras med den 
beräknade rationaliseringsvinsten skall täckas genom omprioriteringar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att bemyndiga regeringen att disponera motsvarande högst 

33 495 000 kr. i 1987 års priser ur fonden för arbetsmiljöförbättringar 
för införandet av ISA/SARA-systemet. 

2 Riksdagen 1986187. I sam/. Nr 150 
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Underhilaga 6:1 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 6 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983: 1070) om arbete i ungdoms
lag hos offentliga arbetsgivare 

dels att 2. 3. 9, 12. 14 och 15 §§skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 14 a §. av följande 

lydelse. 

Nul'{irande lydelse Föreslagen lydelse 

2 *' 
Länsarbetsnämnden bedömer hur många platser i ungdomslag som be

hövs och träffar överenskommelser med landstingskommunen och med 
statliga myndigheter, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga sam
fälligheter inom nämndens verksamhetsområde om inrättande av sådana 
platser hos dem. De ungdomar som inte placeras hos en sådan offentlig 
arbetsgivare skall beredas plats i ungdomslag hos den kommun där de är 
kyrkobokförda. 

Kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i aktie
bolag, ekonomisk förening, stiftelse eller annan särskild företagsform får 
träffa överenskommelse med företaget om att platser i ungdomslag skall 
inrättas där. Om det inte finns synnerliga skäl, skall företaget då vara 
arbetsgivare för de ungdomar som får sådana platser i ungdomslag. 

Efter medgivande av den ojfentli- Efter medgivande av länsarhets-
ga arhetsförmedlingen får kommu- nämnden får kommuner låta ungdo
ner låta ungdomar i ungdomslag ut- mar i ungdomslag utföra arbetsupp
föra arbetsuppgifter åt enskilda ar- gifter åt enskilda arbetsgivare, om 
betsgivare. om arbetet avser av- arbetet avser avgränsade arbets-
gränsade arbetsuppgifter som an- uppgifter som annars inte skulle bli 
nars inte skulle bli utförda och som utförda och som inte är lämpligare 
inte är lämpligare att utföra inom att utföra inom ramen för någon an-
ramen för någon annan arbetsmark- nan arbetsmarknadspolitisk stöd-
nadspolitisk stödform. form. 

Skogsvårdsstyrelserna får låta ungdomar i ungdomslag utföra arbete åt 
enskilda arbetsgivare inom skogsbruket. 

Den ojfenliga arbetsförmedling
en anvisar ungdomarna arbete i 
ungdomslag hos den arbetsgivare 
som fiirmedlingen efter samråd 
med den unge finner liimpligast. 

Länsarhet.rnämnden anvisar 
ungdomarna arbete i ungdomslag 
hos den arbetsgivare som nämnden 
efter samråd med den unge finner 
lämpligast. 

Ungdomar som anvisas arbete i ungdomslag skall vara anmälda ~om 
arbetssökande hos arbetsförmedlingen och, om det inte finns starka per
sonliga skäl för annat, vara oförhindrade att arbeta pä heltid och beredda 
att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte har anmält 
hinder som kan godtas. 

1Senaste lydelse 1985: 504 
2 Senaste lydelse 1985: 504 18 



Nui·urandc lydd1·c 

Anvisning skall ske om arhcts
.fi'irmedlingcn inte kan finna annan 
liimplig anställning åt den unge och 
om inte heller liimplig utbildning 
kan anordnas eller annan åtgärd 
vidtas inom ramen för ett arbets
marknadspolitiskt program. An
strängningar att finna annan anställ
ning eller utbildning skall fortsätta 
under hela den tid då den unge har 
plats i ett ungdomslag. Senast när 
den unge har arbetat i ett ungoms
lag under fyra månader skall ar
het.~förmedlingen upprätta en sär
skild plan över hur anställningen i 
ungdomslaget skall övergf1 till an
nan verksamhet. 

Föreslagen lydelse 

Anvisning skall ske, om länsar
hctsniimnden inte kan finna annan 
lämplig anställning flt den unge och 
om inte heller liimplig utbildning 
kan anordnas eller annan åtgärd 
vidtas inom ramen för ett arbets
marknadspolitiskt program. An
strängningar att finna annan anställ
ning eller utbildning skall fortsätta 
under hela den tid då den unge har 
plats i ett ungdomslag. Senast när 
den unge har arbetat i ett ungdoms
lag under fyra månader skall liins
arhetsniimndcn upprätta en sär
skild plan över hur anställningen i 
ungdomslaget skall övergå till an
nan verksamhet. 

9 §-' 

En medlem i ett undomslag har, om det inte utan svårigheter kan ordnas 
på annan tid, rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner för att 
besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. 

Ungdomarna skall i genomsnitt Ungdomarna skall i genomsnitt 
två timmar varje vecka delta i kur- två timmar vaije vecka delta i kur-
ser som arbetsförmedlingen an- ser som länsarhctsnämnden an-
ordnar om hur arbetsmarknaden ordnar om hur arbetsmarknaden 
fungerar och om hur man söker ar
bete. Sådana kurser bör även ge 
kunskaper om möjligheterna till vi
dareutbildning och om arbetsmark
nadspolitiska stödåtgärder. De ung
domar som arbetar i ett ungdomslag 
mer än sex timmar varje dag har 
rätt till ledighet under den tid de 
deltar i kursen. Under denna tid har 
de rätt till samma anställningsför
måner som om de hade arbetat. 
Andra ungdomar har rätt till an
ställningsförmåner med belopp 
motsvarande det utbildningsbidrag 
som lämnas enligt bestämmelserna 
om sådant bidrag vid arbetsmark
nadsutbildning. 

fungerar och om hur man söker ar
bete. Sådana kurser bör även ge 
kunskaper om möjligheterna till vi
dareutbildning och om arbetsmark
nadspolitiska stödåtgärder. De ung
domar som arbetar i ett ungdomslag 
mer än sex timmar varje dag har 
rätt till ledighet under den tid de 
deltar i kursen. Under denna tid har 
de rätt till samma anställningsför
måner som om de hade arbetat. 
Andra ungdomar har rätt till an
ställningsförmåner med belopp 
motsvarande det utbildningsbidrag 
som lämnas enligt bestämmelserna 
om sådant bidrag vid arbetsmark
nadsutbildning. 

12 §4 

Arhet.1:förmcdlingen skall åter
kalla anvisningen till arbete i ung
domslag för den som, 

I. utför annat förvärvsarbete som 
inte enbart är tillfälligt eller av obe
tydlig omfattning. 

'Senaste lv<ldse 1985: 'i04 
4 Senaste lydelse 1985: 504 

Liinsarhetsnämndcn skall åter
kalla anvisningen till arbete i ung
domslag för den som. 

I. utför annat förvärvsarbete som 
inte enbart är tillfälligt eller av obe
tydlig omfattning. 
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Nul'arande lydelse 

2. avvisar annat erbjudet lämpligt 
arbete. 

3. utan att uttryckligen avvisa så
dant arbete ändå genom sitt upptrii
dande uppenbarligen vållar att an
ställning inte kommer till stånd. el
ler 

4. utan giltig anledning inte deltar 
i sådan kurs som avses i 9 § andra 
stycket. 

Fijrcs/agen lydl'i.l'l' 

2. avvisar annat erbjudet lämpligt 
arhctc. 

3. utan att uttryckligen avvisa så
dant arbete ändå genom sitt uppträ
dande uppenbarligen vållar att an
ställning inte kommer till stånd. el
ler 

4. utan giltig anledning inte deltar 
i sådan kurs som avses i 9 § andra 
stycket eller 14 a §. 

En anvisning får, om det är skäligt, också återkallas för en medlem i ett 
ungdomslag som avvisar ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning el
ler om plats i yrkesinriktad rehabilitering. 

Genom återkallelse av en anvisning skiljs den unge frå~ anställningen. 

14 § 

Arbet.1fi'irmedli11ge11 skall anvisa 
arbete i ungdomslag senast tre vec
kor från det att den unge har anmält 
sig som arbetssökande hos förmed
lingen och uppfyllt villkoren i öv
rigt för anvisning. Har den unge an
mält sig efter att ha slutat skolan 
eller annan utbildning som inte har 
varit helt kortvarig, skall anvisning
en i stället ske senast efter tre må
nader. 

Har någon skilts från sin anställ
ning enligt 11 eller 12 § får en ny 
anvisning inte ske förrän efter fyra 
veckor. Arbet~:{<)rmedlingen skall 
på nytt anvisa arbete i ugndomslag 
senast sju veckor efter det att an
ställningen upphörde. Detta gäller 
även när den unge har begärt pröv
ning av beslut och saken inte har 
slutligt avgjorts. Har den unge upp
fyllt villkoren för anvisning först ef
ter det att anställningen upphörde, 
räknas sjuveckorstiden från denna 
senare tidpunkt. 

Om anvisning inte sker inom fö
reskriven tid eller om den unge till
delas uppgifter som inte är lämpliga 
på det sätt som anges i 4 §, har den 
unge rätt till lön från arbetsgivaren 
eller, om den unge inte är anställd, 
ersättning från kommunen motsva
rande den dagpenning från en er
känd arbctslöshetskassa som den 
unge har förvärvat rätt till. Ersätt
ningen är 100 kronor per dag om 
den unge inte har rätt till dagpcn-

Länsarbetsnämnden skall anvisa 
arbete i ungdomslag senast tre vec
kor från det att den unge har anmält 
sig som arbetssökande hos arbets
förmedlingen och uppfyllt villkoren 
i övrigt för anvisning. Har den unge 
anmält sig efter att ha slutat skolan 
eller annan utbildning som inte har 
varit helt kortvarig, skall anvisning
en i stället ske senast efter tre må
nader. 

Har någon skilts från sin anställ
ning enligt 11 eller 12 § får en ny 
anvisning inte ske förrän efter fyra 
veckor. Länsarbetsnämnden skall 
på nytt anvisa arbete i ugndomslag 
senast sju veckor efter det att an
ställningen upphörde. Detta gäller 
även när den unge har begärt pröv
ning av beslut och saken inte har 
slutligt avgjorts. Har den unge upp
fyllt villkoren för anvisning först ef
ter det att anställningen upphörde, 
räknas sjuveckorstiden från denna 
senare tidpunkt. 

Om anvisning inte sker inom fö
reskriven tid eller om den unge till
delas uppgifter som inte är lämpliga 
på det sätt som anges i 4 §, har den 
unge rätt till lön från arbetsgivaren 
eller, om den unge inte är anställd, 
ersättning från kommunen motsva
rande den dagpenning från en er
känd arbetslöshetskassa som den 
unge har förvärvat rätt till. Ersätt
ningen är 100 kronor per dag om 
den unge inte har rätt till dagpen-

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 6 

20 



N11rnra11de lydel.~e Fiireslagc11 lydcl.1e Prop. 1986/87: 150 
ning eller om dagpenningen är liigre 
än det beloppet. Beslut om sådan 
lön eller ersättning fattas på den 
unges begäran av arbet.1fiirmnl
lingen. 

ning eller om dagpenningen är lägre Bilaga 6 
än det beloppet. Beslut om sådan 
lön eller ersättning fattas på den 
unges begäran av länsarbl'l.rniimn-
den. 

Länsarhet.rniimndcn får bestäm
ma att den som am·isa.1· arhetc i 
ungdoms/ag, i stället ji'ir att uzföra 
sådant arbete, under högst tre vec
kor skall delta i sådana kurser som 
avses i 9 § andra stycket i den om
fattning som nämnden finner lämp
lig. Under denna tid utt:år samma 
anstiil/11ingsförmå11er som annars 
skulle ha utgätt j("ir arbetet. 

15 § 

Beslut som arbet~ji'irmedlingen 
eller en liin.rnrbetsniimnd fattar en
ligt 11 eller 12 § eller 14 § tredje 
stycket får överklagas genom be
svär hos arbetsmarknadsstyrelsen. 
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut 
får överklagas genom besvär hos 
försäkringsöverdomstolcn, om inte 
annat följer av lagen (1969: 93) om 
begränsning av samhällsstöd vid ar
betskonnikt. I övrigt får beslut som 
fattas av arbetsförmedlingen eller 
en länsarbetsnämnd inte överkla
gas. 

Beslut om att vidta en åtgärd som 
avses i 11 * och återkallelseheslut 
enligt 12 § gäller omedelbart. Upp
hävs ett sådant beslut sedan det har 
överlämnats för prövning eller t:ftcr 
besvär, har den unge rätt till ersätt
ning från arbetsgivaren motsvaran
de förlorad lön enligt 8 §. Den som 
har anvisats annat arbete i ung
domslag eller fått annan anställning 
eller utbildningsbidrag har dock för 
tiden därefter inte sådan rätt till er
sättning. 

Beslut som liinsarhe.rniimnden 
fattar enligt 11 eller 12 § eller 14 § 

tredje stycket får överklagas hos ar
betsmarknadsstyrelscn. Arbets
marknadsstyrelsens beslut får över
klagas hos försäkringsöverdomsto
len, om inte annat följer av lagen 
(1969: 93) om begränsning av sam
hällsstöd vid arbetskonnikt. I öv
rigt får beslut som fattas av länsar
betsnämnden inte överklagas. 

Beslut om att vidta en åtgärd som 
avses i 11 § och återkallelsebeslut 
enligt 12 § gäller omedelbart. Upp
hävs ett sådant beslut sedan det har 
överlämnats för prövning eller efter 
överklagande, har den unge rätt till 
ersättning från arbetsgivaren mot
svarande förlorad lön enligt 8 §. 
Den som har anvisats annat arbete i 
ungdomslag eller fått annan anställ
ning eller utbildningsbidrag har 
dock för tiden därefter inte sådan 
rätt till ersättning. 

På tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte gäller beslut 
enligt 11 § tillämpas lagen (1974: 37 Il om rättegången i arbetstvister. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987. 
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Bilaga 7 

Bostadsdepartementet: 
Fastighetsskatt m.m. 





Bostadsdepartementet 

Utdrag ur prl1tokoll vid regeringssammanträde den 23 april 1987 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Bilaga 7 Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 7 

Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, 
m.m. 

Elfte huvudtiteln 

I Inledning 

Ribdagen beslutade att den allmänna fastighetstaxeringen skall delas upp 

sä att olika fastighetstyper blir föremål för taxering under skilda år (prop. 
1984/85:222. SkU 1985/86:2. rskr 2. SFS 1985:820 och 821). Beslutet 
innebär att hyreshus-. industri-. exploaterings- och specialenheter blir 
föremål för taxering år 1988. medan taxeringen sker år 1990 för småhusen
heter och år 1992 för lantbruksenheter. Riksdagen beslutade våren 1986 att 
exploateringsenheter skall upphöra som typ av taxeringsenhet (prop. 

1985/86: 160. SkU 44, rskr 284. SFS 1986:258). 

Enligt uppskattningar baserade på prisstatistik insamlad av lantmäteri
verket beräknas taxeringsvärdena för hyreshus. innefattande bl. a. bo
stadsrättshus. komma att öka med ca 80 % vid den allmänna fastighets
taxeringen år 1988. Ökningen återspeglar den förmögenhetstillväxt som 
sedan den förra allmänna fastighetstaxeringen har skett för denna del av 

fastighetsbeståndet. Mellan åren 1979. det värdeår som låg till grund för 
taxeringsvärdena vid den fön-a taxeringen, vilken skedde år 1981. och år 
1986. som är värdeäret för den allmänna fastighetstaxeringen år 1988. har 
fastighets värdena ökat med i genomsnitt 9 % per år. 

Taxeringsvärdet. som motsvarar 75 %· av taxeringsenhetens marknads
värde, är utgiingspunkt för beräkning av bl. a. fastighetsskatt. Skatteunder
laget för fastighetsskatten är för småhus en tredjedel av taxeringsvärdet 
och i frt1ga om småhus på lantbruksenhet en tredjedel av bostadsbyggnads
och tomtmarksvärdet samt för övriga fastigheter hela taxeringsvärdet. Att 
endast en tredjedel <tv taxeringsvärdet läggs till grund för beräkningen av 
skatten för småhus beror på att taxeringsvärdet för Higenheter i smähus vid 

skattens införande normalt var tre gånger högre än för lägenheter i llerbo
stadshus. 

De nya högre taxeringsviirdena för hyreshusen kommer med gällande 
regler att leda till att fastighetsskatten ökar i motsvarande omfattning. 

Skattchöjningen leder till ökade boendekostnader år 1988 för boende i 
berörda fastigheter. samtidigt som övriga inte berörs av motsvarande 
höjning. Enligt min mening är det inte rimligt att pi'1 detta siitt skapa skilda 

1 Riksdagen 198oi87. I Sllml. Nr 150. Billiga 7 



kostnadsförutsättningar för olika boendegrupper. Det är därför nödvändigt 
att vidta åtgärder i syfte att ändra på detta förhållande. 

I det följande föreslås åtgärder dels för att få en mer rimlig fördelning av 

fastighctsskatteuttaget, dels för att minska efkkterna för vissa hushåll och 

för att förhindra att den höjda fastighetsskatten försvårar nyproduktionen 
av bostäder. 

2 Fastighetsskatt 

Mitt förslag: Skatteunderlaget vid beräkning av fastighetsskatt skall 

fr. n. m. år 1988 vara 50%· av taxeringsvärdet för småhusenheter och 

80 'i'c av taxeringsvärdet för hyreshusenheter. För småhus pil lant

bruksenhet skall skatteunderlaget vara 50 c.'·t· av bostadsbyggnads
och tomtmarksviirdet. 

Skälen för mitt förslag: Fastighetsskatten bildar tillsammans med ränte

bidragen ett omfönlclningssystem som innebär att i princip alla fastighets

ägare bidrar till den nödvändiga subventioneringen av ny- och ombygg

nadsåtgärder. Skatten har också en statsfinansiell betydelse genom att den 
minskar budgetbelastningen. Skatten infördes den 1 januari 1985 (prop. 

1984/85:18, SkU 17 och 24, rskr 90, SFS 1984:1052). Skattesatsen är för 

närvarande 1,4 % för schablonbeskattade hus, 2,0 % för konventionellt 

beskattade småhus och 2.5 % för konventionellt beskattade hyreshus. 

Som chefen för finansdepartementet tidigare har anfört är det av bl. a. 

statsfinansiella sk~il nödvändigt att låta den skattehöjning som blir följden 

av de nya taxeringsvärdena för hyreshus slå igenom. För att få en rimlig 
fördelning av skattehöjningen bör emellertid skatteunderlaget ändras. 

Skatteunderlaget för hyreshus bör ändras från 100 till 80 % av taxerings

värdet. vilket innebär att endast ca hälften av taxeringsvärdeshöjningen 

slår igenom. För småhus bör underlaget höjas från en tredjedel till hiilften 
av taxeringsvärdet (50 %). Jag har i denna fråga samrått med chefen för 

finansdepartementet. 
Ändringarna i fråga om underlaget bör omfatta samtliga småhus- och 

hyreshusenheter. Fastighetsskatten omfattar emellertid även småhus och 

hyreshus på lantbrukscnhet. Underlaget för dessa är en tredjedel av bo

stadsbyggnads- och tomtmarksvänlct respektive hela detta värde. I fråga 

om småhus på lanthruksenhet bör underlaget för skatten ändras i samma 

utsträckning som för småhusenheter. dvs. frfrn en tredjedel till 501:"{ av 

viirdet. Såväl småhus på lantbruksenhet som småhusenheter taxeras näm

ligen vid senare taxering än år 1988. För hyreshus p:I lantbruksenhet är 

situationen den att de taxeras år 1992, medan hyreshusenheter taxeras år 

1988. Underlaget för hyreshusenheter hör. som jag tidigare nämnt, utgöra 

80 t;·(, av det taxeringsvärde som åsätts år 1988. I fråga om hyreshus på 

lantbruksenhet iir underlaget det bostadshyggnads- och tomtmarksvärde 

som åsattes vid 1981 års allmänna fastighetstaxering eller vid diirefter 

vidtagen särskild taxering. Taxeringsv<irdena för hyreshus på lanthruksen-

Prop. 1986/87: 150 
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heter nch hyreshusenheter hänför sig således till skilda tidpunkter. Under- Prop. 1986/87: 150 
laget för hyreshus pii lantbruksenhet kan inte justeras på motsvarande sätt Bilaga 7 
som jag föreslagit för hyreshusenheter utan all underlaget h(~js utöver 

100 I/·{ .. av värdet. Mot bakgrund hiirav och dä skäl i övrigt inte föreligger för 

en sådan justering anser jag att hyreshusen pil lantbruksenhetcr - som 

utgör ett mindre antal - inte bör omfattas av några iindringar. 

Statens intäkter av fastighetsskatten beräknas med de föreslagna änd

ringarna öka med ca '2. 7 miljarder kr. 

I följande tabell redovisas hur stor effekten beräknas bli för en lägenhet i 

ett hyres- eller bostadsrättshus med ett taxeringsvärde som nu uppgår till 

80 000 kr. och som ökar med 80 '>f· vid taxeringen år 1988 och ett egnahem 

med ett taxeringsviirde på 240000 kr. Det hör i sammanhanget noteras att 

spridningen mellan olika hus iir förhållandevis stor. Detta gäller såväl 

mellan olika hus med nu gällande taxeringsvärden som melhin olika hus 
beträffande förändringen av taxeringsvärdena. Dl. a. är de regionala olik

heterna stora. Spridningen speglar de skillnader i fastigheternas marknads

viirde som föreligger mellan olika regioner. 

Hvrc!-.- och bostads
räitsliigcnhet 

a. schahlonhcsbttad 
b. konventionellt 

O<'skattad' 

Egnahem 

Nu giillande 
fastighetsskatt 

Kr. per år 

1120 

2000 

1120 

Fastighetsskatt 
enligt före
slagna regler 
Kr. per år 

1615 

2880 

1680 

1 För konventionellt heskattadc hll'i utgör skallen en avdragsgill drifhkostnad. 

De nya reglerna hör gälla fr. o. m. år 1988, d{1 de nya taxeringsvärdena 

för hyreshus skall börja timimpas. Äldre bestämmelser bör giilla i fråga om 

beskattningsilr som har påbörjats före ikraftträdandet. Ändringarna kom

mer i vissa fall att kunna ht:aktas vid uttaget av preliminär skatt under år 

1988. 

I hyresförhandlingarna hösten 1987 mäste de nya taxeringsvärdena an

vändas som underlag. Dessa kommer då inte aH vara kända till det slutligt 

fastställda värdet. Det bör dock vara möjligt att tidigt i höst pt1 grundval av 
lantrniiteriverkets och riksskattevcrkets uppgifter skaffa sig en tillfn:dsstäl

lande uppfattning av de nya värdena. 
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3 Räntebidrag 

Mitt förslag: Den garanterade räntan sänks för nybyggnader som 
påhör:jas före utgil.ngen av år 1989. Sänkningen uppgår till 0.25 
procentenheter för hyres- och bostadsrättshus och 0,50 procenten
heter för egnahem och avser projekt som beviljas lån under tiden 
den 28 april 1987-den 31december1989. 

Skälen för mitt förslag: Riintebidrag lämnas med belopp som motsvarar 
skillnaden mellan verklig räntekostnad för bottenlån samt bostadslån och 
en garanterad ränta för dessa lån. För vissa låntagarkategorier lämnas 
räntebidrag dessutom för en beräknad årlig räntekostnad med ett belopp 
som motsvarar 3 '7( av låneunderlaget för bostäder. Regeringen har föresla
git (prop. 1986/87: 100 bil. IJl att den garanterade räntesatsen för det första 
ilret av lånetiden skall variera mellan 2,35 och 4,9 procentenheter beroende 
pt1 låntagarkategori. Den garanterade räntan höj~ årligen på visst sätt. 

Mitt förslag om ändring av reglerna för beräkning av fastighetsskattcn 
leder, som jag nyss har sagt, till vissa kostnadsökningar för de boende. 
Fördelningen över bostadsbeståndet har gjorts så rättvis som möjligt. 
Enligt min mening kan dock effekterna av skatten inverka negativt på 
nyproduktionen. I nuvarande situation med bostadshrist i många kommu
ner är det av stor betydelse att de åtgärder som har vidtagits för att på olika 
sätt underlätta och stimulera igångsättningen inte motarbetas. 

Kostnadseffekten av den höjda fastighetsskatten bör för nyproduktionen 
därför tillfälligt motverkas genom ett ökat räntebidrag. Detta kan åstad
kommas genom att den garanterade räntan för det första året av lånetiden 
tillfälligt sänks. Jag förordar att den lägsta garanterade räntan sänks med 
0,25 procentenheter för hyres- och bostadsr~ittshus och med 0,50 procent
enheter för egnahem i fråga om projekt som beviljas lån under tiden den 28 
april 1987-den 31 december 1989. Ett ytterligare villkor för den lägre 
garanterade räntan är att projektet påbörjas före utgången av år 1989. 

De årliga höjningarna bör ske enligt de regler som gäller för närvarande, 
dvs. med 0,25 procentenheter för hyres- och bostadsrättshus och med 0.5 
procentenheter för egnahem. 

Sänkningen av den garanterade räntan kan beräknas medföra en ökning 
av räntebidraget med ca 1 500 kr. per år för en hyres- eller bostadsrättslä
genhet i kommande nyproduktion. Motsvarande ökning av bidraget för ett 
egnahem kan beräknas till ca 3 600 kr. Det ökade bidraget leder på grund 
av minskade ränteavdrag till att inkomstskatten ökar för berörda egna
hemsägare. Nettoeffekten av bidragshöjningen blir - vid ett antagande om 

en marginalskattesats om 50% - därför hälften så stor, dvs. ca l 800 kr. 

per år. 
Statens utgifter för räntebidrag kommer att successivt öka i takt med att 

bostadslånen betalas ut. Ökningen beräknas bli ca 6 milj. kr. budgetåret 
1988/89 och under de påföljande åren öka stegvis upp till 205 milj. kr. 
budgetåret 1993/94. Statens skatteintäkter beräknas öka med drygt I 5 milj. 
kr. år 1993 till följd av minskade ränteavdrag, medan motsvarande effekt 
för kommunerna kan beräknas till ca 25 milj. kr. 
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4 Bostadsbidrag 

Mitt förslag: Den bostadskostnadsgräns upp till vilken bostadsbi
drag lämnas med 800(. av kostnaden höjs med 100 kr./mån. Samma 
sak skall gälla den gräns upp till vilken bidrag lämnas med 60% av 

kostnaden. 
Höjningen sker den I januari 1988. 

Skälen för mitt förslag: Regeringen har föreslagit (prop. 1986/87:48) att 
en omläggning av bostadsbidragssystemet skall göras den I januari 1988. 

Förslaget innebär bl. a. att dt:n lägsta bostadskostnad som skall läggas till 

grund för beräkningen av bidraget höjs från 800 kr. till 900 kr./mån. Bidrag 
skall lämnas med 80 'lr· av bostadskostnaden upp till de hyrcsgränser som 
gäller under år 1987. Vidare skall bidrag lämnas med 60% av kostnadi:n 
mellan 1987 ärs hyresgränser och ett högre belopp som varierar mt:d 

antalet barn. 
Mitt förslag om ändrade regler vid beräkningen av fastighetsskatten 

leder som jag nyss har sagt till vissa ökningar av hostadskostnaderna. Mot 
bakgrund härav finner jag det angehiget att höja bostadsbidragen till barn
familjerna. Därför bör de bostadskostnadsgränser upp till vilka bostadsbi
drag lämnas med 80 respektive 60% av kostnaden höjas ytterligare i 
förhållande till vad som har föreslagits i prop. 1986/87: 48. Jag finner det 
lämpligt att de höjs med 100 kr./mån. 

Jag förordar således att bostadshidrag för år 1988 lämnas inom de grän
ser - uttryckta i kr./mån. - och med de andelar av bostadskostnaden 
inom dessa gränser som framgår av följande sammanställning. 

Hushåll med Bidrag från Bidrag med Bidrag med 
80'..'r· upp till 60% upp till 

I barn 900 2175 2500 
2 barn 900 2 175 2 700 
3 barn 900 2 700 2900 
4 barn 900 2700 3100 
5 +barn 900 3 225 3400 

Jag uppskattar den sammanlagda kostnaden för höjningen av gränserna 
för bostadskostnaden till ca 200 milj. kr. varav ca 100 milj. kr. utgör 
kostnaden for staten. Eftersom ersättning av statsmedel betalas ut kalen
derårsvis i efterskott kommer kostnaderna för förslaget att belasta stats
budgeten först under budgetåret 1988/89. 
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5 Förnyelsebidrag 

Mitt förslag: Outnyttjade medel av ramen för förnyelsebidrag för 
innevarande budgetår får överföras till budgetåret 1987/88. 

Skälen för mitt förslag: Förnyelsebidragen ersatte fr. o. m. den I juli 1986 
dels boendemiljöbidragen, dels de särskilda bidragen till åtgärder i bo
stadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Förnyelsebidrag l~im
nas till kostnader för sådana åtgärder som syftar till att minska antalet 
outhyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i områden med stora 
uthyrningssvårigheter eller stora sociala problem. Bidragsberättigade är 
endast allmännyttiga bostadsföretag för åtgärder i områden med !lerbo
stadshus. Som förutsättning för bidrag gäller att bostadsföretaget och 
kommunen tillsammans har utarbetat ett åtgärdsprogram för området. att 
kommunen liimnar ett bidrag som minst motsvarar hälften av statens 
bidrag samt att avtal har träffats om boinflytande och decentraliserad 

förvaltning. 
Den kommunala delfinansieringen innebär att kommunerna måste avsät

ta medel i sin budget till eventuella förnyelseprojekt. Vidare är utarbetan
det av åtgärdsprogram samt avtal om boinflytande och decentralisering 
tidskrävande arbeten. Detta har medfört att ansökningar om bidrag först 
den senaste tiden kommit in till bostadsstyrelsen. Den 31mars1987 fanns 
nio inneliggande ansökningar på tillsammans 39 milj. kr. Styrelsen har 
emellertid haft ett stort antal förfrågningar om planerade projekt och ett 
större antal ansökningar förväntas lämnas in inom de närmaste månader

na. 
Riksdagen beslutade att ramen för förnyelsebidragen under budgetåret 

1986/87 skulle uppgå till 60 milj. kr. Bostadsstyrelscn har hittills endast 
beviljat bidrag i ett ärende med 5 milj. kr. 

Fortfarande kvarstår stora problem i många kommuner och bostadsom
råden. Efter ett inledningsskede har efterfrågan på förnyelsebidragen ökat 
betydligt. Det är enligt min mening därför angeläget att outnyttjade medel 
av ramen för innevarande hudgctår överförs till budgetåret 1987/88. 

6 Upprättat lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört har inom bostadsdepartemcntet i samråd 

med chefen för finansdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i 
lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt. Förslaget är av så enkel be

skaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 
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7 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föresfar riksdagen 

dels att anta förslag till lag om ändring i lagen ( 1984: 1052) om 
statlig fastighctsskatt. 

dels att godkänna vad jag har förordat i fråga om 
I. de garanterade räntorna när det gäller räntebidrag. 
2. de övre gränserna för bostadskostnaden när det gäller bostads

bidrag. 
). outnyttjad del av ramen för förnyelsebidrag för innevarande 

budgetår. 
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Bilaga 7: I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighets skatt 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarandl' lydelse Fiires/agen /ydclsl' 

3 §' 

Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsftr 

a) 2.5 procent av taxeringsvärdet 
om intäkt av fastigheten beräknas 
enligt 24 ~ 1 mom. kommunalskat
telagen ( 1928: 3701 och fastigheten 
utgör hyreshusenhet. 

bl 2 procent av en trcdjl'dri av 
taxeringsvärdet om inthkt av fas
tigheten beräknas enligt 24 § I 
mom. kommunalskattelagen och 
fastigheten utgör småhusenhet. 

c) 1.4 procent av en tredjedel av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 24 § 2 
mom. kommunalskattelagen, 

d) 1,4 procent av taxeringsvärdet 
om intäkt av fastigheten beräknas 
enligt 2 * 7 mom. lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt och fastig
heten utgör hyreshusenhet, 

e) I A procent av en tredjedel av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 2 ~ 7 mom. 
lagen om statlig inkomstskatt och 
fastigheten utgör småhusenhet. 

a) 2,5 procent av 80 procent ai· 

taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 24 § I 
mom. kommunalskattelagen (1928: 
370) och fastigheten utgör hyres
husenhet, 

bl 2 procent av 50 procent av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 24 § 1 
mom. kommunalskattelagcn och 
fastigheten utgör småhusenhet, 

c) 1,4 procent av 50 procent av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 24 § 2 
mom. kommunalskattelagen. 

dl 1,4 procent av 80 procent rff 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 2 * 7 mom. 
lagen (1947:576) om statlig in
komstskatt och fastigheten utgör 
hyreshusenhet. 

el 1,4 procent av 50 procent av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten beräknas enligt 2 § 7 mom. 
lagen om statlig inkomstskatt och 
fastigheten utgör småhusenhet. 

f) 2,5 procent av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avseende 
hyreshus på lantbruksenhet, 

g) 2 procent av en tredjedel av 
bostadsbyggnadsvärde och tomt
marksvärde avseende småhus på 
lantbruksenhet, 

h) 2,5 procent av taxeringsvärdet 
om hyreshusenhet enligt 4 kap. 11 * 
andra stycket fastighetstaxeringsla
gen (1979: 1152) skall ha heskatt
ningsnaturen jordbruksfastighet, 

1 Senaste lydelse 1986: 124h. 

gl 2 procent av 50 procent av bo
stadsbyggnadsvärde och tomt
marksvärde avseende småhus på 
lantbruksenhet, 

h) 2,5 procent av 80 prucem av 
taxeringsvärdet om hyreshusenhet 
enligt 4 kap. 11 * andra stycket fas
tighetstaxcringslagen ( 1979: 1152) 
skall ha beskattningsnaturen jord
bruksfastighet, 
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N11\'l1rande lydels1' 

i) 2 procent av en tredjedel av 
taxeringsvärdet om småhusenhet 
enligt 4 kap. 11 ~ andra stycket fa5-
tighetstaxeringslagen skall ha bc
skattningsnaturen jordhruksfas
tighet. 

j) 2.5 procent av taxeringsviirdet 
om intiikt av fastigheten utgör in
täkt av rörelse enligt kommunal
skattclagen och fastigheten utgör 
hyreshusenhet. 

k) 2 procent av en tredjedl'i av 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten utgör intäkt av rörelse en
ligt kommunalskattelagen och fas
tigheten utgör smähusenhet. 

Föreslai:;en lydcls1' 

i) 2 procent av 50 procent av 
taxeringsvärdet om småhusenhet 
enligt 4 kap. 11 ~ andra stycket fas
tighetstaxeringslagen skall ha be
skattningsnaturen jordbruksfas
tighet. 

j) 2,5 procent av 80 procent m· 
taxeringsvärdet om intäkt av fas
tigheten utgör intäkt av rörelse en
ligt kommunalskattelagen och fas
tigheten utgör hyreshusenhet. 

k) 2 procent av 50 procent av 
taxeringsviirdet om intäkt av fas
tighl!ten utgör intäkt av rörelse en
ligt kommunalskattelagen och fas
tigheten utgör småhusenhet. 

Till den del taxeringsvärdet av en fastighet, som iigs av sådan inländsk 
eller utliindsk livförsiikringsanstalt som avses i 2 § 6 mom. lagen om statlig 
inkomstskatt. belöper på verksamhet avseende sådana pensionsförsäk
ringar eller avgtmgshidragsförsäkringar som niimns i 2 ~ 6 mom. tredje 
stycket samma lag. skall dock procenttalet, i stället för vad som därom 
föreskrivs i första stycket.i eller k. utgöra 1,4. 

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av 
fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa 
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel. 

Är den skattskyldige frikallad från skattskyldighet för inkomst av fas
tigheten. beräknas fastighetsskatten som om sådan befrielse inte hade 
förelegat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1988 och tillämpas första gången 
vid 1989 års taxering. Äldre hestiimmelser gäller i fråga om fastighetsskatt 
för beskallningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. 
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Bilaga 8 

Industridepartementet: 
Ersättning för merkostnader 
och förluster för vissa företag 
på grund av följdeff ekter av 
Tjernobylolyckan 





Industridepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 23 april 1987 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Bilaga 8 Prop. 1986/87: 150 
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Anmälan till proposition med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, 
m.m. 

Tolfte huvudtiteln 

C. Regional utveckling 

Ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på 
grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan 

1986/87 Anslag 
1987/88 Förslag 

I 000 

I 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för beslut om ersättning enligt förord
ningen ( 1986: 1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa 
företag på grund av följdeffektcr av Tjernobylolyckan. 

Bakgrund 

Riksdagen godkände i december 1986 regeringens förslag om att till ersätt
ning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdef
fekter av Tjernobylolyckan på tilläggsbudget I till statsbudgeten för bud
getåret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. (prop. 1986/87: 18, NU 
12, rskr. 97). 

Regeringen utfärdade den 18 december 1986 förordningen (1986: 1424) 
om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av 
följdeffekter av Tjcrnobylolyckan. Samma dag beslutade regeringen i reg
leringsbrev avseende nämnda anslag att länsstyrelserna i Uppsala. Väst
manlands, Gävleborgs, Västernorrlands. Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län samt statens industriverk får bevilja ersättning till företag i 
sådan omfattning att summan av ersättningsbeslutcn uppgår till högst 
följande belopp: 
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länsstyrelsen i Uppsala län 
länsstyrelsen i Västmanlands län 
länsstyrelsen i Gävleborgs län 
länsstyrelsen i Västernorrlands län 
länsstyrelsen i Jämtlands län 
länsstyrelsen i Viisterbottens Hin 
länsstyrelsen i Norrbottens län 
statens industriverk 

5 00 ()()() kr. 
200000 kr. 

2500000 kr. 
9000000 kr. 
3 500000 kr. 
6 000 000 kr. 

20000000 kr. 
5000000 kr. 

På nämnda myndigheter prövas för närvarande inkomna ansökningar 

om ersättning. 

Föredragandens öven·äganden 

Ansökan om erslittning för merkostnader och förluster t. o. m. den 30 juni 

1987 skall enligt nämnda förordning ha inkommit senast den 30 september 
1987. Förslagsanslaget för budgetåret 1986/87 upphör all gälla den 1 juli 
1987. För att myndigheterna skall kunna betala ut ersättning efter den I juli 
1987 fordras ett anslag på statsbudgeten även för budgetåret 1987/88. 

Detta bör tas upp med oförändrat belopp, I 000 kr. 
Chefen för industridepartementet avser att senare återkomma till riksda

gen med en redovisning av de insatser som genomförts liksom kostnaderna 

för dessa. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag 

på gmnd a1·fö/jdcffekter m· Tjernohy/o/yckan för budgetaret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

Prop. 1986/87: 150 
Bilaga 8 

2 


